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Voorwoord
Beste	lezer,

Het zou zo mooi zijn als u elke twee maanden 
een	nieuwsbrief	in	de	bus	zou	vinden.	Dat	kan	
echter	alleen	als	er	genoeg	kopij	aangeleverd	
wordt.

Met	wat	extra	info	van	de	gemeentelijke	
overheid	lukt	het	deze	keer	weer	wel.	Als	ik	 
dit	schrijf	en	naar	buiten	kijk	waar	een	witte	
wereld	ons	zegt	dat	het	voorjaar	nog	even	
wacht	op	betere	tijden,	gaan	wij	wel	door	 
met	de	gebruikelijke	aktiviteiten	voor	 
Stichting	Buurtgericht	Werken	Mariarade.

Graag	nodig	ik	u	uit	voor	de	gratis toneel
voorstelling	op	16	april	aanstaande	van	
toneelvereniging	Ongeros	–	die	gehouden	
wordt	in	het	gemeenschapshuis	‘Bie	de	
Veldwachter’	in	Amstenrade	(bij	de	kerk).	De	
titel	dit	jaar	is	Mamma	Mia,	wat	een	pizzeria.	
Aanvang	19.00	uur,	zaal	open	18.00	uur.
Kaarten afhalen:
Zaterdag	1	april	tussen	10.00	en	12.00	uur.	
Akerstraat	Noord	53,	t.o.	Ogenlust.

Tevens	nodig	ik	u	allen	uit	voor	Koningsdag	
2023.	Datum	27	april	2023,	’s	morgens	vanaf	
11.00	uur	fietsversieren	voor	de	kinderen	in	
de	speeltuin	Mariarade,	aansluitend	optocht	
in	de	wijk	samen	met	de	Corio-showband.	Na	
afloop	voor	alle	deelnemers	een	verrassing	in	
de	speeltuin.	’s	Middags	om	13.00	uur	begint	
dan	het	feest	op	de	Markt	in	Hoensbroek.	
Volop	muziek,	kinderrommelmarkt,	spring-
kussens,	schminken,	ballonnenkunst	etc.	 
’s	Avonds	lampionnenoptocht	vanaf	kasteel	
Hoensbroek	naar	de	Markt	vanaf	20.30	uur	 
en aansluitend vuurwerk om	22.00	uur.	 
Gratis	toegankelijk	voor	iedereen.

Op	de	laatste	zaterdag	van	de	maand	is	er	
weer	een	repair-cafe	in	Gemeenschapshuis	
Mariarade,	aanvang	10.00	uur	tot	13.00	uur.

Ook zijn wij druk doende een themaavond te 
organiseren	dit	keer	reanimatie,	zie	hiernaast.
Ik	wens	u	goed	leesplezier	en	graag	tot	ziens.

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

Reanimatie
Op dinsdagavond 4 april organiseert 
SBWM in het gemeenschapshuis 
Mariarade om 20.00 uur tot 22.00 uur 
een thema-avond reanimatie.

De	maximaal	12	deelnemers	krijgen	een	
serieuze	cursus	reanimatie	dus	wees	er	
vlug	bij.	Bij	succes	volgen	meerdere	
avonden.

Aanmelden	kan	alleen	
middels mail:
wtvanstraten@gmail.com					

De	cursus	is	geheel	gratis	en	wordt	geleid	
door	de	heer	J.	Visker,	het	is	dus	de	
bedoeling	dat	echt	geïnteresseerden	 
zich	melden.

Paaskienen Gemeenschapshuis Mariarade
Zaterdag 8 april staat ons Paaskienen op de 
activiteitenagenda. Na het grote succes van 
afgelopen jaar willen we er graag dit jaar 
een vervolg aan geven.

Iedereen	is	welkom	(leden	en	niet-leden)	om	
deel	te	nemen	aan	deze	activiteit.	De	kosten	
voor	de	kienkaarten,	een	1/2	serie	of	hele	
serie(s)	zijn	voor	eigen	rekening.	Leden	van	
onze	buurtvereniging	bieden	we	bij	de	
aankoop	van	een	kienkaart	een	gratis	(klein)	
kienkaartje	aan.

Naast	18	rondes	kienen	zal	er	een	extra	
prijzenloterij	zijn.	Ook	zal	er	in	een	aantal	
rondes	een	extra	kienprijs	uitgaan.	Om	hierop	
kans te kunnen maken kunt u zich in de 
kienzaal	inschrijven	op	het	‘Extra	Nummer’.	
ook lootjes voor de loterij kunnen ter plaatse 
in	de	kienzaal	gekocht	worden.
De	activiteit	zal	plaatsvinden	in	het	
Gemeenschapshuis	Mariarade,	op	de	
Weijenberg	11	in	Hoensbroek.	De	zaal	gaat	
open	om	18.45	uur,	aanvang	19.30	uur.
Vooraf	aanmelden	is	niet	nodig.	Mochten	er	
nog	vragen	zijn	kunt	u	ons	altijd	mailen	via	
info.bvmariarade@gmail.com

Zet u onze volgende activiteiten ook alvast in 
de agenda?
Zondag	7	mei:		 Lentewandeling	inclusief	eten
Zaterdag	3	juni:	Forelvissen
Zondag	25	juni:	Buurttrip	Walibi	Belgium

Vergeet	de	kiendopjes	niet!



Drink je het liefst koffie, of toch liever een 
kopje thee of glaasje water? Het kan 
allemaal op 4 april 2023, dan vindt namelijk 
onze nieuwste Open Koffie plaats. De open 
koffie is een informatieve en gezellige 
netwerkbijeenkomst voor iedereen die in 
Hoensbroek werkt en/of actief is, waarbij  
we buiten gezellig netwerken, ook telkens 
kennismaken met een activiteit of 
interessante plek in Hoensbroek.

Dit	keer	worden	we	uitgenodigd	door	Giesela	
van	de	Butting	Inn	om	te	ontdekken	wat	er	
allemaal	in	de	Butting	Inn	georganiseerd	
wordt.

We	zijn	welkom	op;
Dinsdag	4	april	2023	van	14.00	tot	16.00	uur	
bij	Hoeskamer	de	Butting	Inn,	Buttingstraat	278 
(ontmoetingsruimte	beneden	in	de	flat).

We	weten	graag	van	tevoren	op	hoeveel	
personen	we	ongeveer	kunnen	rekenen.	
Aanmelden	kan	door	een	bericht	te	sturen	
naar	k.creugers@heerlenstandby.nl

Lijkt	het	jou	leuk	om	een	volgende	keer	de	rol	
van	gastheer/	gastvrouw	op	je	te	nemen?	 
Laat	het	dan	ook	even	weten	dan	kijken	we	
samen	naar	de	mogelijkheden!

Met vriendelijke groet, ook namens Giesela 
van de Butting Inn,
Kim Creugers
Opbouwwerker	Hoensbroek	Centrum	–	de	Dem
Aanwezig	op	maandag,	dinsdag	en	woensdag
06-38757604	|	kcreugers@alcander.nl

Dinsdag 4 april 2023: Open Koffie Butting Inn

De historische musea van Heerlen; Kasteel 
Hoensbroek, Thermenmuseum, Nederlands 
Mijnmuseum en de Vondst trokken in 2022 
samen meer dan 100.000 bezoekers.

In	tegenstelling	tot	de	landelijke	trend,	waarbij	
er door de coronapandemie minder bezoekers 
werden	verwacht,	trekken	de	Heerlense	
musea	juist	véél	meer	bezoekers.	En	dat	is	 
niet	voor	niets.

21.130	bezoekers	wisten	hun	weg	naar	‘de	
Nachtwacht	van	de	Nederlandse	archeologie’	
te	vinden.	De	diverse	onderzoeken	en	
vernieuwde	bevindingen,	het	winnen	van	de	
Oikos Publieksprijs en het staatsbezoek van 
Sergio	Mattarella	zetten	het	museum	
regionaal	en	nationaal	in	de	kijker.

Ook	de	Vondst,	waar	samen	met	de	Provincie	
Limburg	het	verhaal	van	de	Limburgse	
archeologie	wordt	verteld,	deelde	in	de	
toegenomen	belangstelling.

Ook	wist	men	het	Nederlands	Mijnmuseum	 
te	vinden	vorig	jaar.	Zij	hebben	in	2022	een	
recordaantal	bezoekers	mogen	ontvangen.	 
Dat	had	alles	te	maken	met	het	nieuwe	
Mijnmuseum	dat	op	1	mei	opende	in	de	 
Dr.	Poelsstraat	in	Heerlen.

In	2022	heeft	het	museum	bijna	15.000	
bezoekers	mogen	ontvangen.	De	museum-
organisatie	is	bijzonder	verheugd	over	de	vele	
bezoekers	en	over	de	enthousiaste	reacties,	
die	onder	andere	in	het	gastenboek	worden	
achtergelaten.

Uit postcodeonderzoek bij de bezoekers blijkt 
dat	de	aantrekkingskracht	van	het	museum	
niet	alleen	beperkt	blijft	tot	de	Mijnstreek,	
maar	ook	reikt	tot	ver	in	de	rest	van	het	land.

De	vele	aandacht	voor	het	mijnverleden	
onderschrijft	het	belang	van	deze	nationale	
geschiedenis.	In	2023	–	het	jaar	na	de	opening	
van	het	nieuwe	museum	–	wordt	er	volop	
ingezet	op	het	organiseren	van	activiteiten,	
educatie	en	het	opzoeken	van	de	samen-
werking	met	andere	culturele	organisaties.

Wethouder	Cultuur	&	Erfgoed	Jordy	Clemens	
is blij dat bezoekers de historische musea in 
Heerlen	weten	te	vinden	en	waarderen.

“Het	verleden	van	Heerlen	leeft	volop.	 
Jong	en	oud	laten	zich	onderdompelen	in	de	
geschiedenis	van	onze	mooie	stad	en	regio.	 
Ik	ben	dan	ook	enorm	trots	op	deze	geweldige	
bezoekerscijfers	en	op	al	die	medewerkers	en	
vrijwilligers	die	dat	mogelijk	maakten.’’

Kasteel	Hoensbroek	won	in	2021	de	Vrienden-
Loterij	Museumprijs,	werd	in	2022	door	de	
ANWB	tot	allermooiste	kasteel	van	Nederland	
benoemd	en	ontving	dit	jaar	de	titel	Kidsproof	
Museum	2023.

Het	kasteel	ontving	in	2022	zelfs	meer	
bezoekers	dan	in	de	pre-corona	periode.	
74.051	bezoekers	betraden	de	ophaalbrug	 
van	Kasteel	Hoensbroek.

Historische musea in Heerlen ontvangen meer dan 100.000 bezoekers in 2022

Recordaantal bezoekers voor musea in Heerlen



Doortrappen is een initiatief van de 
gemeente Heerlen en wordt georganiseerd 
door Heel Heerlen Beweegt en de 
Fietsersbond. Doortrappen in Heerlen is 
bedoeld om senioren (60+) te stimuleren 
vaker en vooral veiliger te laten fietsen. 
Fietsen is goed voor de gezondheid, sociale 
contacten en mobiliteit. Bovendien draagt 
het bij aan recreatie en duurzaamheid.  
Er wordt in Heerlen-Noord en Heerlen-Zuid 
een bijeenkomst van één dag georganiseerd 
waarbij verschillende thema’s aan bod 
komen.

Ouderen zijn steeds kwetsbaarder in het 
verkeer,	dit	is	ook	terug	te	zien	in	de	jaarlijkse	
ongevallencijfers.	Doortrappen	speelt	in	op	de	
bewustwording	en	gedragsveranderingen	om	
zo	het	risico	op	ongevallen	te	verlagen.

Fietsspiegel & helm
Tijdens	de	bijeenkomst	staat	o.a.	het	thema	
fietsspiegel	op	het	programma.	Met	een	
fietsspiegel	die	gemonteerd	is	aan	je	stuur	 
heb	je	altijd	goed	zicht	op	wat	achter	je	
gebeurt	en	weet	je	welk	verkeer	je	kunt	
verwachten.	Dit	is	veilig,	snel	en	handig	voor	
mensen	die	niet	meer	zo	goed	over	hun	
schouder naar achteropkomend verkeer 
kunnen	krijgen.	De	Fietsersbond	geeft	handige	
informatie	en	tips.	Deelnemers	die	nog	geen	
fietsspiegel	hebben	krijgen	een	gratis	spiegel	
gemonteerd.	In	het	praktijkgedeelte	kan	het	
gebruik	van	de	fietsspiegel	worden	geoefend.	
Daarnaast	wordt	ook	het	belang	van	een	
fietshelm	benadrukt	en	geeft	de	Fietserbond	
informatie	over	de	verschillende	soorten	
helmen	die	er	zijn	en	waar	je	op	moet	letten	
bij	de	aanschaf	van	een	fietshelm.

Verkeerskennis & E-bike
Daarnaast	wordt	er	ook	aandacht	besteed	aan	
de verkeerskennis door middel van een stukje 
verkeerstheorie	en	een	fietsquiz.	Ook	wordt	
ingezoomd	op	de	E-Bike.	De	elektrische	fiets	is	
bijna	niet	meer	weg	te	denken	uit	ons	(fiets)
leven.	Daarom	is	het	belangrijk	om	te	weten	
hoe	je	veilig	op	een	E-bike	rijdt.	E-bikes	zijn	er	
met	verschillende	soorten	motoren,	tijdens	de	
bijeenkomst wordt hier meer aandacht aan 
besteed.

Groepsfietstocht
Als	laatste	zal	er	nog	een	kleine	fietstocht	
plaatsvinden.	Fietsen	is	niet	alleen	gezond,	
maar	ook	heel	gezellig	samen	met	anderen!	
Tijdens	de	groepsfietstocht	ben	je	met	andere	
fietsliefhebbers	in	beweging	en	ontdek	je	
tegelijkertijd	mooie	fietsroutes	door	het	
Limburgse	landschap.	Tijdens	de	fietstocht	
wordt	er	onderweg	ook	aandacht	geschonken	
aan	het	veilig	fietsen.	Bij	terugkomst	op	
locatie	zullen	de	route	en	de	verschillende	
situaties	tijdens	deze	tocht	nog	worden	
geëvalueerd.	

In	Heerlen-Noord	vindt	de	bijeenkomst	plaats	
bij	Jongerencentrum	The	Move	op	dinsdag	 
4	april.	Een	week	later	vindt	op	woensdag	 
12	april	in	Heerlen-Zuid	de	bijeenkomst	plaats	
bij	Buurtpunt	A	Gene	Bek.	Beide	bijeenkomsten 

starten	om	10.00	uur	en	zullen	rond	16.00	uur	
afgelopen	zijn.	Tijdens	de	bijeenkomsten	
worden	dezelfde	thema’s	behandeld.

Aanmelden
Aanmelden	voor	de	bijeenkomst	is	verplicht	
en	er	geldt	vol=vol.	Aanmelden	kan	tot	een	
week	vóór	de	bijeenkomst.	De	bijeenkomst	is	
geheel	gratis	te	volgen	en	is	inclusief	een	kop	
koffie/thee,	vlaai	en	lunch.

Kijk	voor	meer	informatie	en	om	je	aan	te	
melden op:
www.heelheerlenbeweegt.nl/doortrappen

Is	digitaal	aanmelden	niet	mogelijk?	Bel	of	
mail	dan	naar	Rachel	De	Bie,	sportconsulent	
bij	Heel	Heerlen	Beweegt	(06-28511763	|	
rdebie@alcander.nl)

Meer bewegen voor ouderen - Natuur - Sociale contacten - Cultuur

Het initiatief ‘Doortrappen Heerlen’



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 maart 2023.

Een rapport van de Inspectie Gezondheids-
zorg en Jeugd is positief over de kwaliteit 
van jeugdhulporganisatie JENS. De hulp 
van JENS aan jeugdigen en ouders draagt 
volgens de inspectie bij aan een gezonde 
ontwikkeling en wordt waar nodig 
integraal aangeboden. Bovendien is er een 
lerend werkklimaat bij JENS waardoor de 
prestaties en de resultaten van de hulp 
continu verbeteren.

Het rapport laat niet alleen zien dat de 
kwaliteit	van	de	Basishulp	Jeugd	door	JENS	

goed	is,	maar	ook	dat	de	gemeente	met	
JENS	resultaten	boekt	op	de	doelstellingen	
Basishulp	Jeugd.	De	gemeente	is	dan	ook	
trots	op	JENS	en	feliciteert	alle	betrokkenen	
die	elke	dag	meehelpen	aan	het	succes	van	
de	Basishulp	Jeugd	met	dit	mooie	resultaat!

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd  
positief over jeugdhulporganisatie JENS

2de Paasdag 12.00 uur:
Opening speeltuin 
Mariarade


