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Voorwoord
Beste lezer,

In	deze	nieuwsbrief	zo	aan	het	einde	van	2022	
vindt u de diverse uitnodigingen voor 
december	van	dit	jaar	en	januari	2023.

Graag nodigen wij u uit hieraan gehoor te 
geven,	vele	vrijwilligers	en	bestuursleden	
doen	hun	best	een	aardige	agenda	te	maken	
met	voor	elk	wat	wils.	Zo	was	u	in	grote	getale	
aanwezig	op	de	avond	–	inbraakpreventie	–	
wij	rekenden	op	50	personen,	het	werden	er	
toch	65.

Dat	is	fijn	voor	de	spreker,	maar	zeker	ook	
voor	de	organisatie	en	u	heeft	zo	hoorden	wij	

na	afloop	genoten	van	de	presentatie	en	er	
allemaal	wat	van	opgestoken.	Wij	gaan	dan	
ook	voor	2023	een	aantal	thema-avonden 
houden.	U	krijgt	daarvan	de	uitnodiging.	 
Let	ook	op	de	datum	28	januari	2023,
het	eerste	repair-cafe	begint	dan	om	10	uur	 
in	het	gemeenschapshuis.

Vanaf	deze	plaats	wenst	het	bestuur	van	
SBWM	u	mooie	en	fijne	feestdagen	in	een	
warme	omgeving,	een	gezegend	Kerstfeest,	
veilige jaarwisseling en een in alle opzichten 
voorspoedig	nieuwjaar.

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

Weggooien, mooi niet!

Repair Café Mariarade
Het Repair Café is in 2009 bedacht door de 
Amsterdamse journalist Martine Postma.  
Zij kwam op het idee om in het hele land 
laagdrempelige ontmoetingsplaatsen in te 
richten, waar buurtbewoners hun eigen 
kapotte (huishoudelijke) spullen kunnen laten 
repareren, onder deskundige begeleiding in 
een ontspannen sfeer. Repair Cafés zijn er nu 
in heel Nederland te vinden, en ook buiten 
onze landsgrenzen begint het een succes te 
worden.  

Nu willen wij in Mariarade ook een Repair 
Café	gaan	beginnen,	en	zoeken	wij	hier	
vrijwilligers voor met technische kwaliteiten 
alsmede	een	fietsenmaker	en	naaisters.	 
Deze kunnen zich aan melden op de site van 
Stichting buurt gericht werken Mariarade.	
Waarna	wij	contact	met	hun	zullen	opnemen.

De maandelijkse bijeenkomst, iedere laatste 
zaterdag	van	de	maand	van	10.00	uur	tot	
13.00	uur.	De	locatie	wordt	het	
gemeenschapshuis	van	Mariarade.	

Tot slot:	De	doelstelling	is	om	kapotte	spullen	
een tweede kans te geven en samen te 
repareren.	Reparatie	kennis,	indien	mogelijk	
over	te	dragen.	De	Repair	Café-ochtenden	
zullen	altijd	energiek	en	inspirerend	zijn	voor	
zowel	bezoeker	als	vrijwilliger.	En	heeft	u	niets	
te	repareren	bent	u	altijd	welkom	voor	een	
leuk	gesprek.	

Zaterdag 28 januari 2023 willen wij onze 
eerste	Repair	Café	ochtend	starten.	 
Inloop vanaf 10 uur tot 13.00 uur. 

Hopelijk	tot	dan.

Nieuwjaarstref

Zondag 27 november omstreeks 14.30 uur 
sloegen er in ons Gemeenschapshuis 
Mariarade zo’n 60 kinderhartjes op hol. 
Sinterklaas bracht met zijn 3 pieten een 
bezoekje aan onze Buurtvereniging 
Mariarade. 

Niet alleen de kinderen werden rijkelijk 
verwend met cadeau’s, snoepgoed, 
mandarijnen	en	chocoladeletters.	Ook	papa’s,	
mama’s, opa’s, oma’s en andere mensen uit 
de	wijk	kregen	een	hand	van	de	Sint.	

Naast	de	welbekende	sinterklaasliedjes	die	
werden gezongen, werd er ook rijkelijk 
gedanst	op	onder	andere	de	pietenmove.	
We	kijken	samen	terug	op	een	geweldige	
middag	en	een	mooi	kinderfestijn	voor	
jong	en	oud.	

Tot volgend jaar!

Sinterklaas Gemeenschapshuis Mariarade

Graag nodigen wij U allen uit voor de 
Nieuw jaars tref te houden in het 
gemeenschapshuis Mariarade op  
Zondag 8 januari 2023.

Het is alweer even geleden maar wij willen 
deze	traditie	graag	voortzetten	in	het	
nieuwe	jaar.	Een	gezellig	samenzijn	onder	
het genot van een hapje en een drankje, 

wat gezellige sfeermuziek, elkaar gelukkig 
nieuwjaar	toewensen,	kortom	op	een	fijne	
manier	beginnen	aan	2023.	

De	tijd:	vanaf	13.00	uur	tot	17.00	uur.	 
U	bent	allen	van	harte	welkom.

Het	bestuur	Stichting	Buurtgericht	Werken	
Mariarade.



Wij feliciteren de groep Bölkes uit Mariarade 
met het behalen van de eerste plaats tijdens 
het vastenaovend-liedjes concours in het 
kasteel van Hoensbroek op 11 november 2022.

Een geweldige opsteker voor heel Mariarade 
met	het	lied	‘Dadderdadoot	daddoorgood’.
Veel plezier met de optredens in het komend 
carnavalsseizoen!

De Bölkes, Mariarade

Kerstmarkt 
Gemeenschapshuis 

Mariarade
Het is (gelukkig) weer mogelijk om een 
traditionele Kerstmarkt te organiseren. 
Op 10 en 11 december zal er binnen en 
rondom het Gemeenschapshuis wederom  
een gezellige Kerstmarkt te vinden zijn.  
Hier kunnen we elkaar toch weer eens 
ontmoeten en het kerstgevoel weer  
samen beleven. 

Wat is er zoal allemaal?
• De Kerststal uit de Kerk van Mariarade  
staat	opgesteld.

• Verkoop van diverse lekkernijen zoals 
chocolade,	wafels,	brownies	&	fudges	 
en meer! 

•	 Lekker	om	ter	plekke	te	genieten,	voor	
onderweg of alvast voor de kerst!

•	 Verder	nog	de	verkoop	van	cosmetica	
producten, zelfgemaakte sieraden, 
geurkaarsen, kleding, kerstspullen, 
carnavalshoeden, tassen en diverse  
andere	producten.

•	 Tevens	verkrijgbaar	o.a.	erwtensoep,	
reifkoeken,	curryworst,	warme	
chocolademelk, Glühwein en meer!

Tot	dan,	team	Chapeau	en	CV	Blauw	Wit!
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Het platform Digitaal Veilig Limburg is 
vandaag live gegaan met een gloednieuwe 
website en helpdesk voor alle inwoners van 
en ondernemers in Limburg. Roel Wever 
(burgemeester van Heerlen en cyber
burgemeester namens de Limburgse 
gemeenten) heeft vanmiddag het startsein 
gegeven. 

Op de website www.digitaalveiliglimburg.nl 
kan iedereen terecht voor betrouwbare 
informatie over veilig internetten. Ook kan 
men bij vragen of vermoedens de helpdesk 
bellen, telefoonnummer 0850082791.  
De helpdesk is te bereiken tijdens schooluren 
(9.0016.00 uur).
 
Om cybercrime te voorkomen
Digitaal	Veilig	Limburg	richt	zich	op	het	digitaal	
weerbaar	maken	van	internetgebruikers	in	
Limburg.	Cyberburgemeester	Roel	Wever:	
“Waar	wij	ons	op	richten	is	mensen	helpen	om	
misdrijven online te herkennen, zoals fraude 
met	valse	mails	of	whatsappjes.	Preventie	en	
bewustwording	zijn	namelijk	essentieel	om	te	
voorkomen	dat	mensen	slachtoffer	worden	van	
online	cybercriminaliteit.”
 
“We	merken	dat	mensen	het	lastig	vinden	om	
hun	weg	te	vinden	in	online	informatie	over	
dit	onderwerp.	Ook	blijkt	het	vaak	moeilijk	in	
te	schatten	hoe	betrouwbaar	die	informatie	
vervolgens	is.	Juist	dat	probleem	willen	wij	
met	de	nieuwe	website	aanpakken”,	aldus	
Roel	Wever.

 
Telefonische helpdesk
Voor de telefonische helpdesk werken de 
Limburgse	gemeenten	samen	met	het	
Platform	Veilig	Ondernemen	(PVO)	en	
IT-studenten	van	Gilde	Opleidingen	en	 
VISTA	College.	Zij	krijgen	ondersteuning	 
van	specialisten.

De	telefonische	helpdesk	is	bereikbaar	van	
maandag	tot	en	met	vrijdag,	tijdens	school-
uren	(9.00-16.00	uur).	Tijdens	schoolvakanties	
is	de	telefonische	helpdesk	gesloten.	 
Het	telefoonnummer	is	085-0082791.

 Noodgeval? Bel de politie
De	helpdesk	van	Digitaal	Veilig	Limburg	is	er	
niet	voor	noodgevallen.	Mensen	die	slachtoffer 
zijn	(of	hiervan	een	sterk	vermoeden	hebben)	
van online criminaliteit zoals afpersing, diefstal 
of	fraude,	kunnen	het	beste	direct	met	de	
politie	bellen.
 
Digitaal Veilig Limburg
Digitaal	Veilig	in	Limburg	is	één	van	de	
initiatieven	die	momenteel	wordt	uitgevoerd	
op	initiatief	van	23	samenwerkende	Limburgse	
gemeenten,	het	Vista	College,	Gilde	Opleidingen 
en	het	Platform	Veilig	Ondernemen	Limburg.	
De	website	is	een	pilot	die	in	elk	geval	tot	eind	
2023	gaat	lopen.	De	Limburgse	gemeenten,	
Politie,	OM,	Provincie	Limburg	en	PVO	 
werken	samen	in	de	preventieve	aanpak	van	
cybercrime	onder	de	naam	van	Taskforce	
Cybercrime	Limburg.	Burgemeester	Wever	 
is	cybercrimeburgemeester	namens	deze	
gemeenten.

Nieuwe website en helpdesk voor veilig internetten in Limburg

Op Zondag 1 januari is er vanaf 14.00 uur een 
nieuwjaarsbijeenkomst in gemeenschapshuis 
Mariarade. Deze bijeenkomst komt voort uit 
de traditie van voetbalvereniging Mariarade 
waar leden en supporters elkaar op 1 januari 
in de kantine troffen om elkaar het beste te 
wensen voor het komende jaar. (Het was 
toen altijd zaak om er zo vroeg mogelijk te 
zijn want dat hoefde je minder mensen af te 
gaan met de gelukwensen en kwamen ze bij 
jou langs hihi).

De	voetbalclub	bestaat	echter	al	een	ruim	
aantal	jaren	niet	meer.	Omdat	het	toch	leuk	is	
om	mekaar	als-oud	leden	nog	eens	te	treffen	
en herinneringen op te halen, is een aantal 
jaren	geleden	de	traditie	nieuw	leven	
ingeblazen	en	is	de	Nieuwjaarsbijeenkomst 
verlegd	naar	het	gemeenschapshuis.	Dit	is	dus	
niet de Nieuwjaarstref	van	8	januari	2023.	 
Na	de	Corona-onderbreking	van	de	afgelopen	

jaren	zal	de	bijeenkomst	1	januari	weer	
traditiegetrouw	plaats	gaan	vinden.	Onder	
genot	van	een	drankje,	een	hapje	en	de	beats	
van	onze	huis-diskjockey,	kunnen	de	verroeste	
spieren	weer	los	gedanst	worden.

Onder	het	motto:	hoe	meer	zielen,	hoe	meer	
vreugd nodigen wij iedereen in de wijk uit om 

aanwezig te zijn en met ons mee het nieuwe 
jaar	in	te	luiden.	Dus:	1	januari	vanaf	14.00	
uur is iedereen van harte welkom in het 
gemeenschapshuis!

Graag tot dan! 
(ps.	kom	op	tijd	want…)

Nieuwjaars-
bijeenkomst



ANBO
Kastanjelaan 140

Maandag	 10.00-12.00	en	14.00-16.00	uur:		
 Computerles
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	

Mariarader Vrundsjapskoer 
Kerk Amstenrade

Vrijdag		 19.30-21.15	uur:	Repetitie

Ouderencentrum De Weijenberg  
Wijenbergstraat 476 

Maandag		 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

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 januari 2023.

Op 17 & 18 December vindt ‘Kerst in Kasteel 
Hoensbroek’ plaats in het allermooiste kasteel 
van Nederland. Twee dagen lang is Kasteel 
Hoensbroek het toneel van een gratis 
betoverend kerstfeest voor jong en oud. 
Bezoekers sporten, zingen, luisteren, kijken, 
eten en drinken mee in een bomvol 
programma vol muziek en verhalen over 
Heerlen en het kasteel. Van 11 tot 20.00 uur.

Waarom?	Omdat	het	Nationaal	Programma	
Heerlen-Noord trots is op al het moois dat 
Heerlen-Noord	te	bieden	heeft.	En	daarom	
sluiten	we	2022	graag	samen	met	jullie	
gezellig	&	feestelijk	af.

Kom	je	ook?	Meld	je	dan	aan	via:	
https://www.heerlen-noord.nl/
kerst-in-kasteel-hoensbroek

Kerst in Kasteel Hoensbroek
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