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Voorwoord
Voor u ligt de eerste editie van 2018 van ons
wijkblad voor Mariarade. Hoe snel is weer een
jaar omgevlogen, een jaar vol aktiviteiten in
de wijk.

Wij feliciteren Jeu Extra en familie met het
prinsenschap in 2018 bij C.V. de Kangeroes.
Evenals BRAM 1 van C.V. Blauw-Wit Mariarade.
Geniet van een mooie carnaval – ga zeker naar
de optocht in Hoensbroek en blijf aktief in uw
mooie wijk.

Met goede moed beginnen wij aan 2018 – het
begin is al gemaakt: de nieuwjaarstref was een
succes, mede door de organisatie van scouting
St. Christoffel en SBWM. Vele verenigingen en
bewoners gaven acte de presence.

Zet nu alvast in uw agenda of op de kalender:
zaterdag 26 mei: festival ENNE!? Aan de
Randweg in Hoensbroek, een feest voor het
hele gezin. Informatie volgt.

Wij danken ZI.UT voor het herstellen van de
lantaarnpaalverlichting in de Dr. Philipsstraat –
na maanden vragen en vragen eindelijk in orde.

Namens het bestuur SBWM,
Wim van Straten (wtvanstraten@gmail.com)
06-13161005
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Feestelijke onthulling koeltoren
De houten koeltoren geplaatst op het Emmaplein en voorzien van led-verlichting – met dank aan
de dames en heren vrijwilligers uit Mariarade.

Reisbrief nr. 8
Hoensbroek, 22 januari 2018
Beste Hoensbroekers, reisgenoten in het
project CD Hoensbroekse luisterliedjes,
Ja, we gaan weer verder, hoog tijd, de dagen
van het nieuwe jaar waaien ons om de oren!
In 2018 moet het gebeuren: de CD ‘Hoensbroekse Luisterliedjes’ zal het licht zien.
De afgelopen weken heeft de regiegroep zich
gebogen over de vraag welke stappen nog
nodig zijn om dit doel te bereiken.
We hebben een planning gemaakt.
Twee data zijn daarin cruciaal: Op 21 mei
moet al het materiaal, dus teksten en muziek
van de liedjes die in aanmerking komen voor
een eventuele plaats op de CD, gereed zijn.
Aansluitend zal de definitieve selectie
plaatsvinden. En tenslotte zal op 23 september
de CD ten doop worden gehouden in een
grootse eindmanifestatie.
Wat onze maandelijkse bijeenkomsten betreft:
er volgen nog vier. De eerste twee (op
4 februari en 4 maart) zullen weer gewijd zijn
aan een bepaalde locatie in Hoensbroek; de
daaropvolgende twee (op 1 april en op 6 mei)
zullen bestaan uit muzikale workshops waarin
tekstschrijvers op weg geholpen worden naar

een eenvoudige compositie waardoor hun
eigen tekst tot een lied kan uitgroeien. Parallel
hieraan zullen er ook op de basisschool lessen
worden gegeven waarin de kinderen worden
gestimuleerd tot het schrijven van teksten.
Waar komen we de volgende keer,
dus zondag 4 februari, bijeen?
Het schemerlicht en de echoënde geluiden
onder het hoge plafond van de leegstaande

kerk in Mariarade op die kille decemberzondag liggen nog vers in ons geheugen.
Er hing weemoed in de ruimte, de eens zo
schitterende ramen die het zonlicht in allerlei
kleuren filterden keken dof op ons neer.
Ontroering, bezinning, maar ook hilariteit
klonken op in de regels die we elkaar voorlazen. Zoiets roept om een opwekkend
contrast. Levenslust. Warme gezelligheid.

Natuurlijk: het café, niet weg te denken uit
het Limburgse gemeenschapsleven. Zo ook
in Hoensbroek.
Zoek het adres maar eens op het internet: Café
Coba en Fer, Hoofdstraat 39.
Je ziet een smal pand, wat naar voren
springend in de straat alsof het midden in een
danspas uit dreigt te glijden. Beneden zie je
een eigentijdse rechte pui, met ouderwetse
witte gehaakte gordijntjes achter de ruiten. Als
je omhoogkijkt zie je het groene uithang-bord
met het wapen van De Leeuw bieren,
daarachter de traditionele donkerbruine
baksteen, de ramen gedecoreerd met gebogen
gemetselde lijsten. We krijgen er die middag
een zaaltje waarin we de inspiratie weer
kunnen uitdagen. Alles wat met het caféleven
verbonden is, het schouder aan schouder
staan deinen in de carnavalsdagen, de
vertrouwelijke ontboezemingen aan een
tafeltje in de hoek, de luide moppen aan de
bar.
Maar laten we ook niet vergeten waar dit café
gelegen is: om de hoek heb je de Markt, aloud
centrum van Hoensbroeks nering, en van
zoveel feestelijke gebeurtenissen: weet je nog,
de gespierde mannen die met zware mokers
de grote pinnen in de grond sloegen waaraan
de mast van het circus met kabels werd
vastgemaakt, de aubades van vele kinderen
met versierde fietsen en karretje op de
ochtend van (toen nog) Koninginnedag, de

aan de Noordzeekust aangespoelde walvis
die er ooit werd tentoongesteld?

Prins Mathieu de 1e

En daartegenover, verzonken in het plantsoen,
de serene eenvoud van het Oude Kerkje,
herinnering aan de Middeleeuwen. Wat voor
oord was dit toen? Waar lagen de weilanden
waar de koeien heen werden gedreven, waar
begon het drassige beemd, waar de heuvels
met hun korenvelden? We gaan er weer een
mooie kleurrijke middag van maken.
Herman Coenen zal jullie helpen je zintuigen
en je geest open te zetten voor beelden en
verhalen, en deze samen te brengen in regels
– persoonlijk, poëtisch en herkenbaar – die de
kracht van een lied in zich dragen.
Later in de middag gaan we elkaar de
voorlopige oogst voorlezen, mogelijk met eerste
voorzichtige noten begeleid door Ivo Rosbeek
en Angelo Bombrini, en gefilmd door Peter
Sikora, terwijl Lian Strijards op vele manieren
actief is, tekstueel, muzikaal en het geheel
ondersteunend. Tenslotte willen we jullie aan
het eind van de middag op het spoor zetten van
andere, nog niet gezamenlijk bezochte plekken
in Hoensbroek, die het dichters- en
zangersgemoed in beweging kunnen brengen.
Kortom, jullie zijn meer dan welkom (en vergeet
niet pen en papier mee te brengen)!
Adres: Café Coba en Fer
Hoofdstraat 39, 6431 LB Hoensbroek
Dag: zondag 4 februari 2018 om 14.00 uur

Prins Mathieu de 1e (Jeu Extra) is op
6 januari uitgeroepen als 34e prins van
cv de Kangeroes.
Op zaterdag 3 februari 2018 zal de vereniging
de prins een receptie aanbieden, waarvoor
wij iedereen van harte willen uitnodigen.
Deze receptie wordt gehouden in onze
narrentempel aan de kastanjelaan 140b te
Hoensbroek, van 19.00 uur tot 12.00 uur.

December 2017

Samen op weg naar een nieuwe Brede
Maatschappelijke Voorziening in Hoensbroek Zuid
In het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de voor
bereidingen van een nieuwe Brede Maatschappelijke
Voorziening (BMV). In de BMV zal de schoolgaande
jeugd een plekje krijgen in een basisschool. Er zal ook
een peuterspeelzaal, naschoolse kinderopvang, twee
logopediepraktijken en de fanfare gehuisvest worden.
Er zijn ook nog andere partijen die onderzoeken of de
BMV hun nieuwe plekje gaat worden.
Iedereen staat te popelen om met de bouw van de
BMV te beginnen, maar we hebben helaas nog geen
geschikte aannemer kunnen vinden. Daarom lukt het
niet om in 2017 nog met de bouw van de BMV te
beginnen. Ondanks het lange wachten, gaat de BMV
er zeker wel komen.

Momenteel zijn we in gesprek met een nieuwe aan
nemer en loopt de aanvraag voor de bouwvergunning.
Op de plek waar de BMV gaat komen plaatsen wij
binnenkort een infobord waarop te zien is hoe de BMV
eruit gaat zien. Een deel van de toekomstige gebrui
kers van de BMV zal ook op het infobord te zien zijn.

Volg ons via twitter via
@OsGebrook
Like Òs Gebrook op Facebook
(www.facebook.com/osgebrook)
Kijk eens op www.heerlen.nl/osgebrook
Of mail naar osgebrook@heerlen.nl

meer nieuws op heerlen.nl

Een bericht van
onze wijkagent
De laatste tijd is er een toename van
woninginbraken middels inklimming in de
regio Parkstad, waarbij voornamelijk sieraden,
horloges en geld worden ontvreemd. Vandaar
mijn verzoek om burgers via de buurtapps /
social media aan te sporen foto’s te maken
van hun sieraden etc. Dit verhoogt de kans
op herleiding van gestolen goederen naar
de rechtmatige eigenaar en opsporing en
vervolging van de daders. De toename geldt
tot dusver niet voor de wijk Maria Gewanden /
Terschuren.

Nieuwe parkbanken Maria-grot
Via deze weg willen wij de vrijwilligers van
de Maria-grot Mariarade jullie hartelijk
danken voor de donatie van de twee nieuwe
parkbanken bij de Maria-grot.

Op bijgevoegde foto kunnen jullie zien dat
de banken al reeds geplaats zijn. Wij wensen
jullie als bestuur van de Stichting buurtgericht
werken voor de toekomst veel succes met het
goede werk dat jullie in onze wijk doen.

Gemeente Heerlen wil zorgcoöperatie Stand-By behouden
Bovenstaande kop in De Limburger naar
aanleiding van de juridische procedure over
de rechtmatigheid van de werkwijze van de
gemeente Heerlen. Die rechtmatigheid wordt
betwijfeld, ook door het feit dat de gemeente
al drie keer een kort geding, aangespannen
door burgers, heeft verloren. Daarbij gaat het
vooral om de positie van de zorgcoöperatie
van Stand-By en de procedure die wordt
gevolgd bij het toekennen van dienstverlening.
De Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning
heeft in het verleden al gewezen op mogelijke
juridische losse eindjes in het idee van de
zorgcoöperatie. Het gaat dan om de juridische
status van het zorgplan, de onafhankelijk
ondersteuning en de relatieve onbekendheid
van burgers met het gegeven dat men ook kan
vragen om een maatwerkvoorziening.
De vraag is of een zorgplan in de praktijk altijd
zorgvuldig tot stand komt, of er sprake is van
een gedeelde opvatting over wat past bij het
probleem van de betreffende burger. Voor dat
maatwerk moet de keuzevrijheid van de
burger zo optimaal mogelijk zijn. Ook is er
onduidelijkheid over hoe en waar de burger
eventueel zijn beklag kan doen.
De adviesraad is en blijft positief over de
intenties van het gemeentelijke beleid.
Stand-By is een terechte poging om, voor
de burger, meer samenhang te brengen in

de dienstverlening aan de burger. Ook om
deze dienstverlening dichter bij de burger
te brengen en meer een vanzelfsprekend
onderdeel te laten zijn van zijn dagelijks leven
en de mensen met wie die burger verbonden
is. Daarin kan de burger zichzelf meer eigenaar
voelen van die dienstverlening door er met
zijn omgeving een actieve rol in te spelen.
Ook het vermijden van onnodige bureaucratie
door de gevolgde werkwijze moet als positief
worden gezien.

Dat wil niet zeggen dat er geen haken en ogen
aanzitten. Aan de ene kant is er het, zeg maar
gerust gigantische, veranderingsproces dat
er moet plaats vinden. Dit is echt ingrijpend
voor de gemeente zelf, de instellingen en de
professionals. Het blijkt dat als je echt een
kwaliteitsverbetering van de dienstverlening
en de rol van de burger nastreeft, je het jezelf
niet echt makkelijk maakt. Aan de andere
kant gaat het om gevolgen voor de burger.
Naast de winst die kan worden behaald
kunnen gevolgen ook vervelend uitpakken.
De burger heeft rechten en die kunnen niet
worden genegeerd. Het aanspannen van een
juridische procedure kan alleen maar worden
toegejuicht. Zo ontstaat er duidelijkheid en
wellicht een aanscherping die de kwaliteit van
de dienstverlening nog kan verbeteren.
Het zou nu te ver voeren om het initiatief
van gemeente en instellingen om te komen
tot een zorgcoöperatie als negatief te
bestempelen. De winst kan groot zijn als
het geheel de juiste handjes en voetjes gaat
krijgen. Dat er nog veel moet gebeuren zal
duidelijk zijn. Zowel bij de instellingen als bij
de gemeente. Het zijn lastige processen die
vanwege de ingewikkeldheid heel makkelijk
kunnen stokken. Een juridische procedure
mag daaraan geen extra bijdrage leveren.
Bron: De Limburger

Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 7 januari heeft de nieuwjaarstref
voor alle bewoners en verenigingen van
Mariarade plaatsgevonden in gemeen
schapshuis Mariarade.
De organisatie was in handen van Scouting
St. Christoffel. Onder het genot van een hapje
en een drankje werd deze middag een groot
succes. Bijgaande foto’s geven de sfeer op
deze middag weer.

Vaste activiteiten
ANBO

Kienvereniging Mariarade

Kastanjelaan 140
Maandag

10.00-12.00 en 14.00-16.00 uur:  
Computerles

Dinsdag

13.00-17.00 uur: Soos

Woensdag 10.00-12.00 en 14.00-16.00 uur:
Computerles.

Maandag

19.30 -22.30 uur: Kienen
Gemeenschapshuis

KVG Hoensbroek                 
Woensdag   19.30-22.00 uur: 1x per maand
Gemeenschapshuis

Donderdag 19.30-22.30 uur: Kienen

RKWBCM                              

Vrijdag

Donderdag  19.30-22.30 uur: Oefenavond              
Gemeenschapshuis

19.30-22.30 uur: Kienen

HBV Huurders-belangenvereniging
Groot Hoensbroek   

Scouting St. Christoffel          

Marktstraat 145

Zaterdag

Dinsdag

14.00-16.00 uur: Kantoor open

Donderdag 10.00-12.00 uur: Kantoor open

10.00-12.00 uur: Bevers en
Welpen (4-10 jr.)
12.30-14.30 uur: Scouts (10-15 jr.)
12.30-14.30 uur: Explorers
(15-18 jr.)
HK Randweg 16 Hoensbroek
                      Stam (18-21 jaar)  

Activiteiten 2018 Buurtvereniging Mariarade
Datum Activiteit

Opmerking

Datum Activiteit

Opmerking

09 - 02 Schoolcarnaval
i.s.m. Blauw-Wit

BS De Regenboog

26 - 02 Cultuuruitstapje

BV Mariarade

10 - 03 NL-doet

10 - 02 Kinderoptocht

BS De Regenboog

BV Mariarade
Scouting
St. Christoffel

17 - 03 Paaseierenaktie

Scouting
St. Christoffel

Vastelaovendbal
11 - 02 Kingermiddag

CV Blauw-Wit
CV Blauw-Wit

12 - 02 Carnavalsoptocht Scouting
Hoensbroek
St. Christoffel
Optochtbal
13 - 02 Steekafzetten

CV Blauw-Wit
CV Blauw-Wit

18 - 02 Eucharistieviering St.Josefkoor
Schuttershof

18 - 03 Eucharistieviering St. Josefkoor
St. Jan
24 - 03 Nationale
Scouting
Pannekoekendag St. Christoffel

Een fijne
carnaval
toegewenst!

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

