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Voorwoord
Beste lezer,
 
Alweer is de kop eraf, de eerste maand van 
het nieuwe jaar is al geschiedenis. Een beetje 
sneeuw gaf aan dat het winter is, de meesten 
van u zien echter al uit naar het voorjaars-
zonnetje. Voordat het zover is doen velen van 

u nog actief of passief aan carnaval, daarvan 
vindt u ook in deze uitgave de gegevens van 
Mariarade. Graag ook uw aandacht voor het 
St. Josefkoor op 17 maart, en de uitvoeringen 
van toneelvereniging Ongeros in maart.

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

Graag wil ik in deze nieuwsbrief een woord van 
dank uitspreken gericht aan Francois van Krevel, 
jaren lid van het bestuur van SBWM, en zich als 
zodanig ingezet voor de buurt en de wijk. 
Francois is een bekend figuur in Mariarade 
mede doordat hij de eigenaar is van Slagerij 
Favola die hij samen met zijn echtgenote en 
personeel leidt. Om gezondheidsredenen legt 
hij per heden zijn taak neer bij SBWM, wij 
wensen hem veel succes in zijn drukke leven.

Ook gaat er van hier uit een woord van dank 
naar Sef Toonen, die zich in eerdere jaren 

enorm heeft ingezet voor de wijk en zeker 
voor de sport in Mariarade, velen van u zullen 
hem daar van kennen. Sef heeft aangegeven 
dat zijn gezondheid het niet toelaat alle 
vergaderingen en bijeenkomsten van SBWM 
bij te kunnen wonen. Wij respecteren dat en 
danken Sef voor zijn inzet het afgelopen jaar 
als Bestuurslid van SBWM.

Een begrip in de wijk Mariarade was Slijterij 
Keulen aan de Amstenraderweg. Samen met 
de bakkerij, de friture en de slagerij was ook 
deze zaak vaak de reden om even naar 

Mariarade te komen. Vele feesten en partijen 
werden voorzien van de vele soorten drankjes, 
en wie in de wijk heeft nog nooit een aardige 
fles gekregen bij gelegenheid van een 
feestelijke gebeurtenis? En dan is Slijterij 
Keulen er niet meer. Wij danken de eigenaren 
voor alle jaren, voor alle vriendelijke woorden 
en gesprekken, en wensen hen nog vele jaren 
in goede gezondheid toe.

Bedankt voor jullie jarenlange inzet! 

Sociaal Buurtteam, hulp bij zorgvragen 

Mijn naam is Jeroen Hoovers en ik werk voor de 
corporatie Heerlen STAND-BY! in dienst van de 
Heerlense Welzijnsorganisatie Alcander.
Ik ben opbouwwerker en ik heb de afgelopen  
3 jaar in Heerlerheide gewerkt. Ik heb vele 
leuke mensen leren kennen en aardig wat 
mooie dingen mogen doen. Afgelopen 1 januari 
ben ik gestart met werken in Hoensbroek en ik 
ga mij vol enthousiasme richten op de buurten 
Mariarade en Mariagewanden. Beide buurten 
zijn mij niet geheel onbekend omdat ik in het 
verleden jongerenwerker ben geweest in 

Hoensbroek en ook gewerkt heb in Jongeren- 
activiteitencentrum The Max. 

Een opbouwwerker ondersteunt burger-
initiatieven, draagt bij aan leefbaarheid, 
vitaliteit en de sociale cohesie in een buurt, etc. 
Wil jij meer weten of gewoon eens een praatje 
maken dan ben ik te bereiken via:

      Jeroen Alcander
jhoovers@alcander.nl
06-38757617
Ik zie ernaar uit om eens kennis te maken!

Even voorstellen…

Heeft u vragen op het gebied van opvoeden en 
opgroeien, werkloosheid, huiselijk geweld, 
psychische problemen, schulden, eenzaamheid 
of WMO. Dan kunt u terecht bij het Sociaal 
Buurtteam (SBT). 

In het Sociaal Buurtteam werken de wijk-
verpleegkundige, maatschappelijk werker 
Wmo- en jeugdconsulent samen. In elke buurt 
is hulp en ondersteuning dichtbij. Het Sociaal 
Buurtteam is onderdeel van Heerlen STAND-BY!
Bel of bezoek de buurtteams. In Heerlen zijn  
14 buurtteams actief, tel. 045-5604004.
 
Of bezoek het buurtteam bij u in de buurt.  
Het buurtteam voor Mariarade zit gehuisvest  
in Buurtpunt de Koffiepot (Kasteel Hoensbroek-
laan 190).  Het buurtteam heeft ook inloop-
spreekuur en dat is op maandagmorgen van 
09.00-12.00 uur.

Crisis
Het buurtteam is alleen op werkdagen 
bereikbaar. In geval van een crisis kunt u ook 
buiten werktijden hulp vragen:
Het algemeen crisisnummer is 088-0072990.

Bij vermoedens van kindermishandeling of 
huiselijk geweld kunt u contact opnemen met 
Veilig Thuis, via telefoonnummer 0800-2000 
(gratis, 24u). Dit kan ook anoniem.
Bij seksueel geweld kunt u contact opnemen 
met het Centrum Seksueel Geweld,  
via telefoonnummer 0800-0188 (gratis, 24u)
Bij levensbedreigende situaties belt u de politie 
op telefoonnummer: 112.
 
 

 



CV Blauw-Wit
Programma

Zaterdag 9 februari 2019:       
Prinsenreceptie Prins Dave I
Aanstaande zaterdag 9 februari kunt U 
persoonlijk onze Prins Dave I komen 
feliciteren. Daarnaast heeft CV Blauw-Wit ook 
een jubilaris, nl. René van Gaal (1 x 11 jaar)
Aanvang: vanaf 17:33 uur. Aansluitend vindt 
het Oud-Prinsenbal plaats met veel muziek en 
(hilarische) optredens van eigen bodem.
Locatie: Gemeenschapshuis Mariarade. 
Entree is gratis.

Zondag 17 februari 2019:       
Galamiddag van CV Blauw-Wit
Aanstaande zondag 17 februari is het weer 
genieten geblazen tijdens de galamiddag van 
CV Blauw-Wit! Een keur van Limburgse 
top-artiesten, maar ook van eigen bodem zal 
hun optreden verzorgen. Het belooft een 
geweldig feest te worden met artiesten, zoals : 
Of Wat!?, Henrie van Geneighen (buut),
D’r Dustin, Mr. Tik-tak (goochel-act), Kartoesj, 
Jack Vinders (buut), Frans Theunisz, Spik & 
Span en Herriemenie Miserabel.
Locatie: gemeenschapshuis Mariarade. 
Aanvang 14:11 uur. UITVERKOCHT!

Vrijdag 1 maart 2019:           
Schoolcarnaval BS de Regenboog 
Besloten carnavalsfeest voor alle leerlingen 
van basisschool de Regenboog. Een super-
gezellige ochtend met de officiële presentatie 
van het Prinsenpaar en raad van elf.
Veel optredens van de groepen en docenten 
en daarnaast Prinselijk bezoek van onze eigen 
Prins Dave I en de Sjtadsprins va Gebrook Guy I.

Zaterdag 2 maart 2019:         
Kinderoptocht va Gebrook.
Een bonte stoet door de straten van ons eigen 
Gebrook! Onder aanvoering van onze eigen 
Prins Dave I zal CV Blauw-Wit samen met 
basisschool de Regenboog in de optocht door 
de straten van Hoensbroek trekken. Op de 
markt zal de optocht vertrekken en weer 
aankomen. Hier volgt de prijsuitreiking en zal 
er nog lang na gefeest worden.
Locatie: Markt Hoensbroek.  
Aanvang 14:00 uur.

Zaterdag 2 maart 2019:         
Vastelaovesbal CV Blauw-Wit
Nadere info volgt
Locatie: Gemeenschapshuis Mariarade. 
Aanvang: 20:11 uur

Zondag 3 maart 2019:          
Kingermiddig CV Blauw-Wit
Nadere info volgt
Locatie: Gemeenschapshuis Mariarade. 
Aanvang: 14:11 uur

Maandag 4 maart 2019:        
Groëte Breuker Optoch
Locatie: Markt Hoensbroek. Aanvang: 14:11 uur

Maandag 4 maart 2019:
Optochtbal CV Blauw-Wit
Locatie: Gemeenschapshuis Mariarade. 
Aanvang: aansluitend aan de optocht

Dinsdag 5 maart 2019:          
Steek afzetten

Ook in 2019 is Scouting St. Christoffel de 
komende tijd weer op vele fronten actief. 

Zo gaan we in februari bomen planten in het 
Gebrookerbos. Op 23 maart zijn de oudere 
jeugdleden, bestuur, staf en ouders in het 
kader van NLDOET, volop in de weer in en 

rond het Hoofdkwartier. Op deze zelfde 
zaterdag is er de Nationale Pannenkoekendag 
en dus trekken de bevers, welpen en scouts 
naar een bejaardenhuis en trakteren de 
bewoners op een zelf ter plekke gebakken 
pannenkoek. 
Super cool! 

Daarnaast zijn er natuurlijk de wekelijkse 
opkomsten met uitdagende, kei-leuke 
activiteiten; elke zaterdag van 10 tot 15 uur.
Kom eens binnen in ons Hoofdkwartier aan  
de Randweg, nr. 16, of bel 045-5214895. 

4 weken gratis op avontuur, laat je uitdagen!

Scouting St. Christoffel volop in actie



Buurtpunt  
de Koffiepot

Activiteiten in het buurtpunt van de Koffiepot

Maandag 
Danse Ummer Sjpas 13.00-16.30 uur
Kegelen  19.00-22.00 uur
Creaclub 13.30-16.00 uur

Dinsdag 
Pedicure (op afspraak)
Gymnastiek  10.30-11.30 uur
Yoga 09.45-12.00 uur
Open inloop 13.00-16.00 uur 
Biljarten/kaarten 13.00-16.00 uur
Kom op de Soep 12.00-14.00 uur
Kegelen 19.00-22.00 uur

Woensdag 
Kapster (op afspraak)
Peuteruurtje 09.30-10.30 uur
Handwerken 13.00-16.00 uur
Kienen 2x per maand 14.00-16.30 uur

Donderdag 
Kapster  (op afspraak)
Pedicure (op afspraak)
Gymnastiek 10.30-11.30 uur
Open inloop 13.00-16.00 uur
Biljarten/kaarten 13.00-16.00 uur
Ruilbeurs 14.00-15.00 uur
Pannenkoekenmiddag 14.00-16.00 uur
Kegelen 13.30-16.00 uur
 19.00-22.00 uur

Vrijdag  
Kapster (op afspraak)
Zumba 09.30-10.30 uur
Meditatie 19.00-22.00 uur

Kasteel Hoensbroeklaan 190  
6433 AJ Hoensbroek  
045-7111560

St. Josefkoor 
Mariarade

Bertus Aafjeshof
De bewoners van de Bertus Aafjeshof en alle 
mensen die ook gebruik maken van het 
voet-/fietspad tussen de Bertus Aafjeshof en 
Hommerterweg, willen de Buurtvereniging 
Mariarade hartelijk bedanken voor het 
snoeien van het overhangende groen op het 
voet-/fietspad.

Het pad is nu een stuk veiliger geworden voor 
alle gebruikers, zeker als het donker is en de 
lantaarnpaal nu weer het hele pad verlicht. 

Streektoneel; noteer in uw agenda
Speciaal voor u bieden wij van SBWM de 
gelegenheid voor alle inwoners van Mariarade 
en alle liefhebbers van streektoneel de 
uitvoering van de voorstelling B en B – Behei 
en Besjuutepap – van toneelvereniging 
Ongeros bij te wonen op een van de volgende 
data.

Zaterdag 23-03: 
Corneliushuis Heerlerheide

Zondag 24-03:  
Corneliushuis Heerlerheide

Zaterdag 30-03:
Partycentrum de Oirsprong in Oirsbeek
Zondag 31-03: 
Partycentrum de Oirsprong in Oirsbeek

U krijgt daar tijdig een inschrijff ormulier voor 
in de bus, waarop alle gegevens staan.

Er is op de avonden van de uitvoering plaats 
voor max. 100 personen, die we dit plezier 
graag gunnen.

Let op Uw brievenbus en geniet straks in 
maart van een geweldige avond.

Het koor St. Josef uit Mariarade viert dit jaar 
haar 85ste verjaardag. Het koor nodigt u 
daarom uit op 17 maart a.s. om 11 uur in de 
kerk Grote St. Jan te Hoensbroek. Uitgevoerd 
zal daar de Messe Breve van Ch. Gounod en 
werken van Vivaldi, Wesley, Gluck Purcell en 
Gallina.

Ons kerkkoor heeft vele decennia gezorgd voor 
opluistering van vele diensten in o.a. de kerk 
van Mariarade. De kerk is gesloten maar het 
koor bestaat nog en treedt nu nog op in de 
Grote St. Jan, de Barbarakerk in Treebeek en in 
verschillende zorgcentra.

Draagt u het koor een warm hart toe, kom dan 
naar de kerk op 17 maart, en schrijf deze 
datum nu al op of in Uw kalender.



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 maart.

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

HBV Huurders-belangen- 
vereniging Groot Hoensbroek        
Marktstraat 145 

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

Kienvereniging Mariarade  
Gemeenschapshuis Mariarade 

Maandag 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

 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)
RKWBCM        
Gemeenschapshuis Mariarade

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 

Vrundsjapskonkoer Mariarade    
Speeltuin Mariarade

Vrijdag  19.45-21.30 uur: Repetitie
 

Vaste activiteiten

Met een opkomst van 160 bezoekers, 
waarvan 47 kinderen, kunnen we ook dit  
jaar weer van een groot succes spreken.  
Hierop mogen we best trots zijn!

Ook zijn we zijn natuurlijk heel blij met de 
steun van buurtgericht werken en zeker met 
het optreden van de Sint, want dat is heel 
belangrijk.

Dat alles geeft ons ook de kick om er ook dit 
jaar weer een leuke middag van te maken!

Sinterklaasmiddag 
2018 zeer geslaagd!

Mariarade Alaaf!


