
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 Shanty-koor  
Hotel Café Amicitia (Markt Hoensbroek) 

Maandag	 19.00-21.00	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

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 augustus 2022.

Soulparty 
Na de corona perikelen was er in april dit 
jaar, door BBG georganiseerd, een All Times 
Favorites Party welke door velen werd 
bezocht. Tijdens de zomervakantie is 
iedereen goed op adem kunnen komen, weer 
veel energie opgedaan en kunnen dus de 
beentjes weer van de vloer.

Daarom	organiseert	BBG	op	10	september	
wederom een Soulparty welke we helaas ook 
de	laatste	jaren	hebben	moeten	missen.	Dit	
evenement is niet weg te denken uit 
Hoensbroek.	

De Soulparty is op zaterdag 10 september 
2022	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	
de	kosten	van	de	entreekaarten	betreft,	daar	
hoeft	men	het	niet	voor	te	laten.	In	de	
voorverkoop € 5,00 en aan de zaal op  
10	september	€	7,50.	De	kaarten	zijn	vanaf	 
1 september 2022 verkrijgbaar bij het 
Gemeenschapshuis	van	Mariarade	aan	de	
Weijenberg	11	te	Mariarade-Hoensbroek.

De	muziek	wordt	verzorgd	door	RTV	Parkstad	
DJ	Fer	(Vroomen)	die	in	de	benedenzaal	van	
Kasteel Hoensbroek vroeger ook garant stond 
voor	een	grandioze	avond	vol	Soul,	Funk,	
Disco	en	Dance	Classics.

Wij hopen velen te mogen begroeten op deze 
soulparty.
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Voorwoord
Beste Lezer,

Wij kijken terug op een goed verzorgde 
Dodenherdenking en een geweldige 
Koningsdag	met	schitterend	vuurwerk.

Na een lange periode van twijfel over wat er 
wel of niet mag op het gebied van vergaderen 
en andere bijeenkomsten willen wij u verblijden 
met een nieuwsbrief	voor	de	wijk	Mariarade.	 
Er staat weer van alles op de planningslijst en 
de bedoeling is dat wij dat samen	gaan	doen.

Leg alvast de datum van 18 september vast, 
dan vindt het jaarlijkse buurtfeest plaats,  

meer dan 100 kramen op een gezellige markt, 
een speeltuin vol kinderen, twee bands met 
live-muziek , de vertrouwde DJ ballonnen die 
door de kinderen opgelaten worden, twee 
ballonnen-clowns en als klap op de vuurpijl de 
Race for Talent Container.	Een	echte	race-
simulator	voor	jong	en	oud.	Ook	gaan	wij	 
met de hele wijk halloween vieren, de 
voor	bereidingen	zijn	al	in	volle	gang.	 

De	verenigingen	van	Mariarade	roep	ik	graag	
op	om	mee	te	doen.	Voor	u	allen:	een	fijne	
zonnige	vakantie	en	graag	tot	ziens.	

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

In Heerlen is er de hele zomer lang veel te 
beleven. Alle	vestigingen	van	SCHUNCK	
hebben deze zomer een mooi programma 
voor	volwassenen	én	gezinnen	met	kinderen.	
Speur naar kunst op straat, maak je eigen 
kunstwerk of kom naar een gezinsvoorstelling! 
Het complete programma vind je online via 
schunck.nl/nl/dagje-uit.	Onderstaand	het	
programma voor SCHUNCK Bibliotheek 
Hoensbroek:

Workshop Keith Haring
Wijkkunstenaar	Terence	Oey	geeft	gratis	
kunstworkshops voor jong en oud 
geïnspireerd	door	Keith	Haring.	
vr	12	augustus	/	13.30	–	15.00	uur	/	gratis	

Theatervoorstelling: 
Professor Kweet Niet Meer 
Een	grappige	en	interactieve	
familievoorstelling.
ma	22	augustus	/	14.00	–	15.00	uur	 
6	t/m	12	jaar	/	gratis	

Verteltheater 
Limonade-ochtend met twee nieuwe 
verhaaltjes:	Phoebe’s	bed	&	Dolly’s	tunnel.
wo	24	augustus	/	14.00	–	15.00	uur	/
familievoorstelling	/	gratis

Zomerprogramma in

Hoensbroek



Upgrade volkswijk 
Mariarade

De 68 huurwoningen gelegen aan de 
Amstenraderweg, Emmastraat en  
Emmaplein zijn meer dan 100 jaar geleden 
ontworpen door de architect Jan Stuyt en 
behoren tot de eerste mijnkoloniën in de 
omgeving. Dit resulteerde in een typische 
bouwstijl zoals te zien is bij de daken, 
dakkapellen en het metselwerk. 

Daar	de	laatste	renovatie	zo’n	45	jaar	geleden	
plaats vond en waar veel van de orginele 
woonstijl	verloren	ging,	heeft	Woonpunt	
medio mei 2021 besloten om een algeheel 
onderhoud	te	laten	plaats	vinden.	Gezien	het	
energielabel en toestand van de meeste 
woningen	was	actie	dringend	gewenst.	

Namens de bewoners werd er een bewoners-
commissie opgericht die samen met de 
Woonbond de onderhandelingen met 
Woonpunt	voerden.	De	vergaderingen	werden	
op scherp van de snede gevoerd, waarbij de 
wederzijdse	belangen	steeds	voorop	stonden.	
Woonpunt viel hierbij zoveel mogelijk terug op 
de	oude	karakteristieke	charme	van	deze	
woningen	van	100	jaar	terug.	Verder	zullen	de	
daken, spouwmuren, metselwerk, ramen en 
deuren worden vernieuwd en hebben de 
bewoners tevens de keuze om de keuken,  
wc	en	douche	te	laten	vernieuwen.

Uiteindelijk	heeft	een	meerderheid	van	 
70 procent van de bewoners na onderhandeling 
gekozen om dit onderhoud te laten plaats 
vinden en het project kon begin juni van start 
gaan.	

Inmiddels staan de eerste vier woningen aan 
de	Amstenraderweg	in	de	steiger	en	zal	Graus	
Bouw	B.V	de	renovatie	gaan	verzorgen.	Verder	
zal	dit	hele	werk	zo’n	1½	jaar	in	beslag	nemen	
en	zal	veel	afhangen	beschikbaarheid	en	
levering	van	de	bouwmaterialen.

Al	met	al	een	hele	upgrade	van	onze	wijk	waar	
wij als bewoners reeds te lang op gewacht 
hebben!

Oproep voor vrijwilliger voor 
Natuurvriendenhuis Eikhold

Bankhelpdeskfraude

De historische villa Eikhold in Heerlen biedt 
gelegenheid aan gasten om in informele 
sfeer betaalbaar te overnachten. Het huis is 
zo duurzaam mogelijk ingericht en wordt 
geheel beheerd door vrijwilligers. Op de 
website eikhold.eu is nadere info te vinden.

Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers om 
ons	team	aan	te	vullen	en	die	langere	tijd	
beschikbaar	zijn.	Door	bij	te	dragen	aan	de	

goede gang van zaken in huis door gasten in  
te boeken, eenvoudige huishoudelijke 
werkzaamheden en taken in de tuin te 
verzorgen.	Wij	zorgen	er	dan	voor	dat	je	goed	
ingewerkt	wordt.		

Heb je interesse neem dan vrijblijvend contact 
op	met	de	coördinator	voor	de	vrijwilligers.	
Dhr.	Jo	Heunen	email:	cvw.eikhold@nivon.nl 
of j.heunen@home.nl

Slachtoffer	geworden	van	bankhelpdeskfraude?
•	 Doe	altijd	aangifte	bij	de	politie,	dat	kan	via	
0900	-8844	of	via	de	website	

 www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen

• Bel direct uw bank op en volg de 
aanwijzingen op van de bankmedewerker

•	 Deel	uw	verhaal	met	vrienden	en	kennissen.	
Zo helpt u voorkomen dat er nieuwe 
slachtoffers	worden	gemaakt.
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Zondag 18 september 2022: Buurtfeest Mariarade 
Dit jaar zal het Buurtfeest van Mariarade 
plaatsvinden op zondag 18 september 2022. 
Dit buurtfeest is voor de bewoners van Maria - 
rade, maar ook vooral voor bewoners buiten 
Mariarade welke van harte welkom zijn. 

Net zoals voorgaande jaren worden 
verenigingen,	stichtingen	en	overigen,	 
welke	zich	willen	voorstellen	cq.	promoten,	
uitgenodigd om deel te nemen aan dit 
Buurtfeest.	

Uiteraard is er weer een heuse straatmarkt 
welke niet meer weg te denken is uit 
Mariarade.	Indien	er	gegadigden	zijn	welke	
tijdens	deze	straatmarkt	een	kraam,	incl.	
afdekzeil, willen hebben dan kunnen deze een 
email sturen naar mmsmetde@kpnmail.nl 
onder vermelding van de contactgegevens en 

wat	men	aan	de	man	wilt	brengen.	Heeft	men	
niet de mogelijkheid om een email te sturen 
dan kan er ook telefonisch contact worden 
opgenomen	onder	nummer	0622485027.	 
Het bedrag dat er voor een kraam wordt 
gevraagd is € 25,00 waarvan men € 10,00 
retour	krijgt	na	afloop	van	de	straatmarkt. 
 
Het	buurtfeest	start	om	09.30	uur	met	een	
Heilige	Mis	aan	de	Lourdesgrot.	 

Om	11.00	uur	start	dan	officieel	de	markt	
welke	tot	17.00	uur	duurt.	Op	de	straatmarkt	
zal er wederom van alles aan de man gebracht 
worden,	voor	elk	wat	wils.	
 
Uiteraard is er ook aan de inwendige mens 
gedacht.	De	verenigingen	zullen	hun	beste	
beentje	voor	zetten	om	wat	heerlijks	op	 

‘tafel’	te	zetten.	Voor	de	dorstige	kelen	is	ook	
gezorgd.	Tijdens	de	markt	is	er	entertainment,	
live	orkesten	zoals	MixUp	en	Yesterday	zullen	
hun	opwachting	maken	net	als	DJ	Fer	
Vroomen welke ook nog na de straatmarkt 
vanaf	17.00	uur	ons	muzikaal	ondersteunt. 
Het	Buurtfeest	eindigt	om	20.00	uur. 

Indien	er	verenigingen,	stichtingen	en/of	
besturen zijn welke recentelijk niet door ons 
zijn uitgenodigd maar toch ook willen 
deelnemen	aan	dit	Buurtfeest	kunnen	deze	
zich wenden tot ons door een mail te sturen 
naar mmsmetde@kpnmail.nl.

Namens	de	organisatie	van	het	Buurtfeest	
wensen wij u nu alvast een heel mooi 
Buurtfeest	toe	en	hopen	u	op	18	september	 
te	mogen	begroeten.


