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Deze keer in Spotlight:

4 mei Dodenherdenking

Buurtvereniging

Mariarade
zie pag. 3

Activiteitenoverzicht

April/mei

20 april
Poker- en Kwajongtoernooi
Voetbalkantine R.K.V.V. Mariarade
21 april
Family Night
HK Scouting St. Christoffel
Lentebal
Gemeenschapshuis BVM

De vier stichtingen Buurtgericht

Om 19.45 uur start de plechtigheid

Werken uit Hoensbroek organiseren

met enkele korte bijdragen van het

jaarlijks een plechtige doden-

Breuker Mannenkoor en Fanfare Sint

herdenking bij het monument bij

Hubertus. Om 20.00 uur is er 2

22 april
Family Night
HK Scouting St. Christoffel

het kleine kerkje (Markt Hoens-

minuten stilte terwijl de klokken van

broek).

de Kleine Kerk van Sint Jan zullen

Hiermee wordt een waardevolle

luiden.

30 april
Oranje Feest
Speeltuin SBWM
Kinderrommelmarkt Speeltuin
Speeltuin Mariarade
Vuurwerk en Lampionnenoptocht
Markt-Kasteel SBWM
Oranjefestival Gebrook
Markt

traditie in ere gehouden. Het aantal

04 mei
Dodenherdenking
Monument Markt SBWM
12 mei
Koningsschieten
Gemeenschapshuis R.K.W.B.C.M.
13 mei
1e H. Communie
H. Hart van Jezus kerk Parochie
Bs De Regenboog

!

bezoekers neemt jaarlijks toe, dus

Ceremoniemeester Chris Tiekstra zal

het is te merken dat mensen steeds

dan de genodigden oproepen om de

meer betrokkenheid voelen bij deze

kransen en bloemstukken neer te

herdenking. De plechtigheid staat in

leggen. Daarna kunnen ook de

het teken van het herdenken van alle

burgers hun bloemstukken aan de

burgers en militairen die in het

voet van het standbeeld neerleggen.

Koninkrijk der Nederlanden, of waar

Dit onderdeel van het programma

ook ter wereld, zijn omgekomen

wordt afgesloten met het spelen van

sinds het uitbreken van de Tweede

de Last Post.

Wereldoorlog, in oorlogssituaties en
bij vredesoperaties.

Na een korte toespraak namens het
gemeentebestuur en een gebed dat

Traditie

wordt uitgesproken door pastoor

De herdenking begint met een

Nievelstein zingen en spelen het

tocht van het Gemeenschapshuis

Mannenkoor en de fanfare het

Mariarade naar het monument op

Wilhelmus en het Limburgs Volkslied.

de Markt. De stoet vertrekt hier om

De volgende nieuwsbrief
verschijnt eind mei
Teksten aanleveren
voor 12 mei

19.15 uur en wordt voorafgegaan

Na afloop genieten de genodigden

door Fanfare St. Hubertus.

en toeschouwers in Amicitia van een

Natuurlijk is het ook mogelijk om

kopje koffie. Alle inwoners van

direct naar het monument te komen.

Hoensbroek worden verzocht de

Voor ouderen en mensen die slecht

nationale vlag van 18.00 tot 21.00

ter been zijn, staan een aantal

uur halfstok te hangen.

stoelen opgesteld.

69ste editie

NWB avondvierdaagse Hoensbroek
Van 5 t/m 8 juni is er in Hoens-

jaren hebben genoten van onze

broek weer NWB Avonvierdaagse,

avondvierdaagse verheugen zich nu

georganiseerd door het Comite

al, om weer vier dagen te kunnen

Avondvierdaagse Hoensbroek.

genieten van de mooie wandelingen.

Na de vele voorbereidingen wordt
er op dinsdagavond 5 juni om

Bij de start ontvangen alle deelnemers

18.00 uur het startsein gegeven

een mooi aandenken aan deze Avond-

vanuit Basisschool “De Regen-

vierdaagse. Dit aandenken wordt

boog.

wederom beschikbaar gesteld door
PLUS markt Hoensbroek.

alle vier de dagen tussen 18.00 en

Voor de eerste drie dagen van deze

Op de donderdagavond is er voor

19.00 uur. De afstanden zijn 5 of 10

Avondvierdaagse geheel nieuwe

alle deelnemers een traktatie. Op de

km per dag.

routes gemaakt. Zo gaat de eerste

vrijdagavond is er voor iedereen die

dag door Treebeek en de 10 km door

heeft ingeschreven de prachtige NWB

Inschrijfgeld: Het inschrijfgeld voor

de natuurgebieden tussen Treebeek

Avondvierdaagse medaille (respec-

vier dagen is tot en met vrijdag 1 juni

en Brunssum. De tweede dag gaat

tievelijk een cijfer) en een mooie

€ 4,50 p.p. (30 mei t/m 1 juni, tussen

door het landelijke gebied Terschuren

sticker.

16.00 en 18.00 uur bij Linda Visser,

en de 10 km naar Hellebroek en

Weijenbergstraat 66, Hoensbroek

Brommelen. De derde dag de velden

Op vrijdagavond 8 juni is er onder

tel: 06-22 56 81 50).

rond Amstenrade en op de 10 km

begeleiding van de medewerkers,

Bij inschrijving 5 juni is het inschrijf-

over veldwegen naar Oirsbeek en

politie en twee muziekkorpsen een

geld € 5,00 p.p. Voor leden van wandel-

Merkelbeek. De vierde dag een mooie

groots defilé. Vertrokken wordt om

sportorganisaties geldt een korting

route over en langs de voormalige

circa 20.00 uur vanaf Kasteel Hoens-

van € 1,00. Voor deelnemende

Steenberg van de ON mijn.

broek. Na aankomst op Basisschool

scholen en jeugdverenigingen geldt

“De Regenboog” is er om circa 20.45

een korting van € 0,50 (mits in

Drukke wegen worden vermeden en

uur de prijsuitreiking voor de winnende

groepen van minimaal 11 personen).

de routes gaan buiten de bebouwing

scholen en verenigingen.
Informatie:

zoveel mogelijk over veldwegen en
bospaden in en om de omgeving van

Start en finish: Basisschool “De

info@avondvierdaagsehoensbroek.nl of

Hoensbroek. Vele van de ruim 1200

Regenboog” Weijenbergstraat 8,

www.avondvierdaagsehoensbroek.nl.

deelnemers die in de voorgaande

Hoensbroek. Gestart kan worden op

Nieuwe cursus

Zo lang mogelijk Gezond & Vitaal!
Alcander biedt in samenwerking met

wordt door een deskundige een bepaald

alleen zijn, Verantwoord medicijngebruik,

het Groene Kruis Heerlen/Hoenbroek

thema behandeld op het gebied van ‘het

Geheugentraining, Voeding, ‘Je leven

(bij voldoende deelnemers) een nieuwe

ouder worden’ en na een pauze worden

leren leven’ en Valpreventie.

cursus ‘Zo lang mogelijk Gezond &

tijdens het tweede gedeelte bewegings-

De kosten voor deze cursus bedragen

Vitaal’ aan. Deze cursus vindt plaats op

activiteiten gedaan onder leiding van

slechts € 20,00 p.p.

woensdagmiddag van 14.00 tot ±

een vakkracht Meer Bewegen Voor

Aanmelding voor de cursus ‘Zo lang

16.30 uur in o.c. de Weijenberg,

Ouderen (MBvO). Ook wordt er 1 keer

mogelijk Gezond & Vitaal kan bij

Weijenbergstraat 476 in Hoensbroek

een Tai-chi les gegeven en een keer

Alcander via telefoon 711 15 60.

en start op 2 mei as.

een workshop van dansschool Swing-

Wees er snel bij want vol is vol.

Inn of van Country Line Dance.

De aanmeldingen worden afgehandeld

De cursus bestaat uit 9 bijeenkomsten

De thema’s die in de cursus aan bod

in volgorde van binnenkomst. Er kunnen

van elk ongeveer 2 ½ uur. Tijdens het

komen zijn Ouderdomsverschijnselen,

maximaal 20 personen aan de cursus

eerste gedeelte van elke bijeenkomst

Bewegen & Mobiliteit, Omgaan met

deelnemen.

BVM in the spotlight
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Wil je lid worden? Stuur een mailtje

een groot danspaleis, waar de

naar info@bv-mariarade.nl en zij

liefhebbers van een dansje en een

maken alles verder in orde.

gezellige avond hun hart weer
kunnen ophalen.

Programma
Voor 2012 staan de volgende activ-

De avond wordt opgeluisterd door

iteiten onder andere nog op het

het dansorkest “Liberty”, terwijl er

programma:

nog een aantal andere artiesten hun

Buurtvereniging Mariarade is

21 april Lentebal (Gemeenschapshuis)

opwachting zullen maken. De avond

een vereniging die zich tot doel

20 mei Lentewandeling

is gratis toegankelijk voor leden en

stelt de samenwerking in de wijk

24 juni Buurttrip

niet-leden en zal beginnen om 20.00

Mariarade te bevorderen.

09 sept Sprookjestocht (vertrek bij

uur. Ook zal er nog een loterij worden

de kerk van Mariarade)

gehouden, waar schitterende prijzen

Wandeltocht

mee te winnen zijn. Kortom: voor elk

Ze doet dit door het organiseren

14 okt

van activiteiten, zoals uitstapjes

03 nov Binnensportdag

en pretparkbezoeken, spellen-

wat wils

(Louter Kabouter)

avonden (kienen, kaarten, sjoelen,

12 dec Sinterklaas (Gemeenschapshuis)

Op de website www.bv-mariarade.nl

darten, biljarten, schieten), Sinter-

15 dec Kerstkwajongen

kunt u alle informatie nog eens rustig

klaasmiddagen voor de kleinsten

(Louter Kabouter)

nalezen. We hopen ook u op zaterdag

onder ons, dansavonden, sprookjes-

We willen in het bijzonder uw aan-

21 april te mogen begroeten en

tochten en wandeltochten.

dacht vestigen op het Lentebal, dat

anders tijdens een van onze vele

dit jaar voor de tweede keer wordt

andere activiteiten.

Daarnaast participeert de BVM in

georganiseerd. Op zaterdag 21 april

activiteiten van andere verenigingen

2012 wordt het Gemeenschapshuis

en instellingen, presenteert zij zich

in Mariarade weer omgetoverd tot

bij openbare activiteiten in de wijk
en presenteert BVM het heden en
verleden van de wijk.
Lidmaatschap
Iedereen die Mariarade een warm
hart toedraagt, kan lid worden van
BVM, dus ook mensen die niet
(meer) in Mariarade wonen.
Het lidmaatschap kost slechts € 0,70
per maand en kinderen tot 18 jaar
betalen helemaal niets!

Nieuw in Mariarade

Resto VanHarte
In Nederland zijn al meer dan 25

Het resto is open om 17.30 en

Reserveren kan vanaf tien dagen van

vestigingen van Resto VanHarte

om 18.00 uur begint de maaltijd.

tevoren.

rade. In het gemeenschapshuis

Regelmatig worden er rond de maal-

Op de website www.restovanharte.nl

kan iedereen op dinsdag genieten

tijden allerlei activiteiten georgani-

staat uitgebreide informatie over onze

van een gezonde en gezellige

seerd. Graag wel van te voren

landelijke, non profit organisatie die

warme driegangen maaltijd voor

reserveren. Dat kan via het gratis

zich inzet om de sociale cohesie te

€ 6,00. Minima betalen slechts

telefoonnummer 0800 - 0151 op

versterken via de eettafel.

€ 3,00.

werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur.

en sinds kort is er ook een in Maria-

Zaterdag 14 april

Dameskledingbeurs
Voor de derde keer wordt in het
Gemeenschapshuis een dameskledingbeurs gehouden. De opbrengst gaat

Gratis
beamer
voor
Mariarade

naar diverse kindvriendelijke goede

SBWM heeft samen met de beheerder

doelen.

gezorgd dat er goed geluid en een
beamer beschikbaar zijn in het

Jeroen en Kim Hendriks van het

gemeenschapshuis. Omdat SBWM een

Gemeenschapshuis Mariarade stellen

(klein) deel van de kosten voor haar

geheel belangeloos het gebouwtje

rekening heeft genomen, zal de

ter beschikking en verzorgen de

beheerder geen huur vragen voor

vrijwilligers met koffie.

beamer of microfoon voor alle verenigingen die vaste afspraken in het

Meer info over deze activiteit en

gemeenschapshuis hebben gemaakt.

de goede doelen vindt u op

Ook voor maatschappelijke groepe-

www.kleinebeetjeshelpen.nl

ringen geldt deze afspraak.
Commerciele gebruikers van het

Zaterdag 14 april van 11.00 tot

gemeenschapshuis zullen uiteraard

14.00 uur Gemeenschapshuis

wel voor deze extra voorzieningen

Mariarade.

moeten betalen.

Goede tweedehands kleding en
accessoires, boeken, schoenen,

Gebuik

sieraden en tassen. Alles in prima

Er is nog een tweede beamer

staat en voor een kleine prijs.

beschikbaar voor de verenigingen in
Mariarade. Deze kan gebruikt worden

Voor meer informatie kunt u bellen

als men op een andere locatie dan

met Kitty Driessen 522 35 56.

het gemeesnschapshuis bijeenkomt.
U kunt de beamer gratis gebruiken.
Denk er wel aan om tijdig te reserveren, dat voorkomt teleurstellingen.
Voor alle informatie over het gebruik
van de beamer kunt u contat opnemen
met bestuurslid Bertha Jongen via
522 13 33.

Nieuwjaarstref 2013
Traditioneel wordt op de eerste

een programma samensteld. SBWM

zondag van het nieuwe jaar de

communiceert een en ander via de

Nieuwjaarstref Mariarade gehouden.

nieuwsbrief en de organiserende
partner zou zelf leden en relaties

Voor de komende editie zoeken wij

kunnen uitnodigen. Vanuit SBWM is

nog een organisatie die op zondag 5

een budget beschikbaar, waardoor de

januari, samen met SBWM dit feestje

kosten voor de organiseerende part-

wil organiseren.

ner redelijk beperct kunnen blijven.

De bedoeling is dat de organiser-

Interesse? Mail naar Henri Zoetbrood

ende partij in overleg met SBWM

henri.zoetbrood@home.nl

Belangrijke
Telefoonnummers
Alarm nummer
112
Huisartsenpost Nightcare
577 88 44
Atrium MC Heerlen
576 66 66
Brandweer
088 - 450 74 50
Politie (geen spoed)
Algemeen nummer (ook wijkagent)
0900 - 88 44
Meld Misdaad Anoniem
0800 - 70 00
Dierenambulance
0900 - 443 32 24
Gemeente
Algemeen nummer (receptie)
14 045
Servicetelefoon Openbare Ruimte
(Het nummer voor klachten over
verkeer, straatverlichting,
stadsreiniging, riool etc.)

14 045

RD4
543 71 00
SBWM
06 - 53 25 98 97
Landelijke storingslijnen
Blokkeren bankpassen
0800 - 03 13
Gas en electra
0800 - 90 09
Kabel Ziggo
0900 - 18 84
Water
0800 - 023 30 40
Gemeenschapshuis Mariarade
045 - 528 68 95

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:
Secretariaat
Chris Tiekstra
Weijenbergstraat 12
6431 AL Hoensbroek.
T. 06 - 53 25 98 97
E. info@sbwm.nl
W. www.sbwm.nl

