
In deze uitgave
• Voorwoord 
• Austroa’s volkstoniel ‘Ongeros’ sjpielt  
 ‘Super Super’
• Meer Heerlenaren in beweging
• Paaskienen in Mariarade 
• Oranjefeest Mariarade 2022
• Melden helpt
• Versier je huis met Koningsdag  
 en win! 
• De klus ‘Buurtkijk’
•	Vaste	activiteiten
• Colofon

Nieuwsbrief
Jaargang 23 -  Nr.  144 -  maart 2022

Voorwoord
Beste Lezer,

Het is alweer even geleden dat u een 
nieuwsbrief van SBWM in de brievenbus vond.
Dat had natuurlijk zo zijn redenen, allerlei 
acties	door	u	en	door	ons	voorbereid,	konden	
geen doorgang vinden vanwege corona.

Nu het ergste waarschijnlijk over is en de 
voorjaarszon ons aanzet tot beweging gaan 
ook wij over tot de orde van de dag.

Graag	vestig	ik	de	aandacht	op	het	paaskienen	
georganiseerd door de Buurtvereniging 
Mariarade.

Voorts is er op 27 april de viering van 
Koningsdag,	in	de	morgen	het	fietsversieren	
door de kinderen in de speeltuin, vanaf  
18.00 uur live muziek op de markt en 
aansluitend om 22.00 uur vuurwerk.

De lampionoptocht vanaf het kasteel 
Hoensbroek start om ongeveer 21.00 uur 
richting	de	markt,	alle	ouders	en	kinderen	zijn	
van harte welkom.

Als u uw huis versiert ter gelegenheid van 
Koningsdag maakt u kans op een leuke prijs, 
zie	het	artikel	in	de	rechterkolom.

De toneelvereniging ‘Onger Os’ verzorgt dit 
jaar weer een uitvoering genaamd ‘Super 
Super’.	Zie	het	artikel	hieronder.

Zet nu alvast op uw kalender dat er dit jaar 
weer een dodenherdenking plaatsvindt bij  
de kleine St. Jan aan de Markt in Hoensbroek. 
Aanvang 19.30 uur.

Blijf gezond en graag tot ziens.

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

Bij de buurtsuper ‘Super Super’ loopt alles op 
rolletjes, althans dat is de mening van de 
medewerkers. Sjors vindt zichzelf een 
bekwame bedrijfsleider en de medewerkers 
Magda, Dré, Pien en Chantal hebben het druk. 

Hoe de zaken er echt voor staan wordt pas 
duidelijk als er hulp komt vanuit het 
hoofdkantoor	in	de	vorm	van	Nicolette.	 
Zij	krijgt	de	opdracht	het	filiaal	weer	draaiende	
te krijgen en samen met de medewerkers 
verzint	ze	een	leuke	actie	om	klanten	te	
trekken.	Of	deze	actie	een	kans	heeft	van	
slagen is echter nog maar de vraag.

De voorstellingen vinden plaats op zondag  
17 april om 19.00 uur en vrijdag 22 april  
om 20.00 uur. Locatie: Bie de veldwachter, 
Amstenrade.

Wij hebben voor beide avonden 50 kaarten 
geregeld, de normale prijs is € 10, u krijgt een 
kaart voor € 2, waarvoor u dan ook nog een 
gratis	consumptie	krijgt.

Kaarten kunt u tegen betaling van € 2 per stuk 
afhalen	op	dinsdag 5 en dinsdag 12 april,  
beide dagen tussen 10.30 uur en 12.00 uur  
bij mevr. Jongen, Hommerterweg 124 en  
dhr. van Straten, Akerstraat Noord 53 
(tegenover Ogenlust).

Volkstoniel ‘Ongeros’ sjpielt ‘Super Super’ 

Ik wil graag de voorstelling bijwonen op:
  zondag 17 april om 19.00 uur
  vrijdag 22 april om 20.00 uur

Naam

Adres

Aantal personen
  één
  twee

Telefoon

Vul dit formulier in en lever dit in bij mevr. Jongen, Hommerterweg 124 of dhr. van Straten, Akerstraat Noord 53 (tegenover 
Ogenlust), op dinsdag 5 en dinsdag 12 april,  beide dagen tussen 10.30 uur en 12.00 uur. Betaal daar ook uw kaart(en) à € 2.

!

Hallo lieve kids en ouders! Dit jaar is Konings
dag weer normaal en daardoor extra leuk.  
Het feestje komt ook naar jullie toe. Woon je  
in Mariarade? Versier dan op Koningsdag 
woensdag 27 april 2022 jullie huis/raam/tuin 
zo mooi en feestelijk mogelijk… 

Willen jullie mee doen: meld je dan voor  
20 april 2022 aan via de telefoon 045-522133 
bij Bertha Jongen. Het bestuur van SBWM zal 
dan na de middag langs jullie huis komen en 
kijken hoe mooi het geworden is. 

De 3 mooist versierde huizen winnen een prijs! 

We zouden het geweldig vinden als jullie 
meedoen en we er een superleuke dag van 
kunnen maken.

Versier je huis met 
Koningsdag en win! 



Paaskienen in Mariarade

Woensdag 27 april 2022 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 11.00 uur welkom in de 
speeltuin	om	hun	fietsen	te	versieren	Versier	- 
materiaal is aanwezig, evenals plakband enz. 
Thuis versieren mag natuurlijk ook. 

Kinderen	die	mee	willen	fietsen	kunnen	zich	
op deze vrijdag vanaf 11.00 uur inschrijven bij 
de	SBWM	kraam	in	de	speeltuin.	Per	leeftijds-
categorie zijn leuke prijzen te winnen. 

Om	11.30	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	
oversteken), rechtsaf Weijenbergstraat,  
linksaf Rooseveltstraat. 

Rommelmarkt 
Om 12.00 uur gat de Oranje rommelmarkt  
van	start,	kraamhuur	is	gratis.	

Rond het speelveld in de speeltuin staan 
diverse kraampjes vol met de meest 
verschillende zaken. 

De markt duurt tot 16.00 uur. 

Omstreeks 17.00 uur zullen de Oranjefeesten 
in Mariarade afgesloten worden. 

Aanmelden voor de rommelmarkt kan via  
Jan Roelofsen 06-46 79 53 31.

Oranjefeest 
Mariarade 2022 

Na een periode waarin buurtbewoners elkaar 
lang niet hebben kunnen zien en spreken 
pakt Buurtvereniging Mariarade de draad 
weer op. Al ruim 30 jaar organiseren zij 
jaarlijks een aantal activiteiten in en om de 
wijk Mariarade. Deze activiteiten zijn voor 
jong en oud toegankelijk en iedereen mag en 
kan deelnemen. Het complete activiteiten
aanbod 2022 is te vinden op de website: 
www.bvmariarade.jouwweb.nl

Op	zaterdag	16	april	zetten	zij	een	nieuwe	
activiteit	op	touw.	Om	iedereen	weer	samen	
te laten komen in het Gemeenschapshuis 
Mariarade, Op de Weijenberg 11 te 
Hoensbroek, is er deze avond het Paaskienen. 
Er wordt gekiend voor diverse (paas)prijzen. 
De zaal is open vanaf 18.45 uur en de 
Kienavond start om 19.30 uur.

Iedereen (vanaf 8 jaar) is welkom om aan deze 
avond deel te nemen. Er worden 14 rondes en 
4 hoofdrondes gespeeld, onderbroken door 
tweemaal pauze. De kienkaarten kosten:  
½ serie € 2, 1 serie € 3 en 3 series € 8. Ook zal 
er	tijdens	vier	rondes	op	het	extra	nummer	 
(€	0,50	per	nummer)	een	extra	paasprijs	
worden uitgekiend. Om een beeld te krijgen 
van het aantal deelnemers, kunt u zich op- 
geven per mail: info.bvmariarade@gmail.com

Voor leden van de Buurtvereniging is er een 
(gratis)	los	kienkaartje	per	deelnemer,	
daarnaast zal de ‘paashaas’ ook nog met een 
presentje komen voor iedereen die aanwezig 
is op deze avond.

Heeft	u	interesse	om	lid	te	worden	of	wilt	u	
meer weten over Buurtvereniging Mariarade? 
Bekijk de website, facebook of stuur een mail.



De gemeente Heerlen en de Sportraad 
Heerlen willen voor iedereen in Heerlen en 
Hoensbroek de drempel om te gaan sporten 
zo laag mogelijk maken. Daarom heeft de 
gemeente de website www.sportinheerlen.nl 
in het leven geroepen. Als je op zoek bent 
naar een sportvereniging of sportschool of je 
wilt gaan sporten maar je weet eigenlijk niet 
zo goed welke sporten er in Heerlen zijn,  
kijk dan eens op www.sportinheerlen.nl. 

Heerlen	heeft	een	gevarieerd	sport-	en	
beweegaanbod met enkele bijzondere 
sportfaciliteiten.	Bijvoorbeeld	de	handbikebaan	
bij Adelante, Indoor Beach Limburg, skatehal 
The Promise, klimcentrum Neoliet en de 
Boulodrome van Club de Petanque.

Op	de	website	vind	je	alle	informatie	over	
sporten in Heerlen en ontdek je jouw vorm 
van sport en bewegen. Bij de meeste sport  - 
aanbieders	kun	je	ook	een	gratis	proefles	
volgen! 

Behalve sporten in verenigingsverband of  
bij een sportschool, is ook sporten in de 
openbare ruimte steeds meer in trek. Heerlen 
maakt dat mogelijk met bijvoorbeeld een 
calisthenics parkje. Ontdek de mogelijkheden 
op www.sportinheerlen.nl

En…	je	vindt	er	ook	informatie	over	de	
Sportraad, het Sportakkoord Heerlen, 
sportbijdragen	voor	inwoners	en	informatie	
over inclusief sporten. 

De klus ‘Buurtkijk’
De gemeente Heerlen is verantwoordelijk 
voor het onderhoud in de openbare ruimte. 
Natuurlijk kunnen wij niet constant 
controleren of alles er piekfijn bijstaat.  
Hulp van Heerlenaren als ‘ogen en oren’ op 
straat kunnen dan heel belangrijk zijn!

Buurtkijk
Vanaf deze week bieden we via de app van  
’t Heerlens Heitje de klus ‘Buurtkijk’ aan.

Deze klus houdt in dat de deelnemer een 
ronde	door	de	buurt	loopt	en	opschrijft	welke	
objecten achterstallig onderhoud hebben. 
Denk aan straatlantaarns, prullenbakken, 
speeltoestellen en dergelijke.

De	deelnemer	krijgt	van	ons	een	plattegrond	
en formulier mee om deze zaken goed in te 
vullen. Ook geven wij voorbeeldfoto’s mee. 
Hiermee krijgt de deelnemer een duidelijk 
beeld van wat je kan zien als goed of slecht 
onderhouden.

Na	afloop	hoort	de	deelnemer	ook	van	ons	
wat er mee gebeurt. De vergoeding voor deze 
klus is voorlopig 20 heitjes (= € 20).

In de komende weken zal voor iedere buurt de 
Buurtkijk worden aangeboden via de app van 
’t Heerlens Heitje.

Deze klus komt niet in de plaats van de 
buurtschouw	die	kan	worden	geïnitieerd	door	
bijvoorbeeld	buurtorganisaties	en	inwoners.

Uitbreiding klusaanbod
Ziet u zelf nog mogelijke klussen voor  
’t Heerlens Heitje in uw buurt? We horen  
het graag!

U	kunt	deze	via	de	knop	‘Klus	suggestie’	in	de	 
app indienen of laat het ons weten via 
heitje@heerlen.nl, dan nemen we contact op 
om samen te kijken naar de mogelijkheden.

Politie
w		Spoed - bel 112
w		Geen spoed - bel 0900-8844
w		Meld Misdaad Anoniem - bel 0800-7000

 
Overlast en buurtzaken
w  Bel 14 045
w  Contact buurtBOA kijk op: 
  www.heerlen.nl/veiligheiddoenwesamen
w  Meld via internet - www.heerlen.nl/melden
w  Meld via Heerlen-app (download in de 
  app store of google store)

Samen kunnen we de leefbaarheid in onze buurten 
verbeteren door onveilige situaties en overlast te melden

Melden helpt

www.sportinheerlen.nl

Meer Heerlenaren in beweging!



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

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	

Mariarader Vrundsjapskoer 
Kerk Amstenrade

Vrijdag		 19.30-21.15	uur:	Repetitie

Vaste activiteiten

Fijne Paasdagen!

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 april 2022.


