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Voorwoord
Na een zeer geslaagde Koningsdag waaraan
vele kinderen en ouders veel plezier beleefden,
en een sliert van versierde kinderfietsen
door Mariarade trok en afgesloten werd
met een feestelijke markt in de speeltuin,
heeft uw bestuur de draad opgepakt om de
dodenherdenking op 4 mei te organiseren.

Dank aan de velen die aanwezig waren en
degenen die op welke wijze dan ook hun
medewerking hebben verleend.
Zet in uw agenda dat de Avondvierdaagse
van Hoensbroek van dinsdag 13 juni t/m
vrijdag 16 juni plaatsvindt.
Wim van Straten (wtvanstraten@gmail.com)

Koningsdag 2017
Koningsdag 2017 was een mooie dag met
voldoende zon. De kinderen die in grote
getale waren gekomen genoten van het
versieren van hun fietsen en de tocht door
de buurt.Bij terugkomst stonden frisdrank
en oranje lekkers klaar voor alle deelnemers.
Het bestuur van SBWM heeft de prijzen voor
de mooist versierde fietsen uitgereikt.
De winnaars van 2017 op een rij:
0 - 3 jaar
1 Liana Talsma
2 Sarah Krewinkel
3 Pika Bruls

4 - 5 jaar
1 Jay Ruijpers
2 Givana Greeven
3 Vedra Riksen

6 - 8 jaar
1 Imke Lendi
2 Kyara Bos
3 Lavinna Ruijpers

9 - 12 jaar
1 Britt Lendi
2 Abreham Hagedoren
3 Gieorgia Carucci

Koninklijke
onderscheiding

Foto: Luc Lodder

Op 17 april 2017 heeft burgemeester
Krewinkel in de speeltuin Mariarade een
Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan
dhr. Roelofsen. Hij werd hierdoor Lid in
de Orde van Oranje-Nassau.

In de middag was het gezellig druk aan de
tap. De traditionele rommelmarkt was goed
bezocht. Kortom het was een zeer geslaagde
Koningsdag in Mariarade.
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Avondvierdaagse
Van dinsdag 13 juni t/m vrijdag 16 juni
is de Avondvierdaagse van Hoensbroek.

Taken wijkagent

Zorgvragers in Heerlen kunnen weer Mantelzorgcompliment aanvragen voor hun mantelzorgers

Nieuw: Mantelzorgcompliment in 2017
mét praktische ondersteuning
Ook dit jaar geeft Heerlen een compliment
aan alle mantelzorgers in Heerlen die dag in,
dag uit zorgen voor hun naaste.

De wijkagent is verantwoordelijk voor de
totale politiezorg binnen zijn wijk. Hij richt
zich op de aanpak van sociale problemen,
maar ook op zaken als, overlast, criminaliteit,
milieu en verkeer.
In samenwerking met collega’s van de
surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd
werkt de wijkagent voortdurend aan het
verbeteren en vergroten van de veiligheid in
uw wijk of buurt. De wijkagent onderhoudt
contact met externe partners, zoals de
gemeente en maatschappelijke organisaties.
Met deze organisaties worden problemen
besproken en wordt overlegd hoe deze
adequaat aangepakt kunnen worden, en door
wie. Ook dan is informatie uit de buurt van
essentieel belang. Heeft u vragen, tips of
opmerkingen over de veiligheid in uw wijk,
neem dan gerust contact op met uw
wijkagent.

Mensen die zorg krijgen van een
mantelzorger (de zorgvrager) kunnen het
MantelzorgcomplimentPLUS aanvragen.
Dit jaar bestaat het Mantelzorgcompliment
uit een eenmalig geldbedrag van € 200 én
praktische ondersteuning van Baanbrekend
Werk. De mantelzorger kan kiezen waar
hij of zij een keer hulp bij kan gebruiken,
bijvoorbeeld hulp bij het boodschappen
halen, een klusje in en om het huis of
begeleiding naar het ziekenhuis.
Om in aanmerking te komen voor het
mantelzorgcompliment moet de mantelzorger
in 2017 meer dan 8 uur per week, over een

periode van minimaal 3 maanden zorg hebben
geboden. Het formulier waarmee mensen
het mantelzorgcomplimentPLUS kunnen
aanvragen is te vinden op: www.heerlen.nl/
mantelzorgcomplimentplus2017.
Zorgvragers die in 2016 een Mantelzorgcompliment van de gemeente hebben
gekregen, hebben inmiddels een brief
ontvangen tot toekenning.
Steunpunt Mantelzorg Parkstad
Mantelzorgers zijn mensen die vaak en
langdurig voor een zorgvrager uit hun
omgeving zorgen. Dit kan bijvoorbeeld gaan
om de zorg voor een chronisch zieke partner
of een gehandicapt kind. Zij krijgen advies
of ondersteuning van Steunpunt Mantelzorg
Parkstad: www.mantelzorgparkstad.nl.

Boekenontbijt-nieuws 2017-2018

Op www.politie.nl, onder het kopje Mijn Buurt,
vindt u alle informatie over uw wijk en de
wijkagenten die in uw wijk actief zijn.

Sprookjestocht
Op 9 juli hebben wij onze jaarlijkse sprookjestocht voor alle kids en hun ouders. Ook hier
komen kinderen uit de wijk maar ook ver
daarbuiten op af. Dit jaar hebben we in
samenspraak met de speeltuin gekozen om
daar vertrek- en eindpunt te maken. Zo zijn
er dus meerdere participanten binnen de
wijk bij betrokken.

In de herfst starten we weer met een
boekenontbijt in de Vlieger, want niets werkt
zo goed voor de gezondheid van lichaam en
geest dan om mensen samen goed de dag
laten beginnen.
Een goed ontbijt en even de hersens laten
kraken. Eitje koken, samen koffiezetten, samen
de krant lezen, en samen een boek bespreken.
Een gezonde geest in een gezond lichaam.

We hebben een mooie ontmoetingsruimte.
In de herfst zullen we gedurende tien weken
waarin we op donderdagmorgen met
ongeveer 15 mensen samen in De Vlieger
ontbijten. Ouders kunnen eerst hun kind naar
school brengen. Schrijvers presenteren hun
boek, politici presenteren het nieuws.
Kijk voor meer informatie op de website
www.hoensbroekseamateurkunst.nl en meld
u aan.

Buurtactie

een subsidieregeling voor activiteiten in uw buurt
De gemeente Heerlen vindt het
belangrijk dat buren zich be
trokken voelen met elkaar en
hun buurt. Als u uw buren kent,
is de stap niet zo groot om eens
een praatje aan te knopen. Of
om samen iets op te lossen en
te verbeteren. Uw buurt wordt
er ook gezelliger van. Daarom
hebben wij, gemeente Heerlen,
een subsidie voor kleinschalige
activiteiten en initiatieven in uw
buurt.
Vanuit de buurtactie kunt u tot
maximaal 2500 euro bijdrage
vragen per activiteit.

Alleen de daadwerkelijke kos
ten worden vergoed. Eten en
drinken worden niet vergoed.
Wel kunt u voor een straatfeest
een bijdrage krijgen voor bij
voorbeeld spullen die u huurt,
zoals: een partytent, grill, tafels,
springkussen e.d.
Belangrijk: het moet gaan om
een activiteit waardoor u uw
buurt of buurtgenoten (beter)
leert kennen. Het doel is ten
slotte om de verbinding en
betrokkenheid met elkaar en
de buurt verhogen.

Meer info
Kijk op www.heerlen.nl/buurtactie. Heeft u daarna nog vragen
over deze regeling? Bel de gemeente en vraag naar Buurt
gericht Werken (tel.nr. 14045). Wij helpen u graag verder.

Ter inspiratie:
ideeën voor buurtacties!
 Stippel een meet-&-greet-wandeling uit door
en voor de buurt: laat elke deelnemer iets
over zichzelf vertellen bij zijn of haar huis.
Kopje koffie na afloop? Gezellig!
 Houd een jeu-de-boule- of spelletjesmiddag,
bijvoorbeeld voor de ouderen in uw buurt.
 Organiseer een zeepkistenrace, een talentenjacht, of een openlucht-filmavond.
 Studeer een toneelstuk in met buurtgenoten
en geef een voorstelling aan de buurt.
 Houd een ‘lange buurttafel’ op een veldje
of een park. Zorg voor tafels en banken en
spreek af dat iedereen lekkers te eten en te
drinken mee neemt.
 Regel samen een ‘garagesale’ met alle buren
uit de straat. En vergeet niet om een spring
kussen te huren, voor de kinderen!

Zo leert u uw buren
(beter) kennen!

Alcander: Jeugd- en jongerenwerk Hoensbroek
Hallo! Wij zijn Yassine Mrijina en Liza Abraas.
Wij werken voor Alcander een brede
welzijnsorganisatie in Heerlen en zijn de
nieuwe jeugd- en jongerenwerkers van
The Max in Hoensbroek.
Nu vraag je, je zeker af: ‘Wat houdt dat
jeugd- en jongerenwerk dan precies in?’
Jeugd en jongerenwerk biedt jeugd tussen de
4 -18 jaar een leuke en zinvolle invulling van
hun vrije tijd middels het aanbieden van een
verschillende activiteiten waar ze samen met
leeftijdsgenoten aan deel kunnen nemen.
Naast een recreatief aanbod stimuleert de
jeugd-jongerenwerker dat er activiteiten
georganiseerd worden met een preventief en/
of leerzaam karakter. Denk hierbij aan
voorlichtingen en workshops.

en mocht hij of zij het antwoord niet direct
kunnen geven kan hij of zij altijd wat dingen
uitzoeken of waar nodig is doorverwijzen naar
een collega.
Een aantal activiteiten van The Max:
huiswerkbegeleiding, danslessen, kookclubjes
en natuurlijk de tienerdisco in buurtcentrum
de Koffiepot.
Bekijk onze Facebookpagina’s (Yassine
Alcander & Liza Alcander) voor het hele
activiteitenprogramma!
Jongeren en ouders kunnen terecht bij de
jeugd-jongerenwerker als ze vragen hebben
van welke aard dan ook. Een gesprek met een
jeugd-jongerenwerker is altijd vertrouwelijk,

Activiteiten 2017 Buurtvereniging Mariarade
Datum Activiteit

Opmerking

Datum Activiteit

Opmerking

10 - 06 Lentebal

GSH Mariarade

24 - 09 Burendag

Vrijwilligersdag

13 - 06 Avondvierdaagse Hoensbroek (t/m 16e)

08 - 10 Cultuuruitstapje

25 - 06 Buurttripje

21 - 10 Back in time

09 - 07 Sprookjestocht

Door de wijk

17 -09

Buurtdag

Rondom

Mariarade

GSH Mariarade

GSH Mariarade

04 - 11 Sportieve

Interesse of vragen? Neem dan contact op
met Yassine Mrijina (ymrijina@alcander.nl)
of Liza Abraas (labraas@alcander.nl)

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

activiteit
26 - 11 Sinterklaasactiviteit

GSH Mariarade

De Nieuwsbrief verschijnt alle even maanden.
Inleveren teksten voor 17 juli.

