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Voorwoord
Beste lezer,

De vakantieperiode zit er voor velen van u weer 
op. Teruggekeerd van een langere of kortere 
reis of gewoon heerlijk thuis genoten van de 
rust weer beginnen aan het gewone leven. 

Op korte termijn staat er heel wat te gebeuren 
in Mariarade en Hoensbroek:
– Donderdag 29 augustus 19.00 uur 

Buurtschouw vanaf het kerkplein  
(kerk Mariarade);

– Zondag 15 september a.s. Buurtdag met 
uitgebreide markt in Mariarade;

– Zaterdag 21 september 13.00-16.30 uur: 
Bevrijding Hoensbroek (75 jaar) – Kasteel 
Hoensbroek;

– Zondag 28 september Burendag.

Graag zien wij u bij al deze gelegenheden 
persoonlijk: maak er gebruik van: het is uw 
Mariarade.

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

Op 15 september a.s. is het weer feest in 
Mariarade. We starten met de viering met 
een H. Mis om 9.30 uur bij de grot. De markt 
begint om 11.00 uur en eindigt om 17.00 uur. 
Het buurtfeest is van 11.00 tot 20.00 uur.

Over een lang parcours vanaf het gemeen-
schapshuis tot de speeltuin vind u ruim  
100 kramen vol gezelligheid met een zeer  
ruim aanbod. De verenigingen van Mariarade 
verzorgen de inwendige mens met food rond - 
om het Emmaplein. Voor een drankje kunt u 
terecht op het terras van het gemeenschaps-
huis.

De band Tie Break zorgt voor de juiste 
stemming en goede muziek. De bekende  

DJ Ferdy leidt ons met zijn geluid door de  
hele dag.

Alle kinderen zijn van harte welkom met opa, 
oma, vader en moeder in de speeltuin van 
Mariarade, waar volop vertier is voor iedereen.

Alle kinderen kunnen gratis meedoen aan de 
ballonnenwedstrijd. Inschrijven bij de stand op 
het Emmaplein. Het oplaten van de ballonnen 
is om 14.30 uur. Ook dat is gratis. 
Inschrijven voor de markt: M. de Smet, 
06-22485027.

Wij wensen iedereen van en uit Mariarade en 
verre omtrek een geweldig buurtfeest toe met 
prachtig weer en graag een opgewekt humeur.

Buurtfeest Mariarade – 15 september 2019

Ballonnenwedstrijd
De hiernaast beschreven ballonnenwedstrijd 
heeft in 2018 maar liefst 10 prijswinnaars 
opgeleverd! Deze prijswinnaars zullen een 
uitnodiging krijgen om dit jaar de ballonnen 
op te laten.

Bovenstaand enkele leuke reacties die deel - 
nemers van afgelopen jaar hebben mogen 
ontvangen.

Tie Break



 Activiteiten Buurtfeest Speeltuin Mariarade – 15 september 2019 
In samenwerking met scouting St. Christoffel 
en stichting Buurtgericht Werken Mariarade 
wordt er op zondag 15 september tijdens het 
buurtfeest een groot spektakel in de speel - 
tuin gehouden. Kom met pap, mam, oma, 
opa, zus en/of broer gezellig wat drinken of 
een hapje eten. 

– Vanaf 11.00 uur: Speeltuin open, stormbaan 
geopend;

– 13.00 uur tot 17.00 uur: Wensboom;
– 14.00 uur tot 16.00 uur: Kids Spelen met 

o.a. doelschieten/mega dartbord/cactus 
ringwerpen/stokvangen;

– 17.00 uur: Prijsuitreiking Kids Spelen.

Aan het einde van de Kids Spelen krijgen de 
kinderen een bon voor een gratis suikerspin. 
Bij het invullen van de Wensboom krijgen de 
kinderen een bon voor een gratis krasijs.

Prijzen Wensboom worden zondag 6 oktober 
bekend gemaakt.

Let op: Zaterdag 28 september Slaapfeest in 
de Speeltuin. Schrijf op tijd in.

Tevens is er een groot afsluitingsfeest in 
Speeltuin Mariarade op 6 oktober 2019.  
Met orkest ‘Mix-it’ van 14.00 tot 19.00 uur.

Stichting Speeltuin Mariarade,  
Rooseveltstraat 6, 6431 AC Hoensbroek
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NIEUW(S)

Het Steunpunt voor Mantelzorgers 
organiseert elke maand in Parkstad 
en Schinnen inloopbijeenkomsten. 
Mantelzorgers en zorgvrijwilligers kunnen 
er onder het genot van een kop koffi e hun 
verhaal vertellen of juist de zorgen even 
van zich afzetten.

Aan de bijeenkomsten is altijd een thema 
gekoppeld. Voor de maand september is 
dit voor alle gemeentes in Parkstad en 
Schinnen: Positief denken.
Als je mantelzorger bent, kun je overspoeld 
worden met gedachten. In deze bijeenkomst 
laat het Steunpunt voor Mantelzorgers zien 
hoe je je gedachten kunt kalmeren met 
behulp van een gedachtenschema; hoe je je 
negatieve gevoelens om kunt buigen naar 
positieve gevoelens.

Onze communicatie wordt vaak beïnvloed 
door gedachten. Maar wat zijn nu reële en 
wat zijn irreële gedachten? Hoe krijg je zicht 
op valkuilen en hoe kom je terug in je eigen 
kracht? Aan de hand van een schema kun 
je hieraan werken. Tevens leer je inzicht te 
krijgen in de rol die je aanneemt.

Nadat het thema besproken is, kunnen 

algemene vragen met betrekking tot  
mantelzorg gesteld worden, als u dat 
wenst individueel. Zorgt u ook voor een 
zieke of hulpbehoevende (thuis of in een 
verzorgingshuis) dan bent u van harte 
welkom!
Aanmelden is niet nodig. Deelname, koffie 
en thee zijn gratis.

Telefoonnummer: 045-2114000. 
Email: info@mantelzorgparkstad.nl
Het Steunpunt voor Mantelzorgers 
organiseert in samenwerking met 
Ruggesteun en het Toon Hermans Huis 
Parkstad bijeenkomsten op de volgende 
locaties:

Heerlen: 24 september en verder elke 
laatste dinsdag van de maand 
Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: Toon Hermans Huis, 
Wilhelminaplein 24, Heerlen

Hoensbroek: 12 september en verder elke 
tweede donderdag van de maand
Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: De Koffiepot, Kasteel 
Hoensbroeklaan 190, Hoensbroek

Kijk voor meer informatie op:
www.mantelzorgparkstad.nl

INLOOPDAGEN VOOR MANTELZORGERS: 12 EN 24 SEPTEMBER
IN DE KOFFIEPOT EN TOON HERMANS HUIS

ondersteunen. Maar ook het begeleiden bij 
aanvragen voor subsidies en het vergaren 
van andere middelen ten behoeve van 
activiteiten en evenementen. 

Op dit moment worden de volgende 
activiteiten/evenementen Hoensbroekbreed, 
gedeeltelijk of geheel ondersteund door de 
Stichting Samenwerkende Buurtstichtingen 

HOENSBROEKSE BUURTORGANISATIES GAAN NAUWER 
SAMENWERKEN IN NIEUWE STICHTING '4GEBROOK'
De vier buurtbeheerstichtingen van 
Hoensbroek gaan meer samenwerken. 
Dat doen ze in het nieuwe Stichting 
Samenwerkende Buurtstichtingen 
Hoensbroek. Op 7 juni 2019 werd 
door vier bestuursleden van de 
buurtstichtingen in Hoensbroek de akte 
van oprichting getekend en bekrachtigd 
door notaris Goossens van NH Nuth-
Heuvelland in de gemeente Beekdaelen.

De nieuwe stichting is opgericht om de 
onderlinge samenwerking tussen Stichting 
Buurtbeheer Maria-Gewanden, Buurtgericht 
Werken Mariarade, Buurtgericht Werken 
BROICH en Buurtbeheer Nieuw Lotbroek te 
verbeteren en tegelijkertijd Hoensbroekbreed 
burgerinitiatieven te stimuleren.
De overkoepelende samenwerking wil 
haar doel bereiken door activiteiten 
en evenementen in en in de omgeving 
van Hoensbroek te faciliteren en te 

Hoensbroek:
• Oranjefestival
• Buitenspeeldag
• Dodenherdenking
• Hoensbroekse Amateur Kunst (HAK)
• Ridder Hoenpark
De nieuwe stichting heeft gekozen voor de 
naam '4gebrook' ('Vier Gebrook') en is te 
bereiken via e-mail: viergebrook@gmail.com
Heeft u als bewoner of groep bewoners 
een plan voor een activiteit, of wilt u 
iets organiseren voor en door uw straat, 
wijk of buurt? Neem contact op met uw 
eigen buurtstichting en vraag naar de 
mogelijkheden en de voorwaarden.

Daarnaast heeft de Gemeente Heerlen ook 
nog extra middelen die kunnen bijdragen 
aan uw plan of activiteit. Voor meer 
informatie hierover kunt u óók terecht bij de 
eigen Buurtstichting of rechtstreeks bij de 
gemeente.

Het Steunpunt voor Mantelzorgers organiseert 
maandelijks inloopbijeenkomsten. Aan de 
bijeenkomsten is maandelijks een thema 
gekoppeld. Voor deze maand is dit voor 
Hoensbroek: Positief denken.

Kijk voor meer informatie op:
www.mantelzorgparkstad.nl

Datum: 12 september en verder elke tweede 
donderdag van de maand

Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: De Koffiepot, Kasteel Hoensbroeklaan 

190, Hoensbroek



Op donderdagavond 29 augustus a.s. gaat 
SBWM samen met u een buurtschouw 
houden in de wijk Mariarade.

Wij lopen deze wandeling vanaf het kerkplein 
van de kerk Mariarade van 19.00 uur tot 20.30 
uur. Samen met vertegenwoordiging van 
handhaving, Politie, Woonpunt, HBV de 
Voorzorg, Bomendienst en Gemeente 
Heerlen.

Tijdens deze wandeling worden aantekeningen 
gemaakt waarna gekeken wordt welke 
verbeteringen kunnen worden aangebracht. 
Samen met u betekent dat het de bedoeling is 
dat u waar mogelijk meeloopt.

Buurtschouw  
Mariarade 

Buurt-brunch Scouting St. Christoffel – 24 augustus 2019
Na de geslaagde uitdagende happening voor 
alle jeugdigen in de wijde omtrek op 
zaterdag 24 augustus jl. als start van het 
nieuwe seizoen, staat er al weer een andere 
activiteit op stapel. Scouting is niet alleen 
sport, spel en outdoor, maar heeft evenzeer 
een maatschappelijke en sociale component.  

Op zaterdag 28 sept. a.s. verzorgen wij, in het 
kader van de Nationale Burendag, een unieke 
brunch. Naast onze eigen leden is iedereen uit 
Mariarade van harte welkom op ons terrein, 
Randweg 16.

Kom en prik een vorkje mee van 13.00 tot 
15.00 uur, samen met ons en de wethouder.

 – Meld u wel van tevoren even aan, graag 
voor woensdag 18 sept.; 045-5214895 of 
smeetspeulen@home.nl

– U kunt zich ook opgeven bij de leiding 
tijdens het Buurtfeest op zondag  
15 september in de Speeltuin.

Heb je zin in splash mob, klimmen, abseilen, 
onderaardse grotten bedwingen, vuur maken, 
koken op een zelfgemaakte blikstoof, ontdekken 
van de natuur en een etentje bereiden met 
eetbare planten? Kom dan eens een paar keer 
gratis meedoen. We zijn elke zaterdag volop 
actief van 10.00 tot 12.00 en van 12.30 tot 
14.30 uur.

Onze staf kan nog altijd uitbreiding gebruiken. 
Jeugd begeleiden bij afwisselende veelzijdige 
activiteiten in een veilige omgeving!

Laat je uitdagen en bel 045-5214895.  
Durf je!?



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 september.

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 

Vrundsjapskoer Mariarade 
Speeltuin Mariarade

Vrijdag  19.45-21.30 uur: Repetitie

Vaste activiteiten

Soulparty Gemeenschapshuis Mariarade – 7 september 2019

Voor de derde keer in successie wordt 
wederom een soulparty georganiseerd.  
Dit evenement is niet weg te denken uit 
Hoensbroek. 

De Soulparty is op zaterdag 7 september 2019 
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  
7 september € 7,50. De kaarten zijn verkrijg-
baar 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. 


