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De bus blijft in Mariarade

Trouwring gevonden!

Onrust om verdwijnen bushaltes

Tijdens de collecte voor KWF
medio september is er een
trouwring in de collectebus
terecht gekomen.
Indien die van u zou kunnen
zijn kunt u bellen met
Bettie Pastoor, 045 - 851 66 56.

De afgelopen maanden kregen
wij veel vragen over het vervallen van bushaltes in Mariarade.
Buurtbewoners waren bang dat
er geen enkele halte meer over
zou blijven. Voor de seniorenwoningen rondom de Weijenberg zou dat een drama zijn.

Activiteitenoverzicht

Nieuwe situatie
Buslijn 21 komt van het Parkstad
Limburg Stadion en rijdt via de
Juliana Bernhardlaan een rondje
langs Adelante en via de Randweg
naar Mariarade. Via de Pastoorskuilenweg komt de bus weer op de
Markt om dan door te rijden naar
Busstation Emma. De bus rijdt ook
in tegenovergestelde richting en
maakt dan ook dezelfde lus door
Mariarade.

De volgende halte is voor de Kleine
St. Jan. Men kan dus met de bus
naar centrum Hoensbroek.
Wil men van de Markt / centrum
Hoensbroek naar de halte Pastoorskuilenweg / Marconistraat dan
moet men opstappen op de Juliana
Bernhardlaan, om de bocht bij de
Kleine St. Jan.
Er stopt ieder kwartier een bus op
de haltes Pastoorskuilenweg /
Marconistraat en Kleine St. Jan.
Oorzaak
De onduidelijkheid van de afgelopen
periode komt door werkzaamheden
aan het Gebrookerplein. De bus kan
daar soms wel maar vaak niet
overheen rijden.
Daarom is dat deel van de route
nu vervallen, mede omdat er de
komende maanden weer werkzaamheden aan het Gebrookerplein
gepland staan.
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Pastoorskuilenweg

7 - november
Sint Maartenviering
Parochie
Grote en kleine Sint Jan
∞
Sportieve activiteit
Buurtvereniging Mariarade
Mariarade
∞
14 - november
Prinsenproclamie
C.V. Blauw - Wit
Gemeenschapshuis
∞
Misty Trial
Scouting St. Christoffel
HK
∞
15 - november
Jubileumreceptie
C.V. Blauw - Wit
Gemeenschapshuis
∞
26 - november
Senioren middag / Adventskrans
SBWM
Gemeenschapshuis
∞
29 - november
Sinterklaas middag
Buurtvereniging Mariarade
Gemeenschapshuis
∞
Kijk voor meer activiteiten op
www.sbwm.nl

Een gesprek met wethouder Nico
Aarts en zijn ambtenaren heeft
echter voor opluchting gezorgd.
Hoewel de gemeenten formeel
niet over het Openbaar Vervoer
gaat (Provincie is vervoersautoriteit)
heeft de gemeente natuurlijk wel
enige invloed.

Er is een bushalte ter hoogte van de
Marconistraat, dus redelijk dicht in
de buurt van de ouderenwoningen.
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Parkstad Limburg stadion
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

NieuwjaarsBrunch

Iedereen is van harte welkom tijdens de
traditionele NieuwjaarsBrunch Mariarade
op zondag 3 januari. Dit jaar bieden wij

u een brunch aan en zijn er tal van verrassingen. De organisatie is in
handen van het Gemeenschapshuis Mariarade en de Stichting Buurtgericht Werken Mariarade. De hele buurt komt hier samen om het
nieuwe jaar feestelijk in te luiden. Aanvang 13.00 uur, einde 17.00 uur.

Het Sociaal Buurtteam; actief in uw buurt!
Heeft u een vraag over welzijn,
zorg of wonen met zorg?
Dan kunt u terecht bij het
Sociaal Buurtteam Mariarade.
Vanaf 1 januari 2015 zijn in de
gemeente Heerlen 13 Sociale
Buurtteams actief.
Hier kunt u terecht met al uw
grote en kleine vragen over
opvoeden en opgroeien, werk,
inkomen en schulden en zorg
en welzijn.
In Heerlen willen we dat iedereen
mee kan doen. Zoveel mogelijk op
eigen kracht en met ondersteuning
van het eigen sociaal netwerk.
Maar soms is professionele hulp
nodig. Hiervoor kunt u vanaf 2015
terecht bij het Sociaal Buurtteam.
Dit team helpt u verder.
Wat doen we voor u?
Bij het Sociaal Buurtteam kunt
u terecht als u niet direct weet

bij wie u uw vraag moet stellen.
U kunt er terecht voor kleine en
grote vragen, bijvoorbeeld op
het gebied van opvoeden en
opgroeien, bij werkloosheid,
relaties, psychische problemen,
schulden of eenzaamheid.
Eigen kracht eerst
In het Buurtteam werken
de wijkverpleegkundige, de
maatschappelijk werker en
de jeugdconsulent samen.
Zij zoeken samen met u naar
een oplossing. Misschien lukt
het dan toch om zelf het
probleem op te pakken;
alleen of met hulp van uw
omgeving.
Professionele hulp stand-by
Als het niet lukt om zelf of met
hulp van uw omgeving een oplossing te vinden, gaat het Buurtteam
uw hulpvraag samen met u verder

Tim Kasner
Jeugdconsulent
Bereikbaar op:
ma, di, woe, do, vrij

Martin Driessen
Maatschappelijk Werker
Bereikbaar op:
ma, di, do, vrij

06 - 31 66 44 10

045 - 560 25 25

t.kasner@meezuidlimburg.nl

Rilana di Bartolomeo
Wijkverpleegkundige
Bereikbaar op:
ma, di, wo, do
06 - 14 45 92 75

RilanadiBartolomeo@mgzl.nl

onderzoeken. Als dat nodig is
schakelen zij deskundige hulp in
die u verder kan helpen.
Moet ik altijd naar eerst het
Sociaal Buurtteam?
Nee, dat hoeft niet. Als u al weet
bij welke organisatie u moet zijn
met uw vraag, dan kunt u ook
direct naar bijvoorbeeld het WMOloket, de dienst Sociale Zaken of
een zorg- of welzijns-organisatie
gaan.
Als u niet precies weet waar u met
uw vraag terecht kunt, dan kunt u
contact opnemen met het Sociaal
Buurtteam.

Kunt u ons niet bereiken en
heeft u een dringende vraag?
Neem dan contact op met ons

mdriessen@alcander.nl

Famke Beckers
Wijkverpleegkundige
Bereikbaar op:
ma, di, vrij

via 045-5604004 of
info@sociaalbuurtteamheerlen.nl.

Wij nemen binnen drie
werkdagen contact met u
op om een afspraak te maken.

06 - 42 94 15 63

famkebeckers@mgzl.nl

12 september

“Tent in de buurt”
Tijdens de eerste Tent in de
Buurt zijn een aantal mensen
bij ons op bezoek geweest.
Een van de vragen was of het
mogelijk is om een fitness toestel
op het plein van de Emmastraat te
plaatsen. Zo zouden de buren er
samen gebruik van kunnen maken
en zou het de sociale cohesie ook
kunnen versterken.
De gemeente heeft laten weten
dat dit helaas niet haalbaar is gezien
de hoge kosten van dergelijke
‘speeltoestellen’.

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 januari.

Verder waren er opmerkingen
over de overlast van hondendrollen
op speelveldjes. SBWM maakt nu
een aantal stickers die u volgend
jaar zelf kunt ophalen en dan op
lantarenpalen, vuilnisbak of op de
stoep kunt plakken.
Beter nog is het om de baasjes van
de honden gewoon op hun gedrag
aan te spreken.
Wij maken de volgende Nieuwsbrief
bekend waar de stickers kunnen
worden afgehaald.

Snelheid = Gekkigheid

Tijdens Buurtdag Mariarade

Wensboom in de speeltuin
In de speeltuin konden kinderen hun wens kenbaar maken via
een zogenaamde Wensboom. Tijdens de Buurtdag maakten 72
kinderen hiervan gebruik. De jury heeft 3 winnaars aangewezen
van wie de wens in vervulling gaat. Met dank aan iedereen die
heeft meegeholpen en de vele sponsors die dit hebben mogelijk
gemaakt.
Eerste prijs: Timo van Bun (8 jaar) gaat met Ruben Jacobs, mama, papa,
Sijtje en Shania een dagje naar de Efteling.
Tweede prijs: Kjen Dubois (5 jaar) gaat met opa en oma wokken omdat
hij zoveel van hen houdt.
Derde prijs: Elaine Breuken (9 jaar) wilde nog graag met oma naar het
Mijnmuseum, omdat het nu nog kan. Uiteraard gaat ook haar wens in
vervulling.
Het succes van de Wensboom heeft het speeltuin bestuur nu al doen
besluiten om deze activiteit ook volgend jaar tijdens de Buurtdag
Mariarade te organiseren.

Drie super toffe activiteiten bij Scouting St. Christoffel

Laat je uitdagen

Sint Maarten, zaterdag 14 november
Om 17.00 uur gaan we van start met het maken van lampions uit een
grote dikke suikerbiet. Rond half 7 trekken we met deze stoere lampions
door Mariarade. Terug op het HK worden het kampvuur en de vuurpotten
ontstoken en wordt de legende van Sint Maarten verteld.
Tenslotte genieten we allemaal van een drankje en lekkere poffertjes of
de traditionele “wekkemennekes”. Rond 20.00 uur wordt het Sint
Maartensvuur gedoofd.
Kerst Sier Kunst, zaterdag 12 december
Kerst staat voor de deur en daarom gaan we, samen met leerlingen uit
groep 3 en 4 van de basisschool, creatief aan de slag. Van 11 tot 14 uur
worden o.l.v. een echte bloemist kerststukjes gemaakt. Samen gezellig
knutselen en genieten van een heerlijke kop chocomel en een kersthapje.
Vredeslicht, zaterdag 19 december
Het Vredeslicht wordt elk jaar ontstoken in Bethlehem en van hieruit
door scouts tot in de kleinste dorpen over de hele wereld verspreid.
Wij vertrekken om 19.00 uur vanuit het HK via een windstrekentocht
naar verschillende plaatsen in Hoensbroek. Bij elke plaats staat een
vuurkorf en worden lampions uitgedeeld. Vanuit het noorden, zuiden,
oosten en westen keren de lichtstoeten terug naar het HK. Na een
kerstwoord door de aalmoezenier is er nog een sfeervol samenzijn.
Alle activiteiten vinden plaats in het HK aan de Randweg nr. 16.
Iedereen, jong en oud, is welkom!
Zin in leuke, spannende en elke week afwisselende activiteiten? Kijk dan
eens op onze site www.scouting-sintchristoffel.nl of bel 045 – 521 48 95.

20 september

Buurtdag Mariarade 2015

Op zoek naar
nabestaanden
begraafplaatsen
Hoensbroek
De gemeente wil in contact
komen met nabestaanden van
de graven op de Hoensbroekse
begraafplaatsen Mariarade,
Nieuw-Lotbroek en St. Jan.
Bij de overname van de parochie
zijn helaas geen gegevens van
nabestaanden in het gemeentelijk
registratiesysteem opgenomen.
De Gemeente wil nu de juiste
gegevens alsnog registreren.
Bent u nabestaande of rechthebbende van één of meerdere graven
op deze begraafplaatsen?
Neem dan s.v.p. telefonisch contact
op met de begraafplaatsenadministratie van de gemeente Heerlen,
tel 14045.
Dit nummer is bereikbaar van
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot
17.00 uur en op donderdag van
8.30 tot 20.00 uur.
Aan deze registratie zijn geen
kosten verbonden. Voor het
verlengen van grafrechten gelden
de gebruikelijke kosten.

Tienerdisco
Elke laatste vrijdag van
de maand in De Koffiepot
van 18.30 tot 22.00 uur.
Bestemt voor kinderen
van 9 t/m 14 jaar,
entree € 1,00.

100 jaar Mariarade

Jarenlang Schraevele
in Mariarade

Hein van der Heijden

Jubileum: 3 x 11 jaar

CV Blauw-Wit Mariarade
De verwoestende brand in
de jaren 70 in het toenmalige
gemeenschapshuis van Mariarade was eigenlijk het begin
van CV Blauw-Wit Mariarade.
CV de Koelköp moest door de
brand noodgedwongen vertrekken
naar “Het Trefcentrum” in Lotbroek
en daarmee kwam Mariarade
zonder carnavalsvereniging te
zitten. Het verenigingsleven in
Mariarade bloeide in die tijd net
als nu en het ontbreken van een
carnavalsvereniging werd als een
gemis ervaren. Het duurde dan
ook maar enkele jaren totdat in de
kantine van VV Mariarade, met de
clubkleuren blauw en wit, het idee
ontstond om weer een carnavalsvereniging voor Mariarade op te
richten.

waren met zeer oprechte en
kleinschalige gezelligheid en veel
eigen inbreng. De carnaval van
toen is echter niet te vergelijken
met de carnaval van nu.
In de achterliggende 33 jaar is
CV Blauw-Wit Mariarade steeds
met de tijd meegegaan.

CV Blauw-Wit Mariarade schuwt
dus geen enkele vernieuwing en is
tegenwoordig een belangrijke pijler
binnen de Samenwerkende Hoensbroekse Carnavalsverenigingen.

De jubileumprinsen Harry van
Hardeveld (1 x 11 jaar) en Ferdy
Vroomen (2 x 11 jaar) hebben
gezien hoe de vereniging steeds
weer de juiste toon wist aan te
slaan om zowel jong als oud aan
zich te binden.

Toch is en blijft het gevoel rondom
CV Blauw-Wit Mariarade nostalgisch
warm. De vereniging slaagt er in
om met haar doelstelling,
“Carnaval in, voor en door
Mariarade” veel mensen te bereiken en kan daarom rekenen op een
aanzienlijke sympathie. De leden
van CV Blauw-Wit Mariarade
waarderen dit enorm.

Om de eigen optredens wordt
CV Blauw-Wit Mariarade tot in
de verre omtrek geroemd.
Daarnaast treden tijdens de
activiteiten van Blauw-Wit

Wie de jubileumprins zal worden
is nog niet bekend maar dat hij
(of zij) een groots seizoen
tege-moet zal gaan staat vast.
Er is een compleet jubileum

Kijk voor het volledige programma voor het jubileumjaar op www.cvblauwwit.nl,
volg de vereniging via Facebook en vier mee dat de vereniging de 3x11 bestaat
en zich gaat voorbereiden op de komende 11 jaar!

Het idee werd al snel omgezet in
daden en voordat hij zelf het goed
en wel wist was Ger Franssen de
eerste prins van CV Blauw-Wit
Mariarade. Ger was de eerste in
1983, wat betekent dat op 14
november 2015 de 33e prins van
Mariarade wordt uitgeroepen!

inmiddels ook grote nationale
en internationale artiesten
uit het vastelaovescircuit op.
Al vele jaren trekt Blauw-Wit
mee met de optocht, waarbij
zowel de groep als de wagen
ook al menige prijs in de wacht
heeft gesleept.
De altijd uitverkochte galazitting
wordt steevast beoordeeld als
een hoogtepunt.

CV Blauw-Wit Mariarade is
inmiddels uitgegroeid tot een
buurtoverstijgende vereniging,
maar blijft diep geworteld in de
samenleving van Mariarade.
Er is in die 33 jaar veel veranderd.
Voor veel verenigingen blijkt het
niet gemakkelijk om bezoekers te
trekken naar hun activiteiten.
Toch lijkt CV Blauw-Wit Mariarade
daar weinig last van te hebben.
De vereniging bloeit als nooit tevoren
en ziet de laatste jaren de bezoekersaantallen weer stijgen.
Met weemoed wordt teruggedacht
aan de eerste jaren die gevuld

Er is een nauwe band met basisschool “De Regenboog” en de
kindermiddag is drukker dan ooit.

programma ontwikkeld en vanaf
14 november aanstaande tot
Aswoensdag zal de geest van
carnaval rondwaren door
Mariarade.
Een van de hoogtepunten zal
ongetwijfeld de Mariarader
optocht zijn die in samenwerking met SBWM wordt
georganiseerd en op carnavalsdinsdag door de straten van
Mariarade zal trekken.

De vereniging onderkent haar
sociale functie voor Mariarade en
werkt daarom ook graag en nauw
samen met SBWM.
Al jaren heeft de vereniging een
website waarop de tijdens de
activiteiten gemaakte foto’s vele
‘hits’ scoren en de vereniging is ook
actief op Facebook.

Optocht Mariarade 2005

Wordt actief in uw eigen buurt

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk doe je niet
voor niets, want het biedt
waardering, leuke sociale
contacten, werkervaring en
persoonlijke groei. En het is
waar dat vrijwilligers in het
verenigingsleven echt onmisbaar zijn.
De Vrijwilligerscentrale van
Alcander is ook in Hoensbroek
actief. Men werkt vanuit Buurtcentrum De Koffiepot. U kunt hier elke
maandag tussen 10.00 en 13.00 uur
terecht voor een informatief
gesprek. U moet wel vooraf een
afspraak maken. U kunt ook eerst
een kijkje nemen op de website

(www.vrijwilligerswerkparkstad.nl)
of uw vragen per mail (heerlen@
vrijwilligerswerk.nl) of per telefoon
(045 - 711 15 50) stellen.
Vrijwilligersmarkt
Op 22 november vindt in de Koffiepot (Kasteel Hoensbroeklaan 190)
van 14.00 tot 16.30 uur een vrijwilligersmarkt plaats. Hier komt u in
aanraking met diverse verenigingen
en instanties die in Hoensbroek
actief zijn en vrijwilligers zoeken.
Hier kunt eens ruiken, proeven en/of
voelen aan het grote aanbod van
vrijwilligerswerk en het verenigingsleven in Hoensbroek. Deze markt
is uiteraard gratis toegankelijk.

Om enkele voorbeelden te noemen
van vrijwilligerswerk kunnen we
dicht bij huis blijven.
Buurtgericht Werken Mariarade
zoekt a) een bestuurslid, b) iemand
die de site en/of de social media wil
doen en c) mensen die willen helpen
bij evenementen zoals OranjeFeest
(versierde fietsen) en Nieuwjaarstref.
Heeft u interesse, bel dan met
onze voorzitter Chris Tiekstra:
06 - 53 25 98 97.
Voor alle andere uitdagende vrijwillige werkzaamheden verwijzen wij
graag naar de Vrijwilligerscentrale
Heerlen.

