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Zondag 20 september
Activiteitenoverzicht
25 - juli
BBQ
De Koffiepot
∞
26 - juli
Rommelmarkt
ANBO
∞
27 - augustus
Kwajongen
BVM
Gemeenschapshuis
∞
4 - september
Seizoensopening / Open inkom
Scouting St. Christoffel
HK

Buurtdag in teken
100 jaar Mariarade
De Buurtdag Mariarade staat
dit jaar in het teken van 100
jaar Mariarade.
Het programma start daarom
met een mis in de Mariagrot.
Ook zijn er al enkele zeer
opvallende ideeën ontstaan
in onze wijk.
Zo bouwen de mensen achter
HBV Woonpunt een replica van
een woonhuis anno 1916 na.

bij de bus van Alcander.
Voor de kinderen wordt een
speurtocht gehouden die van
de Kidscorner naar de Speeltuin
voert.
Ferdy Vroomen is verantwoordelijk
voor het entertainment. Momenteel
is nog niet bekend welke artiesten
optreden, dat hoort u later.
Er wordt ook gedacht aan een
talentenshow.

∞
6 - september
Rommelmarkt
ANBO
∞
10 - september
Kwajongen
BVM
Gemeenschapshuis
∞
13 - september
Sprookjestocht
BVM
Mariarade
∞
19 - september
Grote BBQ
ANBO
Kijk voor meer activiteiten op
www.sbwm.nl
Zichtbare Schakel Mariarade
Famke Beckers
06 - 42 94 15 63
Voor vragen over zorg, welzijn
of gezondheid.
∞
Buurthulp Hoensbroek
045 - 521 75 65
of
buurthulphoensbroek@heerlen.nl

Zij doen dit met hulp van
vrijwilligers van o.a. de speeltuin.
De Kienclub zorgt voor een
financiële ondersteuning.
Op het speelveldje wordt een
deel van een pijler uit de mijntijd
nagebouwd en wordt een grote
Ladiescorner ingericht.
Compleet met diverse stands vol
verzorgingsproducten en schoonheidsspecialisten. Uiteraard kan
een catwalk niet ontbreken.
Ook de Speeltuin doet dit jaar
mee. Daarnaast kunnen de
kinderen zich vermaken in de
Kidscorner op het Emmaplein,

Ook de eerste ondernemers uit
de wijk hebben zich inmiddels
bij de organisatie gemeld met de
vraag om deel te kunnen nemen.
Ook organisaties als Meander,
Alcander en Novizorg zijn present.
Verenigingen
De Buurtdag Mariarade is ooit
gestart om de verenigingen de
kans te geven zich aan het
publiek te presenteren en om
wat dingen te kunnen verkopen.
Daarnaast hopen zij nieuwe
leden en vrijwilligers te vinden
op deze dag.

De volgende partijen zijn present
op het verenigingsstuk rond het
Emmaplein.
Alcander, ANBO, Blauw Wit, BVM,
Gloeilampen, Invalidenbond
Hoensbroek, Kangaroe’s, Leercentrum ANBO, Meander, Novizorg, Paluda (koor), Showband
Corio, Werkgroep 68 plus 20,
Zonnebloem.
Scouting St. Christoffel is actief
op het grasveld naast het
gemeenschapshuis.

Voor de diverse commerciële
en tweedehands kraampjes is
de hele Weijenbergstraat tot en
met de Speeltuin gereserveerd.
Programma
Zondag 20 september
11.00 uur
Mis in de Mariagrot
12.45 uur
Showband Corio
		
optocht naar terras
		
(koffie en vlaai)
12.00 uur
Start markt
18.00 uur
Einde markt
20.00 uur
Einde vergunning

SBWM Bestuur

Voorzitter
Chris Tiekstra
info@sbwm.nl

Penningmeester
Bertha Jongen
info@sbwm.nl

Bestuurslid
Henri Zoetbrood
info@sbwm.nl

Bestuurslid
Francois van Krevel
info@sbwm.nl

Bestuurslid
Jeroen Hendriks
info@sbwm.nl

Wijkagent
Wiebe Veenstra
0900 – 8844

Voor meer informatie en voor het aanmelden van
verenigingen of ondernemers kunt u contact opnemen met
Jeu Extra 06 - 16 02 97 45 of Chris Tiekstra 06 - 53 25 98 97.

Kom ook eens
luisteren of meepraten
De vergaderingen van het bestuur

onderwerp is, bel dan even met het

van de Stichting Buurtgericht

secretariaat. Het bestuur kan zich

Werken zijn altijd openbaar.

dan optimaal voorbereiden.

Inwoners van Mariarade en vertegenwoordigers van verenigingen kunnen

De vergaderingen van het bestuur

altijd aan het begin van de vergadering

voor het komende jaar:

hun vraag of probleem voorleggen. Dit

woensdag 16 september en

wordt dan meteen besproken, samen

woensdag 18 november.

Gemeente

Buurtwethouder
Jordy Clemens

Gebiedsregisseur
Bart Vliegen

Adviseurs

met de aanwezige adviseurs van
gemeente, politie, handhaving en

Op woensdag 7 oktober is de

woningstichtingen.

gecombineerde verenigingsavond,
vaststellen evenementenkalender

Na dit agendapunt met de fraaie

Opbouwwerker
Alcander
Anne Schutte
aschutte@alcander.nl

Zichtbare Schakel
Meander
Famke Beckers

famkebeckers@mgzl.nl

en evaluatie Buurtdag.

naam “gasten aan het woord”,
kunt u naar huis gaan. Als u de

De vergaderingen vinden plaat in

hele vergadering wenst bij te

het Gemeenschapshuis Mariarade,

wonen mag dat natuurlijk ook.

aanvang steeds 19.30 uur.

U hoeft zich vooraf niet op te geven,
maar als het voor u een erg belangrijk

Kinderkleurplaat
Bij de volgende nieuwsbrief treft u een kleurplaat aan.
Deze kan door de kinderen worden ingekleurd en
vervolgens ingeleverd tijdens de Buurtdag Mariarade
bij van Alcander (Kidscorner).

Woonpunt
Severine Louf
s.louf@woonpunt.nl

De Voorzorg
Celine Dassen

c.dassen@wsdevoorzorg.nl

Colofon
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van
Stichting Buurtgericht Werken
Mariarade en wordt een aantal keren
per jaar uitgegeven.
Voor vragen of opmerkingen
kunt u terecht bij:
Chris Tiekstra, 06 - 53 25 98 97
Kijk voor meer informatie op
www.sbwm.nl

De Nieuwsbrief Mariarade verschijnt
alle oneven maanden (medio maand).
Inleveren teksten voor 1 september.

