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Activiteitenoverzicht
29-mrt-13
Goede Vrijdag
Parochie - Zangkoor St. Jozef
H.Hart van Jezus kerk
∞
30-mrt-13
zie pag. 3
Paaswake - Parochie Mariarade
H.Hart van Jezus kerk
∞
31-mrt-13
Paaszondag - Parochie
Zangkoor St. Jozef - Vrundsjapskoer
H.Hart van Jezus kerk
∞
01-apr-13
Opening Speeltuin Mariarade
Speeltuin
Rommelmarkt ANBO
∞
06-apr-13
30 Schoten R.K.W.B.C.M.
Gemeenschapshuis
∞
14-apr-13
Lentewandeling BVM
∞
20-apr-13
Lentebal BVM - Gemeenschapshuis
∞
21-apr-13
Eucharistieviering
Parochie - Zangkoor St. Jozef
H.Hart van Jezus kerk
∞
27-apr-13
Country en Western avond - ANBO
∞
28-apr-13
1e H. Communie
Parochie - BS De Regenboog
H.Hart van Jezus kerk
∞
30-apr-13
OranjeFeesten SBWM
Kinderrommelmarkt Speeltuin
Speeltuin Mariarade
Vuurwerk en Lampionnenoptocht SBWM
Markt - Kasteel
∞
4-mei-13
Dodenherdenking SBWM
Monument Markt

!

Speeltuin Open
Paaszaterdag, 30 maart om 12.00
uur, opent de Speeltuin Mariarade
weer haar poorten. Alle kinderen
zijn uiteraard van harte welkom.
Naast dagkaarten worden de komende
weken ook weer de abonnementen
huis-aan-huis verkocht.
Pasen
Paasmaandag, 1 april, loopt de
paashaas door de straten van
Mariarade. Hij loopt om 11.30 uur
vanuit de speeltuin een rondje door
de wijk. Aansluitend paaseieren
rapen voor de kinderen en een vers
kopje koffie of een pilsje voor de
ouders.

zondag 24 maart

25 jaar Buurtvereniging
Mariarade
Op zondag 24 maart viert de

Vanaf 13.30 uur wordt het feest

BVM haar 25-jarig bestaan.

vervolgd in het Gemeenschapshuis

Eigenlijk staat heel 2013 in het

Mariarade met een receptie.

teken van dit jubileum, maar op

Hierbij zijn leden, oud-leden en

deze dag wordt op een speciale

niet-leden van harte welkom,

manier stilstaan bij dit 25-jarig

want aansluitend is er om 14.30 uur

bestaan.

een feestmiddag die ook een beetje

Om 11.30 uur begint een eucharistie-

als reünie bedoeld is.

viering in de H. Hart van Jezuskerk,
opgeluisterd door het Dameskoor
Mariarade.

BUURTVERENIGING

MARIARADE
Er zijn diverse optredens, onder
andere Koep Marie uit Sittard, de

De volgende nieuwsbrief
verschijnt eind mei
Teksten aanleveren
voor 10 mei

drie Klotsköp, Franklin, de Bölkes
(allen uit ons eigen Mariarade).
De verdere muzikale invulling zal
worden verzorgd door DJ Leòn
van Gestel.
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OranjeFeesten Mariarade

Dit jaar vieren wij voor het laatst

de kinderen en worden diverse

Programma

Koninginnedag. Mariarade staat

prijsjes uitgereikt.

10.00 uur

Start fiets versieren

		

in de speeltuin

op dinsdag 30 april traditioneel
in het teken van de Oranje-

Om 12.00 uur start de Oranje-

10.30 uur

Start inschrijven kinderen

Feesten in en rond de Speeltuin.

Rommelmarkt. Langs het pad in de

11.00 uur

Vertrek fietstocht

Maar aan het vuurwerk en de

speeltuin staan diverse kramen vol

12.00 uur

Prijsuitreiking fietstocht

voorafgaande lampionnentocht

de meest uiteenlopende spullen en

12.15 uur

Start OranjeRommel-

levert Buurtgericht Werken

prullen. Heel gezellig allemaal en

		

markt

Mariarade ook een belangrijke

daarom krijgt de leukste stand een

16.00 uur

Einde Rommelmarkt

bijdrage.

prijs. Natuurlijk wordt er ook voor

16.30 uur

Uitreiking prijs leukste

Het start met het fietsversieren,

de innerlijke mens gezorgd en is er

		

stand

gevolgd door een tocht door de wijk

weer een leuke loterij.

17.00 uur

Einde Oranjefeesten

van trotse kinderen op hun mooie

U kunt een stand huren door te

		

Mariarade

Koninginnedagfiets. Bij terugkomst is

bellen met Jan Roelofsen via

er wat lekkers en wat te drinken voor

06 - 46 79 53 31.

Route

2e straat links, Bergplein, steek

naar Weijenbergstraat, rechtsaf

De kinderen volgen de volgende

Paadweg over. Loop de Bergstraat af.

Rooseveltstraat.

route met hun versierde fietsen,

Einde van de straat rechts Voltalaan.

waarbij wij samen met de politie

Eerste straat links (over heuvel),

Hoensbroek Markt

en de mensen van toezicht over hun

stukje Paadweg, linksaf Hekberg-

Voor de jeugd is er vanaf 13.00 uur

veiligheid waken:

straat, steek Amstenraderweg schuin

een leuk feest op de Markt.

Rooseveltstraat, Weijenbergstraat,

over, Georg Ohmstraat, rechts

Centraal staat een groot podium

Conventuelestraat, Doorvaart naar

Apèrestraat in, links Emmastraat tot

waar diverse optredens, workshops

rechts, Wolfhoofdsplein, Paadweg

aan Voltalaan, dan rechts naar

en demonstraties worden gegeven.

oversteken, loop verder op Wolf-

Dr. Philipsstraat, links Hommerter-

Kijk op www.OranjefestivalGebrook.nl

hoofdsplein. Einde van de straat,

weg steek kruising Amstenraderweg

voor meer informatie.

links met bocht mee, Weijenberg-

over tot kerk. Linksaf naar Op de

straat.

Weijenberg, via het Paterslaantje

Lampionnentocht en Vuurwerk
Dit evenement ter ere van

regelaars zorgen voor een veilige

Koninginnedag is een jarenlange

tocht. De route loopt van de Markt

traditie en vormt de officiële afsluit-

via de Hoofdstraat en de Schuur-

ing van de feestelijkheden op deze

eikenweg naar de Klinkerstraat

dag.

(Kasteel).

In opdracht van de Oranje

Speciaal voor de kinderen lopen we

De lampionnen worden uitgedeeld

Vereniging Heerlen organiseren

gezamenlijk met veilige lampionnen

voor Hotel Amicitia vanaf 21.00 uur.

de vier stichtingen Buurtgericht

van de markt naar de vuurwerklocatie.

De veilige lampionnen zijn gratis,

Werken in Hoensbroek, het grote

Dit gebeurt onder begeleiding van

maar op=op. De stoet vertrekt om

vuurwerk bij de vijvers van

Fanfare St. Hubertus Mariarade.

21.30 uur en het vuurwerk start om

Kasteel Hoensbroek.

De politie en een aantal verkeers-

22.00 uur.

Zaterdag 4 mei

Dodenherdenking Hoensbroek
De vier stichtingen Buurtgericht

De stoet vertrekt hier om 19.15 uur

Na een korte toespraak namens het

Werken uit Hoensbroek organi-

en wordt voorafgegaan door Fanfare

gemeentebestuur en een gebed dat

seren jaarlijks een plechtige

St. Hubertus. Natuurlijk is het ook

wordt uitgesproken door pastoor

dodenherdenking bij het monu-

mogelijk om direct naar het monu-

Nievelstein zingen en spelen het

ment bij het kleine kerkje (Markt

ment te komen. Voor ouderen en

Mannenkoor en de fanfare het

Hoensbroek).

mensen die slecht ter been zijn,

Wilhelmus en het Limburgs Volkslied.

staan een aantal stoelen opgesteld.
Hiermee wordt een waardevolle

Na afloop genieten de genodigden

traditie in ere gehouden. Het aantal

Om 19.45 uur start de plechtigheid

en toeschouwers in Amicitia van

bezoekers neemt jaarlijks toe, dus

met enkele korte bijdragen van het

een kopje koffie. Alle inwoners van

het is te merken dat mensen steeds

Breuker Mannenkoor. Om 20.00 uur

Hoensbroek worden verzocht de

meer betrokkenheid voelen bij deze

is er 2 minuten stilte terwijl de

nationale vlag van 18.00 tot 21.00

herdenking. De plechtigheid staat in

klokken van de Kleine Kerk van de

uur halfstok te hangen.

het teken van het herdenken van alle

Sint Jan zullen luiden.

burgers en militairen die in het
Koninkrijk der Nederlanden, of waar

Ceremoniemeester Chris Tiekstra zal

ook ter wereld, zijn omgekomen

dan de genodigden oproepen om de

sinds het uitbreken van de Tweede

kransen en bloemstukken neer te

Wereldoorlog, in oorlogssituaties en

leggen. Daarna kunnen ook de

bij vredesoperaties.

burgers hun bloemstukken aan de
voet van het standbeeld neerleggen.

Traditie
De herdenking begint met een tocht

Dit onderdeel van het programma

van het Gemeenschapshuis Mariarade

wordt afgesloten met het spelen van

naar het monument op de Markt.

de Last Post.

Reis naar
Banneux

Kinderdisco
Koffiepot

Op dinsdag 7 mei 2013 organiseert

Eenmaal per maand is er een

de invalidenbond Hoensbroek samen

speciale, alcoholvrije kinderdisco

met de Zonnebloem Hoensbroek een

in de Koffiepot.

dagtocht naar Banneux in België.

Kinderen van 9 tot 14 jaar zijn hier

De tocht staat onder leiding van

welkom. Haal wel tijdig je entree-

pastoor Cordewener en de opstap-

kaartjes (in de voorverkoop) bij

plaatsen zijn: de markt Hoensbroek

The Max, want er zijn per avond

9.00 uur en de kerk Mariarade 9.05 uur.

maar 125 kaartjes beschikbaar.

De thuiskomst is ca. 18.00 uur.

Kom ook naar de Kinderdisco op

De prijs is € 17,50 per persoon,

vrijdag 29 maart, 26 april, 31 mei,

bij aanmelding te voldoen. Voor info

vrijdag 27 september, 25 oktober en

en aanmelding kunt u terecht bij

29 november.

mevr. Jongen tel. 522 13 33.

Nieuwe
koorvoorzitter

Nieuwe
penningmeester

Per 1 januari 2013 is de heer

Per 1 januari 2013 is Bertha Jongen

A. Quodbach tot voorzitter van

de nieuwe penningmeester van de

het Gemengd Kerkelijk Zangkoor

Stichting Buurtgericht Werken

St. Jozef Mariarade gekozen. Hij is

Mariarade. Zij volgt Tiny Goverde op

bereikbaar via de telefoon 522 97 59

die deze functie de laatste jaren

en per mail a.quodbach@ziggo.nl.

heeft bekleed. Tiny blijft wel
bestuurslid van SBWM.

Themamiddag
Mis-Gebruik Medicijnen
Op vrijdag 26 april organiseert de

goedkopere medicijnen, het inleveren

Invalidenbond Hoensbroek een

van medicijnen, wat te doen als het

themamiddag die in het teken staat

middel erger lijkt dan de kwaal.

Belangrijke
Telefoonnummers
Alarm nummer
112
Huisartsenpost Nightcare
577 88 44
Atrium MC Heerlen
576 66 66
Brandweer
088 - 450 74 50
Politie (geen spoed)
Algemeen nummer (ook wijkagent)
0900 - 88 44
Meld Misdaad Anoniem
0800 - 70 00
Dierenambulance
0900 - 443 32 24
Gemeente
Algemeen nummer (receptie)
Servicetelefoon Openbare Ruimte
(verkeer, straatverlichting,
stadsreiniging, riool etc.)

14 045
RD4
543 71 00
SBWM
06 - 53 25 98 97
Landelijke storingslijnen
Blokkeren bankpassen
0800 - 03 13
Gas en electra
0800 - 90 09
Kabel Ziggo
0900 - 18 84
Water
0800 - 023 30 40
Gemeenschapshuis Mariarade
045 - 528 68 95

Colofon
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van
Stichting Buurtgericht Werken
Mariarade en wordt een aantal keren
per jaar uitgegeven.

van het gebruik of mis-gebruik van
medicijnen door ouderen.
Drs. E. Veringa van apotheek Martens
zal een lezing geven omtrent dit toch
zeer belangrijk onderwerp voor

Voor vragen of opmerkingen
kunt u terecht bij:

ouderen.
Een groot aantal onderwerpen komt

Deze middag vind plaats in het

aan bod zoals de werking of bijwerk-

buurtcentrum “De Koffiepot” Kasteel-

ing van medicijnen, het innemen van

Hoensbroeklaan 190. Aanvang is om

medicijnen met het Baxter systeem,

14.00 uur. Voor meer info:

vervangen bestaande recepten door

Bertha Jongen Tel.522 13 33.

Chris Tiekstra
Weijenbergstraat 12
6431 AL Hoensbroek.
T. 06 - 53 25 98 97
E. info@sbwm.nl
W. www.sbwm.nl

