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Voorwoord
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Beste lezer,
Deze nieuwsbrief van SBWM Mariarade is wat
later dan normaal in uw brievenbus terechtgekomen, en dat heeft alles te maken met de
aankomende buurtdag op 16 september
aanstaande.

Graag tot ziens op 16 september.
Wij nodigen u allen uit deze buurtdag/
jaarmarkt te komen bezoeken.
De organisatie heeft er alles aan gedaan
de markt uit te breiden met meer kramen,

Namens het bestuur SBWM,
Wim van Straten (wtvanstraten@gmail.com)
06-13161005

HBV weer actief tijdens Buurtfeest Mariarade
Zondag 16 september 2018 vindt weer het
jaarlijkse Buurtfeest plaats in de straten van
Mariarade. Het bestuur van de HBV Groot
Hoensbroek organiseert, in samenwerking
met SBWM, weer een balonnenwedstrijd.
Vorig jaar was dit een groot succes.
De balonnen zijn ongeveer 400 km ver
gekomen. Ook hebben we zes kinderen een
leuke prijs kunnen aanbieden.
Verenigingen kunnen zich presenteren met
behulp van de gratis marktkramen die
beschikbaar gesteld worden op het
Emmaplein. Bovendien is er besloten dat

iedereen die iets te koop wil aanbieden geen
martkramen hoeft te huren, maar dat deze
gratis ter beschikking worden gesteld.
Dit jaar wil de Stuurgroep Buurtfeest
Mariarade er een grotere en professionelere
straatmarkt van maken. Zij hopen dat
professionele handelaren zich presenteren.
Verder zullen er artiesten optreden gedurende
het Buurtfeest.
Aan de kinderen wordt uiteraard ook gedacht,
zodat jong en oud een leuke dag kunnen
beleven. Deze feestelijke dag begint met een

Heilige Mis in de Lourdesgrot om 09:30 uur en
van 11:00 uur tot 16:00 uur is de markt
geopend en kan iedereen zijn of haar spullen
aanbieden. Vanaf 16:00 uur tot 20:00 uur is er
live muziek met een hapje en een drankje.
De organisatie is druk bezig om een grotere en
professionelere invulling te geven aan deze
dag. Let dus op dagbladen en posters voor de
definitieve invulling. Dit jaar is er gekozen voor
één contactpersoon en dat is Math de Smet
(mmsmetde@kpnmail.nl of 06-22485027).
Hopelijk tot ziens op 16 september!

Via deze weg wil ik jullie, het bestuur van
SBWM namens alle vrijwilligers van de
Mariagrot hartelijk bedanken voor de
financiële hulp voor het schilderen van de
beelden (Antonius/Petrus) bij de grot.
De schilder heeft zijn werk goed gedaan,
en de beelden staan er weer fantastisch
bij voor het buurtfeest. De grot die
dagelijks gebruikt wordt door de mensen
uit de wijk, maar ook van mensen van
buiten Mariarade is voor vele een plek
van ontmoeting, bezinning, rust en
gebed, en is zodoende een belangrijke
plaats in de samenleving. Nogmaals
namens alle vrijwilligers, hartelijk dank
voor jullie bijdrage.
Met vriendelijke groet, J. Gorski

Scouting
St. Christoffel 70 jaar
Vindt jij het leuk om leuke, spannende, gave
activiteiten te doen?
Kom dan zaterdag 1 september tussen 11 uur
en 15 uur naar ons gebouw, aan de Randweg 16, Mariarade. Brood bakken op vuur,
boogschieten, tokkelbaan, Mega Twister en
nog veel meer… Iedereen vanaf 4 jaar is
welkom, neem je ouders, vriendjes en
vriendinnetjes mee.
http://www.scouting-sintchristoffel.nl/

Soulparty 2018
Voor de tweede keer wordt na het succes van afgelopen jaar
wederom een soulparty georganiseerd. Dit evenement is niet
weg te denken uit Hoensbroek. De Soulparty is op zaterdag 8
september 2018 en vindt plaats in het Gemeenschapshuis van
Mariarade. De aanvangstijd is 21.00 uur en de zaal gaat open
om 20.00 uur.
Voor wat het de kosten van de entreekaarten betreft, daar
hoeft men het niet voor te laten. In de voorverkoop € 5,00 en
aan de zaal op 8 september € 7,50.
De kaarten zijn verkrijgbaar bij het Gemeenschapshuis van
Mariarade aan de Weijenberg 11 te Hoensbroek.
De muziek wordt verzorgd door RTV Parkstad DJ Fer
(Vroomen) die in de benedenzaal van Kasteel Hoensbroek
destijds ook garant stond voor een grandioze avond vol Soul,
Funk, Disco en Dance Classics. Wij hopen velen te mogen
begroeten op deze soulparty.

Vaste activiteiten
ANBO

Kastanjelaan 140
Maandag

HBV Huurders-belangenvereniging Groot Hoensbroek

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

Kienvereniging Mariarade

Breuker Mannenkoor

Maandag

Woensdag 19.45-22.00 uur: Repetitie

KVG Hoensbroek

Brooker Shanti-koor

Maandag

Hotel Café Amicitia (Markt Hoensbroek)

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

Marktstraat 145

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

Gemeenschapshuis

19.30-22.30 uur: Kienen

Gemeenschapshuis

19.30-22.00 uur: 1x per maand

Ouderencentrum De Weijenberg

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)

RKWBCM

Gemeenschapshuis
Donderdag 19.30-22.30 uur: Oefenavond

Scouting St. Christoffel
HK Randweg 16 Hoensbroek
Zaterdag

Wijenbergstraat 476
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

           

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

Vrundsjapskonkoer Mariarade
Speeltuin Mariarade
Vrijdag

19.45-21.30 uur: Repetitie

Zondag 23 september 2018 Landelijke Burendag
In de speeltuin van Mariarade zal dit jaar de
Landelijke Burendag gehouden worden. Met
als motto jong en oud bij elkaar te brengen.
Het is de bedoeling, dat wij gratis kramen
zullen plaatsen in de speeltuin, waar u als
inwoner van mariarade spullen kunt
aanbieden voor een leuke prijs of misschien
wel kunt ruilen.
Ook zal de wensboom er staan om eventueel
jullie wens in vervulling te laten gaan. Verder
is er een gratis brunch in de speeltuin dit in
samenwerking met Stichting Buurtgericht
Werken Mariarade. De activiteiten beginnen
om 13.00 uur.

Activiteiten 2018
Datum Activiteit

Opmerking

02 - 09

Sprookjestocht

Buurtvereniging
Mariarade

27 - 10

Back in time

Buurtvereniging
Mariarade

25 - 11

Sinterklaasactiviteit

Buurtvereniging
Mariarade

De informatie hierover krijgt u binnenkort via
een folder met inschrijfformulieren in de bus.
Wethouder Martin de Beer zal dit evenement
bijwonen.
Bestuur Stichting Speeltuin Mariarade en
Stichting Buurtgericht Werken Mariarade

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 sept.

