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Voorwoord
Beste lezer,
Om reden dat er te weinig kopij was om een
nieuwsbrief voor u te vullen met interessant
nieuws is er een uitgave overgeslagen.
Wij hebben ons best gedaan om er deze keer
weer een goed blad van te maken.
Graag zien wij u op een van de bijeenkomsten
die u in dit blad vindt, zeker voor de kinderen

wil ik Uw aandacht vestigen op de Sinterklaasviering.
Heeft u zelf nieuws uit en of voor Mariarade
geef dit dan tijdig door. Wij danken u.
Namens het bestuur SBWM,
Wim van Straten (wtvanstraten@gmail.com)
06-13161005
Ps. Om organisitorische redenen is er dit jaar
geen workshop kerststukken maken.

Samen voor een gezond Hoensbroek
In de wijk Hoensbroek staat de burger
centraal met zijn of haar hulpvraag en wordt
er optimaal samengewerkt om te komen tot
een betere gezondheid, hogere kwaliteit van
zorg tegen lagere kosten: Samen voor een
gezonde wijk!

Op: woensdag 21 november 2018
Van: 19.00 tot ca. 20.00 uur
In: Gemeenschapshuis Mariarade

Dit doel is niet te bereiken zonder u als burger.
We gaan samen aan de slag, ondersteund
door informatie uit een wijkonderzoek.
Wij nodigen u hiervoor uit.

Bent u bereid hier tijd aan te besteden?
Wilt u dit dan laten weten door een mail aan
resipenders@burgerkracht.nl of telefonisch
via nummer 06-34576074.

In deze uitgave
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorwoord
Samen voor een gezond Hoensbroek
Sinterklaas op bezoek in Mariarade
Sportverenigingen zoeken vrijwilligers
De 250 mooiste plekken van Heerlen
Winnaars ballonnenwedstrijd
Prinsenproclamatie C.V. Blauw-Wit
Scouting St. Christoffel 70 jaar jong
Landelijke Burendag zeer geslaagd
Activiteiten 2018
Buurtvereniging Mariarade
• Colofon

DOE EN DENK MEE, KOM OOK!

Sinterklaas op bezoek in Mariarade
De agenda van onze Sint is erg vol, maar toch
is het ook dit jaar weer gelukt om hem een
bezoek te laten brengen aan onze kinderen.

Voor onze leden is  de deelname gratis,
niet-leden betalen €15,- per kind of kunnen lid
worden van onze buurtvereniging. Stuur ons
gerust een bericht voor meer info. Tot zondag
2 december!

Zondag 2 december worden jullie vanaf
14.30 uur in het gemeenschapshuis verwacht.
Ieder kind tot 10 jaar mag een bezoekje aan
de Sint brengen, mits ze via bijgevoegde brief
ingeschreven zijn. Dit mag via mail of per post.

Groet, Anna Merenda
Secretaris Buurtvereniging Mariarade
06-40561487
www.bvmariarade.nl
info.bvmariarade@gmail.com

Beste lezer,

Sportverenigingen zoeken vrijwilligers
Vrijwilligers zijn binnen iedere sportvereniging
van onschatbare waarde.
Van bestuurslid tot barmedewerker, van
trainer tot commissielid of scheidsrechter:
een sportvereniging kan niet zonder
vrijwilligers.
Het werken als vrijwilliger bij een vereniging
gaat over het plezier in het werk dat je doet,

maar ook dat je dit samen doet met anderen.
Hoe maak je iemand enthousiast gezamenlijk
te zorgen voor jouw club? Kijk dan naar het
TV-programma ‘Sportvrijwilliger’.

Heeft u niet de mogelijkheid de aflevering via
TV Maastricht te bekijken, dan vindt u die hier:

‘Sportvrijwilliger’ is te zien op TV Maastricht
vanaf 2 november 2018, na het nieuws van
19.00 uur en vervolgens in de weekendcarrousel.

En de praktische informatie die bij deze
aflevering ‘Sportvrijwilliger’ hoort, onder:

http://www.goodveurein.nl/afleveringen/

http://www.goodveurein.nl/terugblik/
sportvrijwilliger/

De 250 mooiste
plekken van Heerlen
Eind november 2018 brengt Veldeke Heerlen
het fotoboek “De 250 mooiste Plekken van
Heerlen” uit.
In de jaren zestig van de vorige eeuw was
Heerlen een van de rijkste steden van
Nederland. De stad bloeide en de inwoners
waren trots op hun stad. Die trots blijkt bij
veel mensen verdwenen en vaak wordt alleen
nog maar stil gestaan bij hoe mooi Heerlen
vroeger was.
Dat is volstrekt ten onrechte en Veldeke
Heerlen wil aan de hand van foto’s van de
250 mooiste plekken in Groot-Heerlen laten
zien hoe mooi Heerlen nog steeds is: moderne
en historische gebouwen, architectonische
juweeltjes, parken, pleinen, straten,
boerderijen, weiden, beken, bossen, kastelen,
musea, kerken, villa’s, maar ook Street art en
interieurs. Er is bewust voor 250 gekozen om
de grote hoeveelheid aan mooie plekken te
etaleren. Vermeldenswaard is dat we zelfs
bij dat aantal nog moeten kiezen.
Heel graag ontvangen wij nog suggesties voor
mooie plekken! Als mensen die hebben, dan
kunnen ze ons mailen (info@veldeke-heerlen.nl)
of de suggesties melden op onze FaceBook
pagina (www.facebook.com/
de250mooisteplekkenvanheerlen)
Straks kost het boek in de winkel € 19,95.
Als mensen het nu bij voorintekening
bestellen, kost het slechts € 15,00.
Meer informatie over bestellen? Stuur een
mail naar: info@veldeke-heerlen.nl.

Scouting
St. Christoffel
70 jaar jong
Scouting St. Christoffel uit MariaradeHoensbroek heeft op zaterdag 1 september
op een bescheiden wijze stil gestaan bij het
feit dat de vereniging 70 jaren geleden is
opgericht.
Geen receptie, geen grote feestavond, geen
reünie. Dat is iets voor over vijf jaar.
Voorafgaand aan deze dag is er door de leden
een platform gebouwd met daarop een tent.
Vier dapperen hebben samen 70 uur op het
platform doorgebracht. Zij mochten er alleen
van af komen om een kleine of een grote
boodschap te doen. Voor de inwendige mens
werden zij ondersteund door een aantal
andere leden van de verenging. Op deze
manier werd in de praktijk gebracht dat
scouting ook betekent dingen samen doen.
Vanaf de hoogte konden de vier toezien hoe
de jonge leden van de vereniging zich op
zaterdag amuseerden met allerlei spellen.
Vooral de tokkelbaan, het boogschieten en
het broodbakken boven het kampvuur vielen
hierbij in de smaak.
Om twee uur was het moment aangebroken
waarop de vier het platform mochten
verlaten. Dit gebeurde onder applaus van de
aanwezigen, waaronder de heer Gordebeke,
met zijn 98 jaar het oudst nog levend oud-lid
van de vereniging, met enigszins stramme
benen en een hard zitvlak. Als dank voor de
prestatie kregen zij van een charmant
vrouwelijk lid van onze vereniging bloemen
uitgereikt.
Vervolgens werd de schijnwerper gericht op
Mariet Custers, Albert Vos en Jo Peulen.
De eerste twee omdat zij het bestuur van de
vereniging hebben verlaten, de laatste omdat
hij 40 jaar lid is van Scouting St. Christoffel.
Wethouder Clemens, die Jeugd in zijn
portefeuille heeft, sprak enige behartenswaardige woorden over het belang van
scouting.
Met een gezellige barbecue werd de dag
afgesloten. De herdenking van het zeventigjarig bestaan wordt definitief afgesloten op
29 september wanneer alle leden gezamenlijk
naar het domein Bokrijk gaan.

De vier dappere scoutingleden die samen
70 uur op het platform hebben doorgebracht.

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

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

Gemeenschapshuis

19.30-22.00 uur: 1x per maand

Ouderencentrum De Weijenberg

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

Landelijke Burendag zeer geslaagd, ondanks het slechte weer
Op 23 september 2018 was het de landelijke
burendag.
SBWM heeft hier samen met de speeltuin
Mariarade aandacht aan besteed.
SBWM organiseerde een gratis brunch in de
speeltuin die in zeer korte tijd vol geboekt
was. We hebben helaas nog mensen moeten
teleurstellen zo druk was het.

Toch is deze burendag zeer geslaagd en voor
herhaling vatbaar.
Met dank aan bestuur en vrijwilligers van de
speeltuin Mariarade en SBWM voor de
prettige samenwerking en aan wethouder
Martin de Beer voor zijn aanwezigheid.

De speeltuin Mariarade stelde gratis kramen
beschikbaar om overtollige spullen te
verkopen. Helaas speelde het weer niet
mee en konden de buitenactiviteiten door
de hevige regenval niet doorgaan.

Activiteiten 2018
Datum Activiteit

Opmerking

02 - 12

Buurtvereniging
Mariarade

Sinterklaasactiviteit

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 dec.

