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Voorwoord
Beste inwoners van Mariarade,
Wij zien terug op een bijzonder geslaagde
koningsdagviering, vele kinderen versierden
fietsjes en reden daarmee onder begeleiding
door Mariarade.
Op de markt in Hoensbroek was voor jong en
oud van alles te beleven met als hoogtepunten
het optreden  van Thomas Berge, de Salsa-party
en natuurlijk een spetterend vuurwerk ter
afsluiting.
Velen van u waren ook aanwezig bij een
ingetogen en goed verzorgde dodenherdenking
op 4 mei, speciale dank aan de leiding en
jeugd van Scouting St. Christoffel uit Mariarade
en het bestuur en beheerder van het
Broeklandcollege waar wij allen terecht konden
voor koffie met vlaai.

De vakantieperiode komt eraan, het bestuur
van SBWM wenst u een goede reis of dat nu
ver of heel dichtbij huis is, en veilig weer thuis
Wij zien elkaar vast weer op een van de vele
aktiviteiten in de wijk.
Schrijf nu alvast op uw kalender: 16 september
aanstaande: Buurtdag Mariarade.
Namens het bestuur SBWM,
Wim van Straten (wtvanstraten@gmail.com)
06-13161005

Verder was er een vergadering gepland op
woensdag 6 juni 2018 om de voortgang van het
Buurtfeest te bespreken. Deze kan i.v.m. de
Avond Wandelvierdaagse helaas niet doorgaan.
De vergadering is nu verplaatst naar
donderdag 14 juni 2018 om 20.00 uur. Laat me
s.v.p. per ommegaande weten of u wel of niet
aanwezig zult zijn op deze vergadering.
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Namens het bestuur,
Math de Smet,
Secretaris Buurtfeest Mariarade

Opening Buurtpunt de Koffiepot woensdag 27 juni
Nieuwsgierig geworden?
De Koffiepot ondergaat nog een metamorfose
en zal op woensdag 27 juni officieel geopend
worden. U bent vanaf 13 uur van harte
welkom een kijkje te komen nemen.
We zorgen voor een leuke feestmiddag met
activiteiten voor jong en oud. Om 15.30 uur
komt wethouder Peter van Zutphen de
officiële openingshandeling verrichten.
Graag tot dan!

Zoals het er nu op de foto uitziet, is nog maar
heel even. Nog een paar weken en dan wordt
buurtcentrum De Koffiepot aan de Kasteel
Hoensbroeklaan in Hoensbroek Buurtpunt
De Koffiepot. De plek waar u moet zijn voor
een praatje, een lekker kopje koffie of thee.
De plek waar u kunt meedoen aan die ene
leuke activiteit of waar u terecht kunt met
vragen en ideeën over de leefbaarheid in
uw wijk. Wij zijn momenteel hard bezig met
een aantal buurtgenoten om er een nieuwe
gezellige en huiselijke plek van te maken.
Een plek waar jong en oud terecht kan.
Een gastheer of gastvrouw staat tot uw
beschikking om u wegwijs te maken.
Van inlooppunt naar buurtpunt
Juist omdat een dergelijke ontmoetingsplek
belangrijk is voor een buurt wordt
De Koffiepot omgebouwd van het huidige
buurtcentrum naar een buurtpunt. Een plek
waar we samen zoeken naar een antwoord
of praktische oplossing op al uw vragen.
Een plek waar mensen voor elkaar kunnen
zorgen. Kan iemand wellicht iets voor u
betekenen of wilt u juist zelf graag iets doen
in uw eigen buurt of? Lijkt het u leuk om een
bepaalde workshop te volgen of deel te
nemen aan een van onze activiteiten.

Oproep
Loop dan gerust binnen bij buurtpunt
De Koffiepot. Er wordt van alles georganiseerd
door onze vrijwilligers en een aantal
verenigingen. Er zit vast iets voor u tussen.
Deskundige hulp
Mocht er behoefte zijn aan meer deskundige
inzet van hulp dan hoeft u niet ergens anders
naar toe. U kunt ook dan in het buurtpunt
terecht. Want ook de vertrouwde gezichten
van het sociale buurtteam met medewerkers
van de zorg-en welzijnsinstellingen zijn en
blijven  bereikbaar via het buurtpunt.

We zijn ervan overtuigd dat er in
Mariarade capabele mensen wonen die
bereid zijn wat tijd vrij te maken om het
bestuur van SBWM aan te vullen.
Een stichting moet nu eenmaal be- en
gestuurd worden: daar hebben wij u voor
nodig: het is uw wijk en het zijn ook uw
belangen.
Heeft u interesse om actief een rol als
bestuurslid van buurtvereniging
Mariarade te vervullen, bel dan met
Wim van Straten, tel. 06-13161005.

Buurtfeest Mariarade
16 september 2018

Ingetogen, druk bezochte
dodenherdenking op 4 mei 2018
Met dank ook aan Dhr. Leon Krewinkel

Dit jaar zal het Buurtfeest van Mariarade
plaatsvinden op zondag 16 september 2018.
Dit buurtfeest is voor de bewoners van
Mariarade, maar ook vooral voor bewoners
buiten Mariarade welke van harte welkom zijn
zodat zij ook kunnen waarnemen welk rijk
verenigingsleven er in Mariarade is. Net zoals
voorgaande jaren worden verenigingen,
stichtingen en overigen, welke zich willen
voorstellen cq promoten, uitgenodigd om deel
te nemen aan dit Buurtfeest.
Afwijkend ten opzichte van voorgaande jaren,
alleen snuffelmarkt kramen, zullen er nu ook
commerciële kramen worden toegelaten.
Indien er gegadigden zijn welke een commer
ciële kraam willen hebben dan kunnen deze een
mail sturen naar het e-mailadres onder aan dit
artikel o.v.v. de contactgegevens en wat er aan
de man gebracht wil worden. Het bedrag dat er
voor een kraam moet worden neergeteld is
€ 0,00 (Ja, u leest het goed € 0,00).
Voor de kinderen zal er dit jaar een speciaal
‘kinderplein’ worden ingericht waarbij een
kindervrijmarkt niet zal ontbreken. Opgave
hiervoor kan via eerder genoemde e-mailadres.
Het buurtfeest start om 09.30 uur met een
Heilige Mis aan de Lourdesgrot. Daarna kan
eenieder die daar zin in heeft zich naar het
Gemeenschapshuis begeven om te genieten
van een kop koffie of thee met een stukje vlaai.
Om 11.00 uur start dan officieel de markt welke
tot 16.00 uur duurt. Tijdens de markt zal er
voor entertainment worden gezorgd. Ook de
Huurders Belangen Vereniging zal voor de
kleintjes wederom een ballonnenwedstrijd
organiseren bij de koeltoren. Na de markt,
vanaf 16.00 uur, zal er nog entertainment zijn.
Hieraan zullen we in de volgende nieuwsbrief
nog aandacht besteden.

Foto: Anja Timmers

Indien er verenigingen, stichtingen en/of
besturen zijn welke recentelijk niet door ons
zijn uitgenodigd maar ook willen deelnemen
aan dit Buurtfeest kunnen deze mailen naar:
mmsmetde@kpnmail.nl

Oranjefestival Gebrook 2018

Koningsdag 2018
Koningsdag 2018 was een mooie dag met
voldoende zon. De kinderen met hun ouders
waren in grote getale gekomen. Samen
hebben ze de fiets versiert of hadden dit al
thuis gedaan.
Ook onze burgemeester dhr. Roemer was
aanwezig, hij was zeer onder de indruk hoe
enthousiast de kinderen hun fiets versierden.
Vervolgens werd er met de versierde fietsen en
muziek voorop een tocht door Mariarade
gemaakt. Bij terugkomst stond voor iedereen
frisdrank en oranje lekkers klaar waarna de
prijzen voor de mooist versierde fietsen werden
uitgereikt. Ook de rommelmarkt werd zeer
goed bezocht. Dank je wel aan alle vrijwilligers
en handhaving die mede gezorgd hebben dat
dit een mooi en veilig evenement werd.
Het was weer een geslaagde koningsdag in
Mariarade.

Buitenspeeldag 2018
Lekker buitenspelen, spelletjes doen en sporten
met je vriendjes en vriendinnetjes. Hoe leuk is
dat! Op woensdag 13 juni 2018 kan dat.
Er is dan een buitenspeeldag bij BS de Vlieger
(Maria Gewandenstraat) en een buitenspeeldag
bij speelweide Nieuw Lotbroek (Prins Maurits-

straat). Er zal een springkussen zijn en een
grote stormbaan. Ook zullen er allerleid leuke
activiteiten zijn waar je aan kan deelnemen.
Deze middag is voor iedereen toegankelijk en
geheel gratis! Wij zorgen voor een gezonde
snack. Tijd: 13.00-17.00 uur.

Vaste activiteiten
ANBO

Ouderencentrum De Weijenberg

Maandag

Maandag   09.00-10.00 uur: Bloedafname
13.00-17.00 uur: Ontmoeting/
Kaarten
14.00-16.00 uur: Handwerken
(biljartruimte
hoge flat)
17:30 uur:
Open tafel
(om de 2 weken)
Dinsdag   09.30-10.30 uur: Gymnastiek
14.00-15.00 uur: Yoga
19.00-23.00 uur: Kaarten op kantoor (lage flat)
Woensdag   09.30-12.00 uur: Tai-Chi 2 groepen
Donderdag  13.00-17.00 uur: Ontmoeting/
Kaarten
14.00-16.00 uur: Handwerken
Rode Kruis
14.00-16.00 uur: Biljarten
(hoge flat)
Vrijdag  
14.00-16.30 uur: Kienen
19.00-23.00 uur: Dammen
(om de 2 weken)
19.00-23.00 uur:
Kaarten op kantoor (lage flat)

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

RKWBCM

Maandag 13.00-16.00 uur: Dansen voor
			 ouderen

Donderdag  19.30-22.30 uur: Oefenavond

Gemeenschapshuis

Gemengd Kerkelijk koor St. Jozef

Scouting St. Christoffel

Dinsdag

Zaterdag

Gemeenschapshuis

19.30-21.00 uur: Repetitie

HBV Huurders-belangenvereniging Groot Hoensbroek
Marktstraat 145

HK Randweg 16 Hoensbroek

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.)

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

Showband Corio

Kienvereniging Mariarade

Maandag   20.00-22.00 uur: Slagwerkgroep
Woensdag   20.00-22.00 uur: Blaaswerkgroep
Zaterdag 16.00-18.00 uur: Gehele
showband,
showrepetitie

Gemeenschapshuis
Maandag

19.30-22.30 uur: Kienen

Randweg 18, ingang via Jeugrubbenweg

KVG Hoensbroek

Vrundsjapskonkoer Mariarade

Maandag   19.30-22.00 uur: 1x per maand

Vrijdag  

Gemeenschapshuis

Speeltuin Mariarade

19.45-21.30 uur: Repetitie

Activiteiten 2018

Soulparty 2018

Datum Activiteit

Opmerking

05 - 06/ Avond08 - 06 vierdaagse

Scouting
St. Christoffel +
BS De Regenboog

13 - 06

Buitensportdag

BS De Regenboog

24 - 06

Buurttrip

Buurtvereniging
Mariarade

02 - 09

Sprookjestocht

Buurtvereniging
Mariarade

27 - 10

Back in time

Buurtvereniging
Mariarade

25 - 11

Sinterklaasactiviteit

Buurtvereniging
Mariarade

Naar aanleiding van het daverende succes
van vorig jaar zal ook dit jaar weer een
Soulparty worden georganiseerd in het
Gemeenschapshuis van Mariarade en wel
op zaterdag 8 september 2018. De avond
start om 21.00 uur en de zaal is al om
20.00 uur open. De kaarten voor deze
Soulparty zijn in de voorverkoop tegen
betaling van € 5,00 vanaf 1 juli 2018 te
verkrijgen in het Gemeenschapshuis van
Mariarade. Op de avond zelf zijn, indien
het nog niet is uitverkocht, aan de kassa
ook nog kaarten verkrijgbaar tegen betaling
van € 7,50. Wees er snel bij want op is op!
Namens de organisatie: B.B.G.

Donateurskaarten
C.V. BLAUW-WIT
Evenals voorgaande jaren zal CV Blauw-Wit
ook dit jaar weer door de wijk Mariarade
trekken om, ter ondersteuning van de
vereniging, donateurskaarten aan de man te
brengen. Dit jaar zal dit plaatsvinden op
maandag 2 juli, dinsdag 3 juli en woensdag
4 juli vanaf 18.00 uur.
Buiten het feit dat u door het kopen van de
donateurskaart, slechts € 2,00, de vereniging
ondersteunt hebt u hierdoor ook een lot in
handen waarvan de trekking zal plaatsvinden
op zaterdag 17 november 2018 tijdens de
Proclamatie van de nieuwe Prins voor het
Carnavalsseizoen 2018-2019. De te winnen
prijzen zijn: € 75,00, € 50,00 en € 25,00.
De lotnummers zullen daarna ook op de site,
www.cvblauwwit.nl bekend worden gemaakt.
Toon uw goede wil en steun de vereniging door
het kopen van donateurskaarten.
Verder kunt u alvast de onderstaande datums in
uw agenda noteren:
17 november 2018; Prinsenproclamatie
8 en 9 december 2018; Kerstmarkt
9 februari 2019; Prinsenreceptie
17 februari 2019; Galamiddag
2, 3, 4 en 5 maart 2019 Carnaval
Alle bovengenoemde activiteiten zullen
plaatsvinden in het Gemeenschapshuis van
Mariarade.
Bestuur en leden, CV Blauw-Wit

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 juli.

