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Voorwoord
Als de zomertijd zijn intrede doet en dus de
dagen wat lengen, kondigen ook in Mariarade
zich de aktiviteiten weer aan.
01. Woensdag 11 april  a.s. openbare
vergadering SBWM. Gemeenschapshuis
Mariarade om 19.30 uur.
02. Het bestuur vraagt de verenigingen tijdig
de aanvragen voor dit jaar te doen.

04. Wij zien u graag  tijdens de nationale
dodenherdenking op 4 mei a.s. bij de kleine
St. Jan aan de markt.
Tal van vrijwilligers zijn bezig met de organisatie
van deze aktiviteiten die voor eenieder geheel
kosteloos zijn.
Hoe fijn is het dan dat u er bij bent.
Namens het bestuur SBWM,
Wim van Straten (wtvanstraten@gmail.com)
06-13161005

03. Op 27 april bent u van harte welkom bij de
viering van Koningsdag. Een rijk en gevarieerd
programma wacht op u.
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Koningsdag in centrum Hoensbroek, feestelijk opgeluisterd door
Thomas Berge en grote outdoor Salsaparty
Voor het zevende jaar wordt Koningsdag
wederom groots gevierd in Hoensbroek met
het Oranje Festival Gebrook dat op de Markt
plaatsvindt. Headliner dit jaar is niemand
minder dan Thomas Berge, vooral bekend
van zijn optredens in ‘de beste zangers van
Nederland’ en hits als ‘Jij bent mijn leven’ en
de remake van ‘Kon ik maar even bij je zijn’.
Het festival, dat dit jaar de extra titel
‘de feesteditie’ krijgt zal worden afgesloten
met een heuse outdoor Salsaparty.
Gedurende de dag zijn er allerlei activiteiten op
de Markt te bewonderen. Om 13:00 uur begint
het festival met een gratis vrijmarkt en voor
jong en oud. Iedereen die nog wat oude
spulletjes op zolder of in de kelder heeft liggen
en deze wil verkopen is vanaf 12:00 uur
(opbouw) van harte welkom om deze in het
centrum te koop aan te bieden (etenswaren
uitgesloten). Het Oranje Festival Gebrook biedt
iedere ‘verkoper’ een gratis ‘Vrijmarkt
pretpakket’ aan welke bij de organisatie tent
kan worden opgehaald. Een plek reserveren is
niet nodigt want op de markt en in het centrum
is er ruim voldoende plek voor je kleedje.
Ook zullen de winkels in Hartje Hoensbroek
deze gehele dag gewoon geopend zijn dus kom
combineer ons festival met een gezellig dagje
shoppen in het centrum.
De Markt zal tevens worden opgesierd door
‘Springkussenwereld’. Een grote selectie van
bijzondere Obstacle Runs en springkussens
staan gedurende het festival gratis ter
beschikking voor alle bezoekers zodat iedereen

zich even lekker kan uitleven, of je nu heel jong
of wat ouder bent!
Op het grote podium zullen vanaf 13:00 uur
diverse bekende en onbekende artiesten
optreden. Het programma wordt geopend door
singer songwriter Maggie Dae waarna de blues
rock band Stompin’ Grounds het feestje verder
opvoert. Ook onze lokale held D’r Dustin zal een

optreden geven en als klap op de vuurpijl zal
Thomas Berge tegen het eind van de middag te
bewonderen zijn op het festival. De avond zal
zeer feestelijk worden afgesloten met de
bijzondere dj act Don’t Skip waarna het feest
pas echt losbarst met een outdoor Salsafeest.
De Cubaanse salsaband Nueva Dimensión sluit
de avond af en iedereen is van harte welkom
om gezellig te komen salsadansen op de Markt.

Om 22:00 uur zal het festtival feestelijk worden
afgesloten met de spectaculaire vuurwerkshow, mogelijk gemaakt door Pyro Events
uit Landgraaf.

BS De Regenboog bezoekt buurtwethouder

Het Oranje Festival Gebrook wordt ook dit j
jaar weer mede mogelijk door de financiële
ondersteuning van o.a. diverse subsidieverstrekkers, de gemeente, de vier lokale
Hoensbroekse buurt stichttingen, de plaatselijke
horeca en diverse lokale ondernemers. Met de
markt als centrale plek in Hoensbroek wordt
dan ook de samenwerking tussen het festival en
omliggende horeca gelegenheden en Hartje
Hoensbroek gegarandeerd door het festival.
Het gehele programma van deze dag alsmede
het podiumprogramma en verdere info over
de vrijmarkt en de lampionnenoptocht zijn te
vinden op onze website:
www.oranjefestivalgebrook.nl.

Programma Dodenherdenking
Hoensbroek - 4 mei 2018
19.45 uur •
•
20.00 uur •
•
20.02 uur •
20.05 uur •
•

•
•
•
20.20 uur •
20.25 uur •
20.30 uur •
20.40 uur •

Opening ceremonie middels korte toespraak Leon Krewinkel.
Breuker mannenkoor brengt drietal gezangen ten gehore.
Twee minuten stilte.
Klokken luiden.
Last post (Maurice Costongs)
Krans neerleggen namens de gemeente.
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.
Overdenking pastoor Van Dijck.
Toespraak namens de gemeente.
Wilhelmus, Limburgs volkslied (Breuker mannenkoor,
iedereen mag mee zingen)
Koffie in Broekland College.

Op 2 februari was groep 7 van Basisschool
De Regenboog op bezoek bij buurtwethouder
Jordy Clemens.
De leerlingen kregen een rondleiding door het
stadhuis en konden een kijkje nemen in de
kamer van de burgemeester, de trouwzaal en
de raadzaal. In de raadzaal werd vervolgens een
‘raadsvergadering’ gehouden, waarin de
kinderen gediscussieerd hebben over ideeën
om Mariarade duurzamer te maken. De top 3
bestond uit: zonnepanelen op een gemeentelijk
gebouw in Mariarade, plaatsen van extra
prullenbakken in de buurt en aanleggen van
bloemveldjes met insectenhotels.

De tijden zijn onder voorbehoud.

Vrijheid is niet vanzelfsprekend maar vraagt verantwoordelijkheid.
De 4de mei is een aansporing voor burgers, instellingen, overheden
en bedrijven om zich actief in te zetten voor de vrijheid.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ceremoniemeester Leon Krewinkel, tel. 045 - 5 22 92 94.

Organisaties:
Stichtingen Buurtgericht
Werken Hoensbroek

Na een democratisch stemproces kozen de
leerlingen met een grote meerderheid voor het
plaatsen van zonnepanelen op  een gemeente
lijk gebouw. De gemeente gaat dit idee nu
verder uitwerken. We houden u op de hoogte
van de vorderingen.

Oranjefeest Mariarade 2018
Vrijdag 27 april vieren wij Koningsdag in onze
buurt georganiseerd door SBWM. 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
vrijdag vanaf 10.00 uur inschrijven bij de
SBWM stand in de speeltuin.

versnapering en worden de winnaars bekend
gemaakt. Daarna kunnen de kinderen en
ouders zich de rest van de dag in de speeltuin
vermaken.

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 krijgt iedereen een kleine

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 gat de Oranje rommelmarkt van
start, kraamhuur is gratis. 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.
Aanmelden kan via Jan Roelofsen 06-46795331.

Cultuurmonitor 2017
De cultuurmonitor 2017 laat net als voor
gaande jaren zien dat cultuur leeft in Heerlen.
In Heerlen zijn er procentueel gezien méér
actieve cultuurbeoefenaars dan landelijk.
Verder heeft maar liefst 89% van alle Heerle
naren een culturele of uitgaansvoorziening
bezocht, waarbij het Parkstad Limburg Theater
het meest bezocht werd. Opvallend is dat het
percentage inwoners dat (hoge) kosten als een
belemmering ziet om actief deel te nemen aan
cultuur of voorstellingen te bezoeken verder is
afgenomen.
Ook de evenementen kunnen rekenen op veel
belangstelling. 82% van de Heerlenaren bezocht
een Heerlens Festival of evenement. Naast de
grote optocht in Heerlen-Centrum is Cultura
Nova het meest bezochte evenement. Heerlenaren zijn ook blij met de murals. 75% van de
Heerlenaren vindt dat de murals een positieve
invloed hebben op het imago en de uitstraling
van de stad. Als belangrijkste verbeterpunt
geven Heerlenaren aan dat de vindbaarheid van
evenemen-ten en activiteiten te wensen
overlaat. De conclusies uit de cultuurmonitor
bevestigen dat de koers om sterk in te zetten op
Cultura Nova en mogelijkheden voor street art
uitingen in onze stad moet worden voortgezet.
Het verbeterpunt om de vindbaarheid van
evenementen te vergroten wordt dit jaar actief
opgepakt.

Vaste activiteiten
ANBO

Ouderencentrum De Weijenberg

Maandag

Maandag   09.00-10.00 uur: Bloedafname
13.00-17.00 uur: Ontmoeting/
			 Kaarten
17:30 uur:
Open tafel
Dinsdag   09.30-10.30 uur: Gymnastiek 55+
14.00-15.00 uur: Yoga 55+
19.00-23.00 uur: Meditatie
19.00-23.00 uur: Ontmoeting/
			
Kaarten op
			 kantoor
Woensdag   10.00-14.00 uur: Tai-Chi 3 groepen
19.00-21.30 uur: Sjoelen
Donderdag  13.00-17.00 uur: Ontmoeting/
			 Kaarten
13.00-17.00 uur: Handwerken
			
Rode Kruis
Vrijdag  
14.00-16.30 uur: Kienen
19.00-23.00 uur: Ontmoeting/
			
Kaarten op
			 kantoor
19.00-23.00 uur: Dammen

Kastanjelaan 140

Wijenbergstraat 476

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.
Donderdag 19.30-22.30 uur: Kienen
Vrijdag
19.30-22.30 uur: Kienen

Breuker Mannenkoor

Hotel Café Amicitia (Markt Hoensbroek)
Woensdag 19.45-22.00 uur: Repetitie

Brooker Shanti-koor

Hotel Café Amicitia (Markt Hoensbroek)
Maandag

19.00-20.30 uur: Repetitie

Dameskoor Mariarade
Parochieel centrum De Polder
Dinsdag

13.00-14.00 uur: Repetitie

Dansvereniging Ummer Sjpass
De Koffiepot

Maandag 13.00-16.00 uur: Dansen voor
			 ouderen

Gemengd Kerkelijk koor St. Jozef
Gemeenschapshuis
Dinsdag

19.30-21.00 uur: Repetitie

HBV Huurders-belangenvereniging Groot Hoensbroek
Marktstraat 145

Dinsdag
14.00-16.00 uur: Kantoor open
Donderdag 10.00-12.00 uur: Kantoor open

Kienvereniging Mariarade
Gemeenschapshuis
Maandag

19.30-22.30 uur: Kienen

RKWBCM

Donderdag  19.30-22.30 uur: Oefenavond

Scouting St. Christoffel
HK Randweg 16 Hoensbroek
Zaterdag

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.)
                      
Stam (18-21 jr.)

Showband Corio

Randweg 18, ingang via Jeugrubbenweg
Maandag   20.00-22.00 uur: Slagwerkgroep
Woensdag   20.00-22.00 uur: Blaaswerkgroep
Zaterdag 16.00-18.00 uur: Gehele
			 showband,
showrepetitie
Speeltuin Mariarade

Gemeenschapshuis

Maandag   19.30-22.00 uur: 1x per maand

Vrijdag  

19.45-21.30 uur: Repetitie

Datum Activiteit

Opmerking

Datum Activiteit

Opmerking

20 - 04

Koningsspelen

BS De Regenboog

20 - 05

22 - 04

Lentewandeling

BV Mariarade

Eucharistie
Pinksteren

27 - 04

Koningsdag

H. Barbarakerk
Treebeek
St. Jozefkoor

Vormsel

BS De Regenboog

Scouting
St. Christoffel

Rommelmarkt

Speeltuin Mariarade

Sportdag

BV Mariarade

29 - 04

Eucharistieviering St. Josefkoor
St. Jan

04 - 05

Dodenherdenking SBWM +
Scouting
St. Christoffel

Een AED kan dus levens redden en het is
belangrijk dat zo’n AED centraal en goed
bereikbaar aanwezig is in onze wijk.
De Stichting Gemeenschapshuis Mariarade
heeft daarom een AED laten ophangen die
ook bereikbaar is buiten de openingstijden
van het gemeenschapshuis. Tevens is deze
AED aangesloten op het netwerk van
Hartveilig Limburg.

21 - 05

Nadat er een bericht van een hartstilstand
wordt ontvangen via 112, gaat er een melding
naar twee ambulances en een sms bericht naar
vrijwilligers die zijn aangesloten bij een van de
reanimatienetwerken in de buurt van het
slachtoffer. De vrijwilligers krijgen de locatie van
het slachtoffer en de locatie van de dichtstbijzijnde AED met alle noodzakelijke gegevens
om de AED mee te kunnen nemen naar het
slachtoffer. Regelmatig is zo’n vrijwilliger dan
de eerste die kan beginnen met reanimatie en
het gebruik van de AED.
Hartveilig is een organisatie die ervaring heeft
met AED’s en met de reanimatienetwerken
rondom de AED’s in Limburg. Zij zorgen voor
inzet, scholing en advies aan gemeenten,
wijkcentra en vrijwilligers. Het is goed om te
weten dat ook ons gemeenschapshuis is
voorzien van een AED en is aangesloten op het
netwerk van hartveilig.
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.hartveilig.nl

Activiteiten 2018 Mariarade

Pannenkoekenrestaurant

Bij een hartstilstand telt elke minuut!
Hoe eerder er hulp wordt geboden hoe groter
de kans op overleving. Hulp kan worden
geboden door middel van reanimatie en
gebruik van een AED. Een AED is een Automatische Externe Defibrilator. Een apparaat
dat via een elektrische schok het hartritme
kan herstellen bij een hartstilstand.

Gemeenschapshuis

Vrundsjapskonkoer Mariarade

KVG Hoensbroek

AED Gemeenschapshuis, Hartveilig
in de wijk!

25 - 05/ Ouder/Kind27 - 05 bivak

Scouting
St. Christoffel

27 - 05

1e H. Communie BS De Regenboog

02 - 06

Lentebal

BV Mariarade

05 - 06/ Avond08 - 06 vierdaagse
		

Scouting
St. Christoffel +
BS De Regenboog

13 - 06

BS De Regenboog

Buitensportdag

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 april.

