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Gezellige traditie trekt veel bezoekers

Activiteitenoverzicht
24 - januari
Prinsenreceptie
C.V. De Kangaroe’s
ANBO

NieuwjaarsTref Mariarade

∞
25 - januari
Galazitting
C.V. Blauw-Wit
Gemeenschapshuis
∞
Prinsen proclamatie
De Koffiepot
∞
01 - februari
Eucharistieviering
Parochie - Zangkoor St. Jozef
H. Hart van Jezus kerk
∞
02 - februari
Winter Challenge
Scouting St. Christoffel
HK
∞
08 - februari
Carnavalsmis
C.V. Blauw-Wit - C.V. de Bistrojanen
H. Hart van Jezus kerk
∞
Presentatiemis Communicaten
Parochie Mariarade
H. Hart van Jezus kerk
∞
13 - februari
Carnaval op school
BS De Regenboog - alle C.V.’s
Hoensbroek
∞
14 - februari
Kinderoptocht
BS De Regenboog - alle C.V.’s
Hoensbroek
∞
Carnavalsbal
C.V. De Kangeroe’s
ANBO
∞
Vasteloavesbal
C.V. Blauw - Wit
Gemeenschapshuis

Meander Thuiszorg en SBWM
organiseerden dit jaar de
traditionele NieuwjaarsTref
in het Gemeenschapshuis
Mariarade.
Veel mensen kennen Meander
door het Zichtbare Schakel in
onze buurt. Famke Beckers
(06 – 53 98 75 28) helpt u met
vragen en problemen over zorg,
welzijn en uw gezondheid.
De Zichtbare Schakel kan uiteraard
niet alles regelen, maar zij zal er
wel altijd voor zorgen dat u verder
wordt geholpen.
Met een korte toespraak van
SBWM voorzitter Chris Tiekstra
werd de nieuwjaarsTref geopend.
Het credo van Meander is
‘mensen met aandacht’, Chris
Tiekstra stelde voor te kiezen
voor het thema Mariarade 2015:
‘Samen delen, aandacht voor
elkaar’.

De NieuwjaarsTref is inmiddels
een traditie. Op de eerste zondag
van het nieuwe jaar krijgen alle
inwoners, verenigingen en
organisaties in Mariarade de kans
om elkaar de beste wensen over
te brengen.

Social Media
Buurtgericht Werken zoekt een enthousiaste vrijwilliger die voor ons actief wil zijn op de social media.
Interesse? Neem dan contact op met voorzitter Chris Tiekstra via 06 – 53 25 98 97.

De website van SBWM is geheel vernieuwd en een stuk
overzichtelijker geworden. Naast informatie via deze nieuwsbrief
treft u ook op de site het laatste nieuws over Mariarade aan.
Bekijk onze nieuwe website!
www.sbwm.nl

Seniorenmiddag groot succes

Ruim 50 mensen waren aanwezig
op donderdag 11 december in
het Gemeenschapshuis. Kerststukjes maken stond op het
programma.
De vele, mooie creaties gingen na
afloop uiteraard mee naar huis.
Maar eerst werd er nog
genoten van een heerlijk
Kerstdiner, gezellig samen.

De eerste Seniorenmiddag
nieuwe stijl is dus erg goed
bevallen. Voor dit jaar staan er
weer voor op het programma.

Onder leiding van Jeroen
Hendriks gaan we op 2 april
Paaskienen, op 25 juni en
1 oktober staat de activiteit
nog niet vast en op 26 november
gaan we Adventskransen maken.
Als er mensen zijn die een
leuk idee hebben voor een
seniorenmiddag dan kunnen
zij dit doorgeven via
jeroen@chapeaucatering.nl.

Samen energie besparen in Mariarade?

Buurkracht helpt!

De winter is begonnen.
De kosten voor energie
lopen dus weer op.
Zou het goedkoper kunnen?
Zou het duurzamer kunnen?

Wij als buurstichting helpen
daarbij en wij krijgen ook nog
steun van Buurkracht, een initiatief
van Enexis Holding. Enexis is de
netwerkbeheerder en verkoopt
dus zelf geen stroom of gas.

Ook in Mariarade is er nog
genoeg te besparen.
Bijvoorbeeld de muren of daken
isoleren, dubbel glas plaatsen
of zelf energie opwekken met
zonnepanelen.

Het gaat het makkelijks als we
in een paar straten aan de slag
kunnen. Want dan kunnen we
bij leveranciers extra kortingen
bedingen. En dus zijn de investeringen sneller terugverdiend.
Heb je interesse of samen met
ons te kijken naar de mogelijkheden? Meld je dan nu aan.

Met buurkracht is energie
besparen in Mariarade
voordeliger, makkelijker
en gezelliger dan alleen.
SBWM wil graag weten of er
mensen in onze wijk wonen
die samen een plan voor energiebesparing willen bedenken.

Zonder verplichtingen,
want we gaan eerst samen
bespreken wat we willen en
kunnen. En je bent tot niets
verplicht.

Toch nieuwsgierig naar
de mogelijke besparingen?
Mail dan je naam, adres
en telefoonnummer naar
info@sbwm.nl.
Wij nemen dan na enkele
weken contact op.
Bij voldoende interesse komt
er een eerste informatiebijeenkomst. Zijn er te weinig aanmeldingen, dan gebeurt er
gewoon niets.

Buurthulpen Hoensbroek
Met veel plezier werken de
buurthulpen in Hoensbroek.
Zij zorgen met hun hulpverlening voor een sterke,
sociale buurt.
Zij helpen een handje bij dagelijkse
klussen zoals een haag knippen,
een lamp vervangen, een fotolijstje ophangen, de hond uitlaten
als iemand ziek is, boodschappen
doen al een bewoner het even

niet meer kan of ze maken
gezellig een praatje met u.
De buurthulpen zijn herkenbaar
aan de zwarte broek met paarse
of blauwe trui met daarop de
tekst “Buurthulp”.
U kunt in contact komen
met Buurthulpen via
045 - 521 75 65 of via
buurthulphoensbroek@heerlen.nl

SBWM Bestuur

De Nieuwsbrief Mariarade
is er voor u!
De participanten van Stichting

Aanleveren of meer informatie?

Buurtgericht Werken Mariarade,

info@SBWM.nl

Voorzitter
Chris Tiekstra
info@sbwm.nl

Penningmeester
Bertha Jongen
info@sbwm.nl

Bestuurslid
Henri Zoetbrood
info@sbwm.nl

Bestuurslid
Francois van Krevel
info@sbwm.nl

Bestuurslid
Jeroen Hendriks
info@sbwm.nl

Wijkagent
Wiebe Veenstra
0900 – 8844

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 op te nemen.

Zichtbare Schakel Mariarade, Famke Beckers
06 – 42 94 15 63, famkebeckers@mgzl.nl.
Indien afwezig of bij dringende zaken kunt u contact

Gemeente

opnemen met het algemene nummer van de Zichtbare Schakels
06 – 53 98 75 28.

Kom ook eens
luisteren of meepraten
De vergaderingen van het bestuur

secretariaat. Het bestuur kan zich

van de Stichting Buurtgericht

dan optimaal voorbereiden.

Buurtwethouder
Jordy Clemens

Gebiedsregisseur
Bart Vliegen

Adviseurs

Werken zijn altijd openbaar.
Inwoners van Mariarade en vertegen-

De vergaderingen van het bestuur

woordigers van verenigingen kunnen

voor het komende jaar:

altijd aan het begin van de vergadering

woensdag 21 januari,

hun vraag of probleem voorleggen. Dit

woensdag 18 maart,

wordt dan meteen besproken, samen

woensdag 20 mei,

met de aanwezige adviseurs van

woensdag 15 juli,

gemeente, politie, handhaving en

woensdag 16 september en

woningstichtingen.

woensdag 18 november.

Na dit agendapunt met de fraaie

Op woensdag 7 oktober is de

naam “gasten aan het woord”,

gecombineerde verenigingsavond,

kunt u naar huis gaan. Als u de

vaststellen evenementenkalender

hele vergadering wenst bij te

en evaluatie Buurtdag.

wonen mag dat natuurlijk ook.
De vergaderingen vinden plaat in
U hoeft zich vooraf niet op te geven,

het Gemeenschapshuis Mariarade,

maar als het voor u een erg belangrijk

aanvang steeds 19.30 uur.

onderwerp is, bel dan even met het

Opbouwwerker
Alcander
Anne Schutte
aschutte@alcander.nl

Woonpunt
Severine Louf
s.louf@woonpunt.nl

Zichtbare Schakel
Meander
Famke Beckers
famkebeckers@mgzl.nl

De Voorzorg
Celine Dassen
c.dassen@wsdevoorzorg.nl

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 Mariarade verschijnt
alle oneven maanden (medio maand).
Inleveren teksten voor 1 maart.

