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Voorwoord
Beste lezer,
U heeft de nieuwsbrief van april 2019 in
handen, een blad vol berichten over
Mariarade en wijde omgeving.
In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor
het Lentebal en de Lentewandeling –
de kienvereniging Mariarade –

het Oranjefestival en het Oranjefeest en
de Hoensbroekse Dodenherdenking, die op
zaterdag 4 mei gehouden wordt bij de kleine
St. Jan aan de Markt.
U ziet dat er volop leven is in Mariarade: laat
de organisatie van deze evenementen ook
merken dat er uw steun is door erbij te zijn.
Namens het bestuur SBWM,
Wim van Straten (wtvanstraten@gmail.com)

Overdag tafeltennissen of ping-pongen?
Vanaf 20 maart is dit mogelijk. Ben je met
pensioen of 55+’er en wil je in een relaxte
sfeer bewegen met leeftijdgenoten, vanaf
20 maart ben je van harte uitgenodigd om op
de woensdagmiddagen vanaf 13.30 uur tot
16.00 uur te komen sporten in de sportzaal
van basisschool “de Vlieger” Maria-Gewandenstraat 24 in Hoensbroek.
TTV Hoensbroek start op 20 maart met een
introductiemiddag en ter kennismaking, voor

een gratis kop koffie met een stuk lekkere
Limburgse vlaai in de pauze. Tafeltennisbatjes
zijn aanwezig, het enige wat je moet mee-
nemen zijn gemakkelijk zittende kleding en
sportschoenen zonder zwarte zolen. Gelegenheid om te douchen na afloop is aanwezig.
Op deze woensdagen zijn enkele ervaren
55+ tafeltennis spelers aanwezig, om als dit
gewenst is, aanwijzingen te geven.

Oranjefestival Gebrook 2019
Voor alweer het achtste jaar wordt Konings
dag groots gevierd in het centrum Hoensbroek
met het Oranjefestival Gebrook.
Centraal staat het podiumprogramma op de
Markt met vele bekende en onbekende
artiesten zoals Jasper Beerens en Tiroler Ohne
Berge, tevens zijn er allerlei attracties en
demonstraties te bewonderen zoals Spring
kussenwereld en een heuse rodeostier. Op deze

dag zijn de winkels in Hartje Hoensbroek
geopend, is er in de winkelstraten een grote
gratis Vrijmarkt waar iedereen welkom is en zal
het Gebrookerplein worden opgesierd door
vele tientallen Custom Cars van de “Cruise In”.
Vanaf 13:00 uur begint het festival met het
podiumprogramma op de Markt. De organisatie
heeft wederom een zeer gevarieerd programma
weten te creeëren, zo treedt de bluesrock band
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En wat zijn de kosten?
De eerste 2 keer is gratis, daarna wordt er een
vergoeding van € 1,50 per woensdag gevraagd.
Wil je nog meer info, kijk op onze site:
www.ttvhoensbroek.nl
Wij verheugen ons op jullie
komst, we gaan er samen
wat moois van maken.

Dodenherdenking
Op 4 mei zal er op de Markt
in Hoensbroek de jaarlijkse
dodenherdenking plaatsvinden.
Aanvang: 19:45 uur.

“Patch Biggles en The Block” op, komt de zeer
bekende band “Tiroler ohne Berge” er een écht
Oktoberfest sfeertje van maken en hebben we
niemand minder dan Jasper Beerens weten te
strikken voor een optreden in Hoensbroek.
Jasper is vooral bekend geworden als de
goedlachse zanger die samen met zijn gezin in
het programma “helemaal het einde” een
nieuw begin heeft proberen op te bouwen in
Kaapverdië. Jasper treedt samen met zijn
gitarist op tijdens het Oranjefestival Gebrook en
na het optreden is het mogelijk om een “meet
en greet” te winnen met deze sympathieke
zanger! Volg onze Facebookpagina voor meer
info om kans te maken op deze “meet en
greet”.
Check voor het gehele programma de website:
www.oranjefestivalgebrook.nl

Lentebal
Buurtvereniging Mariarade organiseert
Lentebal op zaterdag 25 mei 2019.
Deze gezellige dansavond wordt dit jaar
wederom begeleid door orkest Liberty.
Iedereen is welkom, er is geen entree.
Adres: Gemeenschapshuis Mariarade,
Op de Weijenberg 11, Hoensbroek.
De zaal gaat open om 20.00uur.

Lentewandeling Buurtvereniging Mariarade
Beste leden,
Hierbij nodig ik u hartelijk uit om deel te
nemen aan onze Lentewandeling op 14 april.
Deze keer hebben we wederom gekozen voor
een gezamenlijk afsluiting in de vorm van een
etentje. Ook de mensen die liever niet
wandelen zijn dus welkom. Voor meer info

verwijs ik u naar onderstaande flyer. Hierop
kunt u zich ook inschrijven.
Tevens is er de mogelijkheid om ook als
niet-lid/introducé deel te nemen aan deze
activiteit.
Tot 14 april!

50 jaar kienvereniging
Mariarade!
De kienvereniging Mariarade werd opgericht
op 30 juni 1966 door een aantal zeer vooraanstaande en actieve verenigingsmensen
in Mariarade. De doelstelling destijds was
het bevorderen van de samenwerking van
de verenigingen in de wijk en zodoende
samenwerking te bevorderen, acties te
voeren en fondsen te werven.
Om deze reden werd de vereniging statutair
opgericht onder de naam Samenwerkende
Verenigingen Mariarade. Om dit laatste te
gestalten werd begonnen met kienen in de wijk.
Uit oude correspondentie blijkt dat in 1982 zich
liefst 13 verenigingen hadden aangesloten
welke dus een keer per kwartaal vrijwilligers
moesten leveren. Dit waren de Bejaarden
vereniging,het Dameskoor, het Gemengd Koor,
de Handbal, het Jongerenkoor, K.A.V., KLOS,
Korfbal, Missiecomite, Oudervereniging
Voltaschool, Verkenners, Voetbalclub en
Schietclub. Vanaf de jaren 1990 werd de animo
voor het kienen minder en begonnen
verenigingen het samenwerkingsverband te
verlaten. Ook de revenuen werden minder en in
1997 bleek nog alleen het Missiecomite, het
Gemengd Koor en de Voetbalclub over. Toen de
eerste twee er ook de brui aan gaven en alleen
de Voetbalclub nog over bleef stopten ook de
laatste bestuursleden en dreigde het kienen
definitief te verdwijnen. De laatste der
Mohikanen, Sjaak Bisschops wist de Buurt
vereniging Mariarade te bewegen het kienen te
redden en zo ook het wekelijkse sociale contact
van veel vooral oudere mensen uit de wijk.
Een nieuw bestuur werd gevormd en met
belangrijke hulp van de Stichtingsbesturen
Gemeenschapshuis Mariarade en Buurtgericht
Werken Mariarade heeft de vereniging alle
stormen overleefd en is uit de gevarenzone.
Dank daarvoor.

prachtige Mariarade-middag op zondag 2 juni
2019 in Gemeenschapshuis Mariarade.

Nu de Samenwerkende Verenigingen Mariarade
de mijlpaal van 50 jaar hebben bereikt vind het
Bestuur dan ook dat dit niet ongemerkt voorbij
mag gaan. We organiseren dan ook een

14.00 uur
Muzikale middag met all-round orkest Juke Box
tot 19.00 uur.

Programma
13.30 uur
Receptie met opening van het Shanty-koor.

Tijdens de pauzes van het orkest feestkienen
voor kinderen (1 ronde), pubers (1 ronde),
mannenkienen (1 ronde), en natuurlijk voor
onze trouwe dames (2 ronden).
Gedurende de middag zullen diverse bekende
artiesten uit onze eigen omgeving een kort
optreden verzorgen. Als het programma klaar is
wordt u hierover nader geïnformeerd.
Reserveer alvast zondag 2 juni 2019, voor dit
mooie Mariarade-feest.

Oranjefeest
Mariarade 2019
Zaterdag 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.

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

Uitnodiging
Inspiratiebijeenkomst
‘Samen werken aan wateroverlast’
Wanneer: Donderdag 16 mei van 19.00-21.00 uur
Waar:
Kasteel Hoensbroek,
Klinkertstraat 118 in Hoensbroek
Wat betekent klimaatverandering voor u? En hoe kunnen
we problemen als wateroverlast samen voorkomen?
Het klimaat verandert in een rap tempo. Extreme neerslag,
maar ook droogte en hitte bedreigen de stad en de natuur.
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom nodigen we u uit
voor een bijeenkomst waarin we uitgebreid ingaan op de
gevolgen van klimaatverandering. Wat kan de gemeente en
wat kunt u zelf doen om het risico op wateroverlast te verkleinen? Hopelijk inspireren we u om samen met ons aan de
slag te gaan. Om een inschatting te kunnen maken van het
aantal deelnemers, vragen we u vriendelijk om u vóór 15 april
aan te melden via gemeente@heerlen.nl of 045-5605040.
Meer informatie over onder meer het programma vindt u
op onze website: www.heerlen.nl/wateroverlast.

oversteken), rechtsaf Weijenbergstraat, linksaf
Rooseveltstraat.
Rommelmarkt
Om 12.00 uur gaat de Oranje rommelmarkt van
start, kraamhuur is gratis. Rond het speelveld
in de speeltuin staan diverse kraampjes vol
met de meest verschillende zaken.

Uitnodi

De markt duurt tot 16.00 uur en een half uur
later is de prijsuitreiking voor de leukste stand
van de dag.

Inspiratiebijeenkoms
‘Samen werken aan w

Omstreeks 17.00 uur zullen de Oranjefeesten
in Mariarade afgesloten worden.
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Ook heeft de heer Joep Gorski zijn entree
Meer informatie over onder meer het p
gemaakt bij het bestuur van SBWM en
op onze website: www.heerlen.nl/water
aangegeven dat hij zijn schouders wil zetten
onder een levend Mariarade.
De actie die SBWM gehouden heeft om
middels het aanreiken van een honderd-tal
entreekaarten aan inwoners van Mariarade en
geinteresseerden deel te nemen aan een
voorstelling van toneelvereniging “Onger Os”
is een enorm succes geworden. De beide
avonden in het gemeenschapshuis van
Heerlerheide waren volgeboekt en gezien de
reakties van het publiek en de vele reakties via
telefoon-, internet of persoonlijk mag het
duidelijk zijn dat dit voor 2020 een herhaling
inhoudt. U wordt op de hoogte gehouden.

Vaste activiteiten
ANBO

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.
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 Mariarade
Dinsdag

19.30-21.00 uur: Repetitie

Kienvereniging Mariarade

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 kan			
toor (lage flat)

Maandag

Gemeenschapshuis Mariarade

HBV Huurders-belangenvereniging Groot Hoensbroek
Marktstraat 145

Donderdag 10.00-12.00 uur: Spreekuur
En op afspraak (045-5227671 of 06-15434119)

Gemeenschapshuis Mariarade

19.30-22.30 uur: Kienen

KVG Hoensbroek

Gemeenschapshuis Mariarade
Maandag

19.30-22.00 uur: 1x per maand

Ouderencentrum De Weijenberg
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 kan			
toor (lage flat)
Woensdag 09.30-12.00 uur: Tai-Chi 2 groepen
Donderdag 13.00-17.00 uur: Ontmoeting/
			 Kaarten

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

Vrundsjapskoer Mariarade
Speeltuin Mariarade
Vrijdag

19.45-21.30 uur: Repetitie

All Time
Favourites party

Daarom is besloten om op zaterdag 20 april
een All Time Favourites party te organiseren
waarbij muziek vanaf de jaren 70-tig van de
vorige eeuw tot op heden aan de orde komt.

De All Time Favourites party is op zaterdag
20 april 2019 en vindt plaats in Gemeen
schapshuis Mariarade. De aanvangstijd is
21.00 uur en de zaal gaat open om 20.00 uur.

Nadat de afgelopen twee jaar de soulparty’s
een ongekend succes waren heeft de
organisatie gemeend om ook een ander
muziekgenre de revue te laten passeren.

Tijdens deze avond kan men echt aan zijn
trekken komen middels het aanvragen van de
vele verzoeken die er ongetwijfeld zullen zijn
om de beentjes van de vloer te tillen.

Wat de kosten van de entreekaarten betreft,
daar hoeft men het niet voor te laten.
In de voorverkoop € 5,00 en aan de zaal op
20 april € 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 garant staat voor een
grandioze avond vol muziek voor ieder wat
wils. Wij hopen velen te mogen begroeten op
deze All Time Favourites party.

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 mei.

