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Maandag 31 oktober

Buurtschouw Mariarade

De Stichting Buurtgericht Werken Mariarade
houdt op maandag 31 oktober weer een
buurtschouw.
Bewoners kunnen zich opgeven en lopen
dan samen met het SBWM-bestuur, de
gemeente, politie, handhaving en de
woningstichtingen door de wijk.

Doel is om de burgers de kans te bieden
om de zaken waar zij zich zorgen over maken
onder de aandacht van SBWM te brengen.
Het kan dan gaan over groen, veiligheid,
welzijn, verkeer etc. etc.

Wij starten om 17.00 uur vanaf het
Gemeenschapshuis. U kunt zich vooraf
opgeven per mail (info@sbwm.nl).
Geef dan ook kort de locatie aan waar u langs
wilt lopen. SBWM kan op basis van deze
mailtjes een route uitstippelen.

Voor vragen en opmerkingen kunt u bellen met de voorzitter van SBWM, Chris Tiekstra via 06 - 53 25 98 97.

Volg het via de site

Wegwerkzaamheden
Er zijn de laatste tijd veel werkzaamheden
in en om Mariarade. Dat zal de komende
tijd niet minder worden, zeker als we aan
de ingrijpende maatregelen rondom de
Buitenring denken.
Vaak krijgen de mensen die direct aan de
werkzaamheden wonen netjes een brief van
de gemeente of de aannemer. Maar ook voor
de andere buurtbewoners is het prettig om
te weten dat wegen afgesloten zijn.
Kijk voor meer informatie op
www.sbwm.nl
Daarom kunt u altijd op onze website
www.sbwm.nl kijken. U ziet dan direct waar
er gewerkt wordt, hoelang het duurt en welke
omleidingen er eventueel gelden.
Blijf op de hoogte, volg de website van SBWM.

Noteer in uw agenda
NieuwjaarsBrunch Mariarade
Zondag 8 januari 2017,
Gemeenschapshuis Mariarade.
Gratis brunch, wijkbewoners ontmoeten,
beste wensen uitwisselen,
leuk bijprogramma.

Activiteiten Jongerencentrum

The Max

Elke week zijn er leuke activiteiten voor
jongeren bij Jongerencentrum The Max in
Hoensbroek. En heb jij zelf nog leuke ideeën?
Vertel ze en samen kunnen we altijd kijken
wat er allemaal mogelijk is!

Maandag van 15.00 - 17.00 uur Huiswerkgroep,
16.00 - 18.00 uur Bakgroep (9 - 15 jr).
Dinsdag 15.30 - 18.00 uur Samen tafelen
(op inschrijving, € 1,00)
Woensdag 15.00 - 16.30 uur Knutselen (4 - 9 jr,
€ 0,50), 15.00 - 18.00 uur Tienermiddag (0-15 jr),
19.00 - 20.30 uur Tieneravond (9-15 jr).
Elke laatste vrijdag van de maand vindt er in
de koffiepot de Tienerdisco plaats voor tieners
van 9 - 14 jaar oud. Een entreekaartje voor
de disco kost € 1,00.

Een keer in de maand vindt er op zaterdagavond een filmavond plaats voor tieners van
9 - 14 jaar oud. Kosten hiervoor zijn € 1,50,
inclusief een drankje en popcorn.
Alle informatie over de disco, filmavond en
extra activiteiten wordt bekend gemaakt via
Facebook; www.facebook.com/kim.alcander
Heb je nog vragen of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Kim Creugers,
kcreugers@alcander.nl.
Jongerencentrum The Max, Kastanjelaan
140A, tel. 523 13 63

Iedere woensdagmiddag, voor mannen en vrouwen

Walking Football

Iedere woensdag van 14.00 tot 15.00 uur
kunt u bij FC Hoensbroek terecht voor Walking
Football. Dat is voetballen zonder rennen.

boven heuphoogte komen. De spelregels
zijn bedoeld om de fysieke belasting laag te
houden, zodat blessures worden voorkomen.

Voor meer informatie kunt u bellen met
Bernd Stanneveld van FC Hoensbroek
via 06 - 25 43 24 04
Walking Football heeft dezelfde regels als het
gewone voetbal met een paar uitzonderingen.
Behalve dat er niet mag worden gerend, is er
geen buitenspel en zijn er geen keepers.
Niet rennen houdt in dat er altijd één voet
aan de grond blijft. Ook mogen er geen
slidings gemaakt worden en de bal mag niet

Waarom Walking Football?
Bewegen komt de gezondheid ten goede,
daarnaast kunt u weer genieten van uw
oude/nieuwe hobby en u leert nieuwe
mensen kennen! Om deel te nemen aan
de Walking Football-trainingen moet men
55+ zijn. Per training betaalt u € 2,00 per
persoon.
Getraind wordt er op de woensdagmiddag
van 14.00 uur tot 15.00 uur op sportpark
Nieuw-Lotbroek (Frederikstraat 50 te
Hoensbroek). Na afloop wordt er natuurlijk
nog gezellig nagebabbeld onder het genot
van een kopje koffie.

HAK
Hou je van schilderen, dansen, dichten?
De HAK (platform Hoensbroekse
Amateurkunsten) zoekt uitbreiding.
Met een tiental mensen werken we sinds
2012 aan allerlei projecten. We spelen toneel,
we maken muziek, we schilderen, we dichten

met jong en oud. We zoeken aanvulling van
onze club met deelnemers en vrijwilligers
uit Mariarade die met de HAK mee willen
werken aan kunstzinnige activiteiten.
We zoeken mensen die hun eigen talent
willen ontdekken of laten groeien.

We zoeken mensen die samen met ons
Hoensbroekse jongeren en ouderen willen
verbinden via kunst en creatieve projecten.
Dit jaar is ons thema ‘vreemde vogels’.

Wie voelt er voor om met
ons mee te doen? Je vind ons op
facebook.com/hoensbroekseamateurkunst
en op de websites van de buurtstichtingen.
Meld je aan, dan nemen we
contact met je op!

Buurtdag 2016
Het was droog, maar niet echt zonnig. Daardoor was het wat minder druk dan vorig jaar, maar het was toch weer geslaagd.
Buurtdag Mariarade 2016 zit er weer op. Met dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt, maar vooral
dank aan de vele verenigingen en organisaties die deze dag met een standje aanwezig waren.
De Stuurgroep gaat zich binnenkort buigen over de opzet van de volgende Buurtdag Mariarade.

Datum

Evenement

Plaats

Organisatie

15 - 10

Jota - Joti

HK

Scouting St. Christoffel

Eucharistieviering

Grote Sint Jan

Parochie - Paluda

Back in Time (band: Modesty)

Gemeenschapshuis Buurtvereniging Mariarade

22 - 10
26 - 10

Themadag

ANBO

ANBO

29 - 10

Halloween

HK

Scouting St. Christoffel

Marathonkienen

Gemeenschapshuis Kienvereniging Mariarade

05 - 11

Sportieve activiteit

-

Buurtvereniging Mariarade

11 - 11

Sint Maarten

HK

Scouting St. Christoffel

12 - 11

Prinsenproclamatie

Gemeenschapshuis C.V. Blauw - Wit

24 - 11

Seniorenmiddag: Adventskrans

Gemeenschapshuis SBWM

27 - 11

Sinterklaasactiviteit

Gemeenschapshuis Buurtvereniging Mariarade

10 - 12

Kerstmarkt

Gemeenschapshuis C.V. Blauw - Wit

11 - 12

Kerstmarkt

Gemeenschapshuis C.V. Blauw - Wit

Lichtjes dag

HK

Scouting St. Christoffel

Seniorenmiddag, donderdag 24 november

Adventskransen maken

Onder leiding van SBWM bestuurslid Henri
Zoetbrood gaan we weer verder met de
Seniorenmiddagen. Er is een groepje vrijwilligers dat Henri zal ondersteunen en ook
Jeroen Hendriks, de beheerder van het
Gemeenschapshuis, werkt mee. Wilt u nog
meehelpen als vrijwilliger bij deze werkgroep?
Neem dan contact op met Henri Zoetbrood
via info@sbwm.nl.
Donderdag 24 november kunt u tijdens de
Seniorenmiddag een Adventskrans maken
U hoeft zelf niets mee te nemen, wij zorgen
dat alles aanwezig is, van schaaltjes tot
mesjes. Er is deskundige hulp aanwezig die
u zal helpen om een mooi, creatief maar
vooral persoonlijke Adventskrans te maken.
Uiteraard mag u uw eigen adventskrans mee
naar huis nemen.
Donderdag 24 november
Aanvang 14.00 uur
Zaal open 13.30 uur
Gemeenschapshuis Mariarade
Inschrijven voor 20 november!
U dient voor deze activiteit wel vooraf
een eigen bijdrage van € 7,00 per persoon
te betalen. Dit kan, samen met uw in-

schrijving, afgegeven worden in het Gemeenschapshuis. Gebruik hiervoor onderstaand
strookje. U kunt inschrijven tot 20 november.
Als u niet wilt deelnemen aan deze activiteit
is er gelegenheid om gezellig een babbeltje
te maken, een kaartje te leggen of een
spelletje te doen. Dat kost uiteraard niets!
Voor iedereen hebben wij een lekkere kop
koffie of thee met wat lekkers.

De Nieuwsbrief
Mariarade is er voor u!
De participanten van Stichting Buurtgericht
Werken Mariarade, de vele verenigingen
in onze wijk en de bewoners van Mariarade
kunnen teksten aanleveren voor deze
Nieuwsbrief.
De redactie bepaalt
uiteindelijk of de teksten
geschikt zijn, maar we
proberen zo veel mogelijk
kopij mee te nemen.
Aanleveren of
meer informatie?
info@SBWM.nl

Burenhulp
Wij hebben van een wijkbewoner gehoord,
een aardige dame van 50 plus, dat zij graag
als kinderoppas of hondenuitlaatster andere
bewoners van Mariarade wil helpen.
Niet elke dag natuurlijk, maar zo nu en dan.
Als het nodig is.

Diner
Iedereen die dat wil kan na afloop van het
maken van de Adventskransen genieten
van een heerlijk diner, verzorgt door
Chapeau Catering. Deze keer is het diner
alvast een beetje in de Kerstsfeer.
Het Kerstdiner start om 16.30 uur en kost
€ 5,00 per persoon. Ook hiervoor moet u
zich inschrijven en betalen. Dat kan ook via
onderstand strookje. Lever het strookje en
het geld voor 20 november in bij het
Gemeenschapshuis.
Ook mensen die niet naar de Seniorenmiddag
komen mogen meedoen aan het diner. Ook
zij betalen slechts € 5,00. Vergeet echter
niet om u tijdig in te schrijven.

Inschrijfformulier Seniorenmiddag “Adventskrans maken” & “Kerstdiner”
Aantal personen:

Adventskrans maken € 7,00 p.p.

14.00 uur.

Aantal personen:

Kerstdiner

16.30 uur.

€ 5,00 p.p.

Naam:
Adres:
Telefoon:
Inleveren vóór 20 november 2016, vol = vol.
Inleveradres: Gemeenschapshuis, Op de Weyenberg 11

Kan zij u een keer helpen?
Laat het ons weten via info@sbwm.nl
of via 06 - 53 2598 97.
Wij leggen dan het contact.

Colofon
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van
Stichting Buurtgericht Werken Mariarade
en wordt een aantal keren per jaar uitgegeven.
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij
Chris Tiekstra, 06 - 53 25 98 97
Kijk voor meer informatie op
www.sbwm.nl
De Nieuwsbrief verschijnt alle even maanden.
Inleveren teksten voor 25 november.

