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De voorlopig vastgestelde datum voor de
Nieuwjaarstref is 5 januari 2020, en vergeet
vooral niet op de 11de van de 11de naar kasteel
Hoensbroek te komen om te horen wie de
schlager van 2020 gaat zingen.

Voorwoord
Beste Lezer,
Voor u ligt de laatste uitgave van de nieuwsbrief van Mariarade voor dit jaar 2019.
Een jaar waarop wij graag terugkijken, er zijn
volop activiteiten geweest in en voor de wijk
Mariarade, en hiervan zijn er velen
ondersteund door SBWM.
Graag vestig ik uw aandacht op de viering van
het Sinterklaasfeest op 1 december door de
buurtvereniging en de prinsenproclamatie bij
Blauw-Wit op 16 november.
Verder vindt op 27 november de avond over
de boomstructuur langs en aan de Pastoorskuilenweg plaats.
Op 28 november is de Seniorendag met het
maken van kerstbloemwerk.
De te houden Kerstmarkt vindt plaats in het
gemeenschapshuis op 7 en 8 december.

Wij nemen i.v.m. drukke andere werkzaamheden (niet graag) afscheid als bestuurslid van
Leon Krewinkel die zich enkele jaren heeft
ingezet voor SBWM. Leon bedankt en veel
sucses in je verdere loopbaan.
Wij verwelkomen als nieuwe wijkagent voor
Mariarade Reinder Dijkstra, zijn gegevens
staan binnenkort op de website.
Het kan voorkomen dat u de nieuwsbrief niet
echt op tijd in uw brievenbus vindt, daarvoor
onze excuses, er ligt vaak een grote tijdsdruk
op de makers, de drukker en de verspreider.
Toch bedanken wij al deze mensen voor de
inzet in het afgelopen jaar.
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Donderdag 28 november, seniorenochtend of -middag,
georganiseerd door Buurtgericht Werken Mariarade

Kerststukjes maken
Donderdag 28 november 2019 vindt er weer
een seniorendag plaats. We gaan samen een
kerststuk maken. We hebben dit jaar weer
wegens het succes van voorgaande jaren
twee tijdstippen waarop u kunt inschrijven.
Zo hopen we dat we dit jaar niemand hoeven
teleur te stellen.
De ochtendgroep start om 11.00 uur (zaal
open om 10.30 uur). U wordt ontvangen met
een kop koffie of thee met kerstbrood en op
het einde van de ochtend is er een lunch
welke wordt gesponsord door Chapeau
Catering. Het ochtendprogramma is om
13.00 uur afgelopen.
De middaggroep start om 14.30 uur (zaal open
om 14.00 uur). Ook deze groep zal ontvangen

worden met een kop koffie of thee met
kerstbrood en tijdens de middag hebben we
wat kerstlekkernijen voor u. U hoeft zelf niets
mee te nemen, wij zorgen dat alles aanwezig
is (schalen, tangetjes, scharen, hulst etc.).
Bovendien is er deskundige hulp aanwezig.
Uiteraard mag u uw eigen kerststuk na afloop
mee naar huis nemen.
U dient zich voor deze activiteit wel vooraf aan
te melden en er is een eigen bijdrage van
€ 9 per persoon. Inschrijven kan in het
gemeenschapshuis, waar u ook meteen kunt
betalen. Gebruik daarvoor onderstaand
strookje. Inschrijven dient te gebeuren voor
20 november en helaas geldt voor beide
groepen vol = vol.

11.00 uur Aantal personen:

Kerststuk maken € 9 p.p.

14.30 uur Aantal personen:

Kerststuk maken € 9 p.p.

Het slaapfeest voor de kids was weer een
groot succes. Met 44 kinderen in een grote
tent. Om 18.00 uur was inchecken voor de
kids, waarna alles werd geïnstalleerd voor
de nacht.
Toen de ouders om 18.00 uur vertrokken
gingen de kids zich klaarmaken voor het
kampvuur waarna een broodje frikandel en
limo wel welkom was om daarna nog wat te
discodansen en te zingen. Om ongeveer
22.30 uur was het bedtijd! En gelukkig werd
het om 3.00 uur een beetje rustig.
Om 6.30 uur spelen in de speeltuin.
Om 8.00 uur ontbijt, lekkere broodjes met
beleg en heerlijke chocomel.
Uiteraard was het kussengevecht nog aan de
orde. Om 10.00 uur werden de kinderen
opgehaald door Pap of Mam (helemaal kapot),
maar wel geslaagd.
Een week later op zondag Live Band MIX & IT,
ondanks het enorme slecht weer toch nog een
geslaagde middag.
Tot slot nog een bedankje aan Stichting
Buurtgericht Werken Mariarade voor het
plaatsen van de mijntoren (echt een stukje
nostalgie).

Naam:
Adres:
Telefoon:

Namens het bestuur

!

Inleveren voor 20 nov. 2019, vol = vol, inleveradres: Gemeenschapshuis, Op de Weijenberg 11

Onderzoek naar reisgedrag inwoners
Hoe verplaatsen de inwoners van Parkstad
Limburg zich? Hoe ver reizen zij per dag?
En waar gaan ze naartoe? De gemeente
Heerlen, Parkstad Limburg en het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) gaan samen
de antwoorden verzamelen op al deze
vragen.
Dit doen ze door aan te sluiten bij het landelijke onderzoek ‘Onderweg in Nederland’,
dat het CBS uitvoert in samenwerking met
Rijkswaterstaat. Door mee te doen aan
dit onderzoek krijgt de regio belangrijke
informatie waarmee ze mobiliteitsbeleid kan
onderbouwen.
Voor het onderzoek wordt een deel van de
inwoners van Parkstad Limburg benaderd.
Zij krijgen de vraag om van één dag in te
vullen waar ze zijn geweest, wat ze daar
gingen doen en hoe ze daar kwamen. Naar het

informatie gebruikt om te bepalen welke
stimuleringsmaatregelen verder nodig zijn.

werk, om boodschappen te doen, maar ook
bijvoorbeeld naar de sportschool of om de
hond uit te laten.
Dagboekjes
Op die manier verzamelt het CBS een heleboel
‘dagboekjes’. Door deze te analyseren ontstaat
een beeld van het mobiliteitsgedrag van de
Parkstedelingen. Zo wordt duidelijk in hoeverre
mensen door de tijd meer de fiets pakken of
gaan lopen. Daarnaast wordt de verzamelde

Selectie
De samenwerking bij het onderzoek duurt in
principe twee jaar en start in 2020. De eerste
resultaten zullen worden gepresenteerd in 2021.
Inwoners kunnen zich niet zelf aan-melden. CBS
maakt steekproefsgewijs een selectie. Deze
mensen krijgen persoonlijk een uitnodiging.
Deelnemers aan het onderzoek ‘Onderweg in
Nederland’ kunnen een iPad winnen.
Meer fietsen en lopen
Charles Claessens, wethouder mobiliteit:
“De gemeente Heerlen wil graag dat mensen
de auto wat vaker laten staan en dan gaan
fietsen, lopen of de bus pakken. Door deel te
nemen aan dit onderzoek krijgen we inzicht in
het huidige mobiliteitsgedrag van onze
inwoners”.

Het Steunpunt voor Mantelzorgers organiseert
in samenwerking met Ruggesteun en het Toon
Hermans Huis Parkstad bijeenkomsten op de
volgende locatie:
Datum: 14 november en verder elke tweede
donderdag van de maand
Tijd:
10.00-12.00 uur
Locatie: De Koffiepot, Kasteel Hoensbroeklaan
190, Hoensbroek

Prinsenproclamatie
CV Blauw-Wit Mariarade organiseert op
zaterdag 16 november a.s. een geweldige
feestavond, waarin afscheid wordt genomen
van de huidige Prins (Dave I) en waarna de
nieuwe (37ste) Prins met het nodige spektakel
zal worden geproclameerd.
Dit alles met veel muziek (o.a. ons eigen Of
Wat!?), een Surprise-act en last but not least
zullen de dames van Blauw-Wit hun beste
beentje voorzetten. Een avond vol met
amusement, spanning en sensatie. Plaats van
handeling, zoals gewoonlijk in ons eigen
Gemeenschapshuis Mariarade, Wijenberg 11
te Hoensbroek. Entree is gratis! Zaal open
vanaf 19:11 uur. Graag tot ziens!
Zie ook onze website www.cvblauwwit.nl en
onze facebookpagina.

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)

RKWBCM

Gemeenschapshuis Mariarade

19.30-22.30 uur: Kienen

KVG Hoensbroek

Scouting St. Christoffel

Gemeenschapshuis Mariarade
Maandag

Donderdag 19.30-22.30 uur: Oefenavond

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

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

Even voorstellen; de wijkmanager van Woningstichting De Voorzorg
Mijn naam is Lea Christis. Ik ben de Wijkmanager bij Woningstichting De Voorzorg.
Wat doet een wijkmanager precies?
Een wijkmanager zorgt voor de verbetering
van de leefbaarheid in de wijken.
Als wijkmanager onderzoek ik wat er in de
wijk speelt en bepaal samen met bewoners
en partners wat er moet gebeuren om de
leefbaarheid in de wijk waar nodig te
verbeteren. Ik ben binnen De Voorzorg uw
contactpersoon als u ideeën of een initiatief
hebt om samen bij te dragen aan een fijne
samenleving. Samen kunnen we meer
bereiken. Dat betekent ook dat we een

gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben.
U kunt mij bereiken via telefoonnummer
045-2086127.
Ik behandel geen overlastzaken of onderlinge
problemen tussen huurders. Wilt u klachten of
problemen melden? Dan is de wijkbeheerder
uw aanspreekpunt. De wijkbeheerder loopt
regelmatig door de wijk. Wilt u weten wie uw
wijkbeheerder is, kijk dan op onze website
www.wsdevoorzorg.nl of neem contact met
ons op via telefoonnummer 045-5223255.
Stelt u uw vraag liever per e-mail?
Stuur dan een bericht naar:
bewonerszaken@wsdevoorzorg.nl
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LOCATIE: GEMEENSCHAPSHUIS

Lea Christis,
Wijkmanager
Woningstichting
De Voorzorg

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

INSCHRIJVEN KAN VIA BIJGESLOTEN FORMULIER.

De Nieuwsbrief verschijnt alle even maanden.
Inleveren teksten voor 25 januari 2020.

