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Voorwoord
Trots op de uitgave van de Nieuwsbrief
van februari vindt u vandaag de tweede
uitgave van 2017 in uw brievenbus. Er is de
afgelopen maanden veel voorbij gekomen, vele
gesprekken hebben plaats gevonden en nieuwe
kontakten zijn gelegd. Op 15 februari was de
eerste openbare vergadering van dit jaar: zo’n

25 aanwezigen maakten kennis met het nieuwe
bestuur en kwamen allen aan het woord.

In deze uitgave

Natuurlijk kan niet alles direkt opgelost
worden, we gaan echter vooruit en het
bestuur doet zijn best om er voor u, bewoners
van Mariarade, te zijn.

•
•
•
•
•

Wim van Straten (wtvanstraten@gmail.com)

•
•
•
•
•
•
•
Waarom starten de Parkstadgemeenten met
dit project? De acht Parkstadgemeenten
(Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf,
Nuth, Onderbanken, Simpelveld en
Voerendaal) werken samen om de omslag
van fossiele energie naar duurzame energie
mogelijk te maken. We doen dat zodat alle
inwoners en bedrijven in de toekomst kunnen
beschikken over schone, betrouwbare en
betaalbare energie.

De energieprijzen en energiebelasting
zijn de afgelopen decennia fors gestegen
en uiteindelijk betalen de individuele
huishoudens en bedrijven de rekening.
Met het zonnepanelenproject Parkstad wordt
een belangrijke stap gezet. Het levert een
financieel voordeel op voor deelnemende
inwoners, biedt een kans voor de regionale
werkgelegenheid én wordt een steentje
bijgedragen aan duurzaamheid.
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Samenwerkingsverband speeltuinen

In Hoensbroek is er een uniek samenwerkingsverband tussen de 4 speeltuinen, te weten:
–
–
–
–

Stichting Speeltuin Terveurdt, Stichting;
Speeltuin De Smidse;
Stichting Speeltuin Mariagewande en
Stichting Speeltuin Mariarade.

Ook dit jaar kunt u weer een gezinskaart voor
uw kinderen kopen. Prijs voor een gezinskaart
bedraagt € 22,50. Met de gezinskaart kunnen
uw kinderen vanaf nu in alle vier de speeltuinen
terecht. Haal deze gezinskaart tijdens de
opening met Pasen.
Foto: Luc Lodder

Familie Bonné zijn de eerste Heerlenaren die zonnepanelen hebben gekocht via het
zonnepanelenproject Parkstad. Het project is een initiatief van Regio Parkstad Limburg in
samenwerking met o.a. gemeente Heerlen. Er is grote belangstelling voor de zonnepanelen:
al honderden mensen hebben zich gemeld. Wethouder duurzaamheid, Jordy Clemens
(links op de foto): “Dit project is een win-win voor iedereen: mensen kunnen zonder
rompslomp overstappen op zonne-energie, besparen op hun stroomrekening en dragen bij
aan een leefbare wereld en schoner milieu”.

Daar de subsidie van de gemeente nu met
4 speeltuinen gedeeld moet worden houdt
uiteraard in, dat wij minder subsidie per
speeltuin ontvangen. Een vrijwillige bijdrage
voor het onderhoud van de speeltuinen is
natuurlijk van enorm belang en van harte
welkom.
Bestuur Speeltuin Mariarade

Koeltoren voor Mariarade
Naar aanleiding van het jaar van de mijnen
in 2015 en het 100 jarig bestaan van de oude
kloosterkolonie heeft de Huurdersbelangenvereniging Groot Hoensbroek het initiatief
genomen om een van de koeltorens welke nu
nog staan op het voormalig Emmaterrein te
plaatsen op het Emmaplein.

Even voorstellen

Na een enquête gehouden onder de bewoners
van het Emmaplein en uit de directe omgeving
hiervan, welke positieve reacties hebben
opgeleverd zijn wij met een aantal
buurtbewoners en diverse organisaties het
plan verder uit aan het werken. Inmiddels ligt
de vergunningaanvraag bij de gemeente
Heerlen. Als alles verloopt zoals wij wensen
dan zal de koeltoren tijdens de Buurtdag op
17 september a.s. worden onthuld.

Mijn naam is Kim Creugers. Afgelopen jaren
heb ik gewerkt als jeugd- en jongerenwerker
in Hoensbroek, voornamelijk in Jongerencentrum The Max op de Kastanjelaan. Dit heb
ik altijd met veel plezier gedaan, echter werd
het nu tijd voor iets anders. Sinds dit jaar ben
ik werkzaam als opbouwwerker bij Alcander in
Hoensbroek, voornamelijk in de wijken
Hoensbroek Centrum – de Dem en Mariarade.
Ik heb er veel zin in om in mijn nieuwe functie,
ook weer nieuwe mensen te leren kennen,
buurtbewoners te ondersteunen met
bijvoorbeeld ideeën of projecten waar dit
nodig is, en lekker actief aan de slag te gaan
in de wijk!
Ben jij dus een buurtbewoner en heb je leuke
ideeën over wat je in of voor je buurt wil
doen, neem dan gerust contact met mij op!

Programma Dodenherdenking Hoensbroek

Kim Creugers
Opbouwwerker Hoensbroek
kcreugers@alcander.nl
Kim Alcander
045 - 711 15 60

19.45 uur • Opening ceremonie middels korte toespraak Leon Krewinkel.
• Breuker mannenkoor brengt drietal gezangen ten gehore.
20.00 uur • Twee minuten stilte.
• Klokken luiden.
20.02 uur • Last post (Maurice Costongs)
20.05 uur • Krans neerleggen namens de gemeente door de wethouder dhr. Martin de Beer.
• Krans neerleggen namens de gezamelijke stichtingen buurtgericht werken
Hoensbroek door afgevaardigden van de verschillende besturen.
• Krans of bloem neerleggen door de jongelui van De Max.
• Krans of bloem neerleggen door bezoek.
• De kransen en bloemen worden aangeboden met erewachtbegeleiding door
Scouting St. Christoﬀel Hoensbroek.
20.20 uur • Overdenking pastoor Van Dijck.
20.25 uur • Toespraak namens gemeente,wethouder dhr.Martin de Beer.
20.30 uur • Wilhelmus, Limburgs volkslied (Breuker mannenkoor, iedereen mag mee zingen)
20.40 uur • Koﬃe in Amicitia.
De tijden zijn onder voorbehoud.

Mijn naam is Remko van Hummel.
In Hoensbroek ben ik de nieuwe stadsdeelcoördinator, opvolger van Eugène Hodes.
Als we nog geen kennis hebben gemaakt,
zal dat ongetwijfeld snel gebeuren.
Remko van Hummel
Stadsdeelcoördinator Hoensbroek
r.van.hummel@heerlen.nl
Remko van Hummel
045 - 560 50 40

Oranje Feesten 2017
Donderdag 27 april vieren wij Koningsdag
in onze buurt. Eerst zijn de kinderen aan de
beurt, zij maken een tocht op hun versierde
ﬁetsen door de wijk. Daarna is er de Oranje
rommelmarkt, gecombineerd met een
gezellig treﬀen in de speeltuin.
De kinderen zijn vanaf 10.00 uur welkom in
de speeltuin om hun fietsen te versieren.
Versiermateriaal is aanwezig, evenals
plakband enz. Thuis versieren mag natuurlijk
ook. Kinderen die mee willen fietsen kunnen
zich op deze donderdag vanaf 10.00 uur
inschrijven bij de SBWM stand in de speeltuin.
Per leeftijdscategorie zijn leuke prijzen te
winnen. Om 11.00 uur gaat de fietstocht op
de versierde kinder fietsen van start, onder
begeleiding van verkeersregelaars.
Na terugkomst in de speeltuin volgen een
kleine versnapering en de prijsuitreiking.
Daarna kunnen de kinderen zich de rest van
de dag in de speeltuin vermaken.
Route
De kinderen volgen de volgende route met hun
versierde fietsen, waarbij wij samen met de
mensen van toezicht over hun veiligheid waken:
Rooseveltstraat, rechtsaf Kennedystraat,
rechtsaf Randweg, rechtsaf Hommerterweg,
linksaf Korteweg, rechtsaf Amstenraderweg,
rechtsaf Emmastraat, linksaf Emmaplein /
Doorvaart, rechtsaf Wolfhoofdplein (schuin
oversteken), rechtsaf Weijenbergstraat, linksaf
Rooseveltstraat.
Rommelmarkt
Om 12.00 uur gaat de Oranje rommelmarkt
van start. Rond het speelveld in de speeltuin
staan diverse kraampjes vol met de meest
verschillende zaken. De markt duurt tot
16.00 uur en een half uur later is de prijsuitreiking voor de leukste stand van de dag.
Omstreeks 17.00 uur zullen de Oranje feesten
in Mariarade afgesloten worden. Kramen huur
is gratis, kan via Jan Roelofsen 06-46 79 53 31.

Reis naar Banneux
Op dinsdag 2 mei 2017 organiseert de
Invalidenbond Hoensbroek een dagtocht
naar Banneux in Belgie. De reis staat onder
leiding van pastoor Cordewener.
De opstapplaatsen zijn :
1. Markt Hoensbroek om 8.30 uur.
2. Kerk Mariarade om 8.35 uur.
De thuiskomst is ca. 18.00 uur.
De prijs is € 15,00 per persoon, bij aanmelding
te voldoen. Voor info en aanmelding kunt u
terecht bij mevr. Jongen, tel. 045 - 522 13 33.

DO. 27 APRIL

ORANJE

FEESTEN
MARIARADE
PROGRAMMA
10.00 uur
10.30 uur
11.00 uur
12.00 uur
16.00 uur
16.30 uur
17.00 uur

Start fiets versieren in de speeltuin.
Start inschrijven kinderen
Vertrek fietstocht
Prijsuitreiking fietstocht &
Start Oranje Rommelmarkt
Einde Rommelmarkt
Uitreiking prijs leukste stand
Einde Oranjefeesten Mariarade

Middagprogramma op de Markt in Hoensbroek

www.oranjeverenigingheerlen.nl
LOCATIE: Speeltuin Mariarade, Rooseveltstraat
CONTACTPERSOON: Wim van Straten • info@sbwm.nl - Leon Krewinkel • info@sbwm.nl

Tafeltennisvereniging Hoensbroek viert haar 5-jarig jubileum
U vindt (verdere) informatie over TTV
Hoensbroek, de sportieve prestaties,
de activiteiten, het jubileum etc. via de
website www.ttvhoensbroek.nl

Tafeltennisvereniging Hoensbroek,
voortgekomen uit de Stichting Sport en Spel,
viert dit jaar haar gouden jubileum.
Een Hoensbroekse vereniging waar
sportiviteit en gezelligheid op een mooie
wijze gecombineerd worden.

Sportiviteit, saamhorigheid en gezelligheid
staan bij TTV Hoensbroek voorop!

Iedere dinsdag- en donderdagavond wordt er
met veel inzet en enthousiasme getafeltennist
in de sportzaal bij de basisschool De Vlieger
aan de Maria-Gewandenstraat 24 te
Hoensbroek. Na afloop van iedere training
is er een gezellig samenzijn.

Inloopdag
Op zondag 9 april a.s. houdt TTV Hoensbroek
een inloopdag. Belangstellenden kunnen deze
dag in de sportzaal van basisschool De Vlieger
vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur kennis komen
maken met de tafeltennis sport waarbij u
tevens de gelegenheid krijgt om zelf eens een
balletje te slaan.

Gedurende dit jubileumjaar zijn er allerlei
activiteiten voor leden en oudleden
waaronder een reünie. De vereniging is
hiervoor op zoek naar oud-leden TTV
Hoensbroek (voorheen TTV Sport & Spel).

Er vindt die dag een onderling toernooi plaats
waarbij de meeste leden aanwezig zullen zijn.

Beleef een gezellige middag of avond met de De Brooker Shanty’s
Wilt U een gezellige middag of avond voor
Uw leden of bewoners? De Brooker Shanty’s
kunnen U dat bezorgen met een repertoire
dat bestaat uit zeemansliedjes en liedjes
van de zee in vele talen, o.a. Duits, Spaans,
Engels, Iers en Nederlands.
Wij zijn een uit 25 personen bestaand
zeemanskoor, dat wordt ondersteund door
6 muzikanten, t.w. drie accordeonisten, een
mondharmonicaspeler, een gitarist en een
tamboerijn. Het koor beschikt ook over een
aantal mooie Limburgse liedjes en voor de
Kerstperiode hebben we zelfs een aantal
Kerstliederen die we, in verschillende talen,
ten gehore kunnen brengen.
Voor meer info:
J.B. Cornelissen
Kloosterstraat 6
6431 LW Hoensbroek
045-5218606
06.18.280.191
jbcornelissen@home.nl

Activiteiten 2017 Buurtvereniging Mariarade
Datum Activiteit

Opmerking

23 - 04 Lente-activiteit
10 - 06 Lentebal

GSH Mariarade

25 - 06 Buurttripje

Datum Activiteit

Opmerking

24 - 09 Burendag

Vrijwilligersdag

08 - 10 Cultuuruitstapje
21 - 10 Back in time

09 - 07 Sprookjestocht

Door de wijk

17 -09

Buurtdag

Rondom

Mariarade

GSH Mariarade

GSH Mariarade

04 - 11 Sportieve

Colofon
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van
Stichting Buurtgericht Werken Mariarade
en wordt een aantal keren per jaar uitgegeven.
Kijk voor meer informatie op
www.sbwm.nl

activiteit
26 - 11 Sinterklaasactiviteit

GSH Mariarade

De Nieuwsbrief verschijnt alle even maanden.
Inleveren teksten voor 25 mei.

