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Voorwoord
Beste lezer,
Er is al geruime tijd voorbij gegaan sinds u de
laatste nieuwsbrief voor Mariarade  heeft
ontvangen. Dat heeft zo zijn reden maar dat
hoef ik u niet meer uit te leggen, wij worden
daar elke dag aan herinnerd.
Toch heeft het bestuur van SBWM besloten
een uitgave te maken nog voor de Pasen en
wij in de berichtgeving heel voorzichtig
merken dat er wat versoepeling aankomt.
Dat wordt de hoogste tijd, wij missen de
sociale omgang met elkaar, terwijl wij ook
weten dat we erg voorzichtig moeten zijn.
Lees ook eens onze plannen voor 2021, die
zijn er wel en allemaal mits-mits-mits, om die

plannen uit te voeren hebben wij vrijwilligers
nodig: wellicht bent u er daar een van:
dat kan zijn voor een bepaalde activiteit,
maar misschien ook wel voor de actie: houd
Mariarade – voortdurend – schoon. Meld u
even aan.
Aan de verenigingen vraag ik: ga aan de slag
met uw subsidie-aanvraag voor dit jaar, waar
wij kunnen ondersteunen wij u.
Ik ga u namens het bestuur van SBWM een
mooi voorjaar en fijne Pasen toewensen,
vergeet niet te stemmen en ik spreek de hoop
uit dat alles maar snel weer beter gaat
worden.
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06-13161005

Aankoop Pand Kneepkens voor Nederlands Mijnmuseum
Gemeente Heerlen heeft het monumentale
pand Kneepkens aan de Dr. Poelsstraat
gekocht om hier samen met het bestuur van
het Nederlands Mijnmuseum een vernieuwd
Mijnmuseum te realiseren.

het pand een rijksmonument. Begin deze
eeuw is het naastgelegen pand afgebroken en
werden appartementen aan weerszijden van
het pand gebouwd.

Pand Kneepkens werd gerestaureerd maar
vond geen nieuwe bestemming. De gemeente
heeft het pand nu overgenomen van Wonen
Limburg.

Nadat uitbreiding op de huidige locatie van
het Mijnmuseum niet mogelijk bleek, kwam
pand Kneepkens in beeld en werden daar
plannen voor uitgewerkt. Rond 1 april start
de verbouwing van het pand. Daarna wordt
het pand als museum ingericht. Het is de
bedoeling om in november 2021 de eerste
bezoekers te ontvangen.
Bijzonder pand
Pand Kneepkens uit 1939 is een ontwerp van
architect Frits Peutz en wordt in de volksmond
ook wel ‘het kleine Glaspaleis’ genoemd.
Het werd door de familie Kneepkens gebouwd
als warenhuis. Daarna heeft het verschillende
eigenaren en functies gehad tot het in de
jaren 90 leeg kwam te staan. Sinds 1999 is

Mogen we u even voorstellen: onze nieuwe wijkagent
Onlangs is wijkagent Reinder Dijkstra
gewisseld van wijk. Hij verricht nu
werkzaamheden in de wijk Grasbroek,
Musschemig en Schandelen (GMS).

Als opvolger van Reinder Dijkstra heeft
Jordi van Drongelen zijn intrede gemaakt in
Hoensbroek. Het SBWM-bestuur wenst hem
succes toe met het uitvoeren van zijn taken.

Jordi is als volgt te bereiken:
Telefoonnummer: 06-20305129
e-mail: jordi.van.drongelen@politie.nl

Heerlen, de kracht van de buurt
Dat ons hart uit mag blijven gaan naar de
mensen om ons heen, naar de stad en de
buurt waarin we wonen. Met de lente voor
ons, de zon op ons gezicht en de voorzichtige
versoepelingen groeit de hoop. Maar vooral
de kracht in en van de buurt biedt hoop en
perspectief voor de toekomst!

Het afgelopen jaar werden werklust en
geduld binnen de Heerlense buurten en het
Buurtgericht Werken op de proef gesteld.
De deuren van buurthuizen bleven gesloten
en de agenda’s waren leeg. Ondanks deze
ongekende situatie, werd snel duidelijk dat het
coronavirus en de bijbehorende maatregelen
er de inzet en het enthousiasme van buurt
bewoners, opbouwwerkers en vrijwilligers
niet onder kreeg. Er was volop activiteit.
Er ontstonden initiatieven in wijken, in straten,
tussen buren; er was oog voor ouderen,
jongeren, gezinnen en eenzamen. De gemeen
schapszin en verbondenheid groeide en dat
verspreidde zich door de hele stad.
Vóór en dóór mensen
Maar er is meer. Want in dit moeilijke jaar
werd weer eens duidelijk dat er kracht,
aandacht voor elkaar en creativiteit zit in de
Heerlense buurten. Jullie lieten zien dat
krachten die gebundeld worden iets heel
moois voortbrengen. Het omzien naar elkaar
en het klaarstaan voor elkaar en jullie
tomeloze inzet hielp een straat, een buurt

Persoonlijk en dichtbij
Als wethouder Buurtgericht Werken &
Burgerbetrokkenheid, ga ik graag persoonlijk
met u in gesprek over uw buurt. Wat gaat
goed en wat kan beter? Neemt u gerust
contact met me op. Ik ben bereikbaar op
06-82518432 en via mail: a.keulen@heerlen.nl
er het afgelopen jaar doorheen. Het wordt
nog maar weer eens duidelijk: de buurt is er
vóór en dóór mensen. Alle buurten, ieder met
zijn eigen identiteit en gemeenschapsgevoel,
maken samen Heerlen.
Hoop en perspectief
Mijn waardering voor jullie onvermoeibare
inzet en jullie werkende handen en hoofd.

Uitstel eerste kwartaal 2021

Kwijtschelding huur gemeentelijke
accommodaties amateursport
De huur van gemeentelijke sportaccommodaties
wordt over de periode 1 juni tot en met
31 december 2020 kwijtgescholden aan
amateursport-organisaties. De kwijtschelding
geldt alleen voor landelijk erkende
amateursportorganisaties en niet voor andere
partijen die gebruik maken van gemeentelijke
sportaccommodaties zoals het onderwijs.
Het gaat in totaal om een bedrag van € 171.504.
Eerder werd de huur voor de periode van
1 maart tot en met 31 mei ook al kwijt

Wat een jaar!
Wat een jaar was 2020. Het zal in onze
herinnering blijven als het ‘coronajaar’:
“Weet je nog hoe dat ging vóórdat er
corona was?”
En als we ergens aan terugdenken, dan zal er
snel gezegd worden: “Was dat niet in het
begin vóórdat corona begon?”
Bij jubilea en andere gelegenheden wordt er
vast en zeker teruggekeken op dat bijzondere
jaar 2020.

gescholden. De facturen voor de huur in het
eerste kwartaal van dit jaar worden voorlopig
uitgesteld.
“Ook amateursportorganisaties missen
inkomsten door de coronacrisis en zeker
verenigingen die afhankelijk zijn van kantine
inkomsten. Met de kwijtschelding helpen we
verenigingen door deze moeilijke tijd zodat
iedereen weer kan sporten zodra het weer
kan”, aldus Martin de Beer, wethouder sport.

Maar het jaar is nu voorbij en we staan aan
het begin van 2021. Niemand weet nog wat
dit jaar ons brengen gaat. Het ligt in Gods plan
verborgen.
We weten wel dat we het met vertrouwen
tegemoet mogen treden, want elk jaar, elke
maand, elke week, elke dag wordt ons door God
geschonken. Iedere nieuwe dag is het begin van
de rest van ons leven. We mogen God dankbaar
zijn voor elk moment dat ons gegeven wordt.
Laten we er samen iets moois van maken.
Wat een jaar wordt 2021!

Warme groet,
Adriane Keulen,
Wethouder Buurtgericht Werken
& Burgerbetrokkenheid
Heeft u vragen over óf ideeën voor uw eigen
buurt, dan kunt u ook te allen tijde contact
opnemen met de Buurtregisseur die speciaal
staat opgesteld voor uw buurt.

Winter in
Hoensbroek

Programma 2021 Stichting Buurtgericht Werken Mariarade
Vooralsnog gaan wij ervan uit dat een aantal
te organiseren acties in Mariarade door
Covid 19 en de beperkingen door de overheid
opgelegd ter voorkoming van de verspreiding
hiervan geen doorgang zullen vinden.
Dat is al ondervonden door het niet kunnen
houden van een nieuwjaarsbijeenkomst voor
de inwoners en verenigingen van Mariarade.
Dat wil echter niet zeggen dat er geen plannen
zijn voor 2021.
We starten de uitgave van de nieuwsbrief per
begin februari weer op zodat de inwoners van
Mariarade op de hoogte blijven van de
gebeurtenissen in Hoensbroek (Heerlen) en
gaan uit van vijf uitgaven.
In samenwerking met de speeltuin en de
scouting zal voor de jonge jeugd een gedegen
plan opgesteld worden, op de planning staat
ook Koningsdag voor de kleintjes die graag een
fietsje versieren. Samen met de Regenboog
school en de scouting wordt in het voorjaar
De Tiny Forest aangelegd. De dodenherdenking
zal op een andere manier aangepakt worden,
door b.v. een boeket te leggen bij monumenten
en graven van oorlogsslachtoffers, dit in

Speeltuin
Mariarade
Speeltuin Mariarade krijgt een nieuw
winkeltje en WC’s. Dankzij vele vrijwilligers
is dit in de CORONA tijd gerealiseerd.
Het houten winkeltje en de WC-wagen hadden
de langste tijd gehad, beiden stonden op
instorten. Deze moesten worden afgebroken.
We hebben toen gekozen om het van steen
opnieuw op te bouwen, wat dan ook langer
mee gaat. Wij hopen uiteraard met Pasen
open te gaan als het weer mee zit.
Speciaal voor de Kids willen wij een speciale
opening realiseren, die hebben lang genoeg
binnen gezeten i.v.m. corona.
Namens het bestuur willen wij de sponsoren
en uiteraard de vele vrijwilligers die in de kou
en sneeuw hebben doorgewerkt, nogmaals
hartelijk bedanken.
En voor straks heel veel plezier in onze
speeltuin.

samenwerking met Viergebrook. Ook in mei
werken we mee met NL-doet. Een paasactie
voor ouderen en eenzamen in de wijk is
gepland, waarbij deze bewoners persoonlijk
worden bezocht. Indien mogelijk is er
paaskienen in het gemeenschapshuis.
Wij zullen met het bestuur en vrijwilligers
onze aandacht meer moeten besteden aan de
wat oudere jeugd die een bijzonder
vervelende tijd doormaken. Zo snel het kan
staan er een aantal excursies op de plank naar
bedrijven in de buurt: bv. De waterzuivering /
RD4 / Alfa / IVN-wandelingen / vogelspotten
etc. Ook een repair-cafe staat in de steigers.
De buurtdag in september is het grootste
evenement in Mariarade met een uitgebreide
markt en volop mogelijkheden voor bewoners
en verenigingen. Tijdens burendag wordt
aandacht besteed aan ouderen en bewoners
uit de wijk die een brunch aangeboden krijgen,
en waar mogelijk wordt geholpen d.m.v.
armoedebestrijding (gedurende het hele jaar).
Het bestuur wil verder inzetten op een
voortdurend schoon Mariarade, niet alleen
met Clean Up maar met regelmaat misschien

wel met de inzet van een soort van een E-Bike
bakfiets.
Samen met Viergebroek word gewerkt aan de
succesvolle acties voor ouders en kinderen
(raam-bezichtigingen-wandelingen) met
Carnaval / Pasen / Haloween en Kerst.
De tuindersvereniging, de buurtvereniging
Mariarade (Sinterklaas).
En de verenigingen die een aanvraag doen
kunnen rekenen op de steun van SBWM in de
vorm van ondersteuning, fysieke hulp of
faciliteren van een actie.
De kerstactie voor ouderen en eenzamen die
sukses had in 2020 willen we als het lukt wel
wat uitbreiden naar b.v. 100 adressen. In het
gemeenschapshuis gaan we weer aan de slag
met het door bewoners maken van kerststukjes.
Het zou prettig zijn als een groot deel van onze
voornemens in 2021 doorgang kan vinden, het
bestuur is er klaar voor maar bij alles hoort in
2021 mits, mits en nog eens mits.
Namens het bestuur SBWM,
Wim van Straten (voorzitter)

Vaste activiteiten
ANBO

Kastanjelaan 140
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
Maandag

Breuker Mannenkoor

Hotel Café Amicitia (Markt Hoensbroek)
Woensdag 19.45-22.00 uur: Repetitie

Brooker Shanti-koor

Hotel Café Amicitia (Markt Hoensbroek)
Maandag

19.00-20.30 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-belangenvereniging 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

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 kantoor (lage flat)
Woensdag 09.30-12.00 uur: Tai-Chi 2 groepen
Donderdag 13.00-17.00 uur: Ontmoeting/
			 Kaarten
Maandag

14.00-16.00 uur: Handwerken
			
Rode Kruis
14.00-16.00 uur: Biljarten
(hoge flat)
14.00-16.30 uur: Kienen
Vrijdag
19.00-23.00 uur: Dammen
			
(om de 2 weken)
Kaarten op kan19.00-23.00 uur:		
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

Vrundsjapskoer Mariarade
Speeltuin Mariarade
Vrijdag

19.45-21.30 uur: Repetitie

Vanaf nu is de Luisterlijn bereikbaar via het
nieuwe telefoonnummer 088 0767 000.
Dat meldt de organisatie, die alle inwoners
van Nederland emotionele ondersteuning op
afstand biedt. Het nummer is dag en nacht
bereikbaar voor mensen die nergens met hun
verhaal terechtkunnen of behoefte hebben
aan een vertrouwelijk gesprek.

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 april 2021.

