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In deze Nieuwsflits wilt het Bestuur van de Bewonersraad Heerlen Centrum U uitnodigen voor 
de twee onderstaande activiteiten in de maand februari 2014. 
                    
 
           Het Politieke Debat 
 
Op dinsdag 25 februari in het Amrath Grand Hotel aan het Groene Boord. Tijd 19.00 – 22.15 uur 
Thema van dit debat is : Wat gaat er gebeuren met Heerlen Centrum in de komende vier jaren ? 
 
Op deze avond zullen de politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart a.s. 
hun plannen presenteren voor Heerlen Centrum in de volgende periode van vier jaar. Alle politieke partijen 
zijn met hun lijsttrekker op deze avond aanwezig.  
In het tweede deel van deze avond kunnen vragen gesteld worden aan de lijsttrekkers over deze  
gepresenteerde plannen.  Belangrijke thema ’s zullen onder andere zijn : 

• Infrastructuur van het Centrum. O.a… bouwen, slopen, groen, bestrating, leegstand, etc.. 
• Het gevoel van de bezoeker, ondernemer en vooral de bewoner van het Centrum… O.a. betreffende 

overlast, veiligheid etc..   
• Per 1 januari 2015 ..de wet op de WMO en Participatie. Wat betekent dit voor de seniorbewoners van 

Heerlen Centrum.… 
• De sfeer in het Centrum. Bv .. rond de feestdagen, evenementen, activiteiten, etc… 

      
 
                  De Poefelezitting 

 
  Op vrijdag 28 februari a.s. in het feestpaviljoen op het Pancratiusplein. Aanvang om 12.11 uur. 
 
Ook dit jaar organiseert de Bewonersraad Heerlen Centrum, samen met Pief Paf Alaaf ( Winkbülle) voor de 
11e keer de Poefelezitting. Een bijzonder gezellige middag, in de sfeer van carnaval, voor de bewoners van 
Heerlen Centrum waarbij ook andere bezoekers van harte welkom zijn. 
Wij ontvangen U bij binnenkomst met een kopje koffie of thee ..en .. een overheerlijke versgebakken poefel.  
Het overgrote deel bestaat uit zitplaatsen. Ook kunt U plaatsnemen aan een van de zogenaamde steh-tischen. 
Daarna volgt een programma van artiesten die U uren van plezier in de carnavalssfeer zullen bezorgen. Dit 
alles omlijst met de aanwezigheid van Prins Raoul I, de Raad van Elf, Jeugdgarde en Jeugdballet van de 
Winkbülle. 
Het paviljoen gaat open om 12.11 uur en de zitting duurt tot 17.00 uur. De prijs is, incl. koffie en poefel, 
slechts 6.50 euro p.p. 
De optredende artiesten zijn dit jaar o.a. : 
Frans Theunis : of te wel Sjeng oan de geng. Altijd goed voor de stemming op te voeren – Buuttereedneer 
Hub Stassen : diverse malen kampioen van Limburg – Bruno Masjerek : In de 50-er en 60-er jaren grote 
hits met o.a. Laila en Oh Donna Clara – Paul van Loo : onze Heerlense troubadour met nostalgische liedjes 
van o.a. Wiel Knipa – Dom und Dool uit Belgie – de Dorpsgekke : Winnaar schlagerfestival 2014  etc…. 
 
Kaartverkoop op de adressen : Drogisterij M. Ramaekers  Akerstraat – Lingerie Esterella Raadhuisstraat – 
Gall&Gall ’t Loon – Gall&Gall Schandelerboord ( Albert Heyn) 
 
 
Voor nadere informatie : Pierre Snijders Secr. Bewonersraad  
tel : 5742342                  E mail : pierresnijders@ziggo.nl                                            


