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Voorwoord
Beste lezer,
Ik hoef u niet meer uit te leggen wat een
vreemd jaar 2020 is en was.
In de krant, op de radio, op tv, overal en op elk
uur van de dag krijgen wij informatie over het
wel en wee van deze coronagolf. Voor veel
ouderen een moeilijke tijd zonder bezoek van
familie of (klein)kinderen.
Maar ook voor werkende ouders met
kinderen, thuis werken en de jeugd
bezighouden is een zware taak.

De wat oudere jeugd en studenten balen
ervan dat er niets is om elkaar te treffen of uit
te gaan, de harde werkers in de zorg hebben
het zwaar en het duurt al zo lang.
Af en toe eens met onze gedachten stilstaan
bij de horeca, de schouwburg, de kermismensen en allen die werkzaam zijn in de
festival-business kan ook geen kwaad.
Voor Mariarade betekende dit voor 2020 dat
er heel veel activiteiten niet zijn doorgegaan,
waar wij eerst dachten aan uitstel werd steeds
vaker afstel, geen vergaderingen, geen
Buurt-dag, geen repetities en zo kan ik nog
wel even doorgaan.
Maar er is natuurlijk ook wel wat ondernomen: de schoonmaakactie Mariarade was
succesvol, er was een onverwachte paasattentie voor een aantal bewoners, er is hulp
geboden aan Tuindersglorie in de vorm van
saneren grond en snoeiwerkzaamheden,
de Halloween-wandelavond door Mariarade
en Hoensbroek vond gretig aftrek, en achter
de schermen werd er ook veel aandacht
geschonken aan armoedebestrijding en
eenzamen in de wijk. Ondersteuning
Buurtvereniging Mariarade bij het Sinter
klaasfeest en hulp aan de vrijwilligers van
de Mariagrot.
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Dat wij met zijn allen eens niet naar de
Canarische eilanden konden, maar onze
vakanties vierden in eigen land of tuin was
voor velen niet het grootste probleem.
Ik ga u namens Buurtgericht werken
Mariarade een goede gezondheid wensen
alsook fijne feestdagen samen met uw gezin/
geliefde/partner en wij kijken samen uit naar
een voor ieder beter 2021.
Wim van Straten.
Namens het bestuur SBWM,
Wim van Straten (wtvanstraten@gmail.com)
06-13161005

Breng jouw idee voor Heerlen tot leven!
Heb jij een gaaf idee waardoor mensen in
Heerlen elkaar ontmoeten? En wil je samen
met buren of vrienden aan de slag om het
leven in jouw wijk of de stad nog fijner te
maken? Frisse Wind helpt je graag op weg!
Dankzij de City-Boost-donatieregeling van
VSBfonds gaat Frisse Wind in de periode
2020-2022 Heerlenaren begeleiden en
(financieel) ondersteunen in het opstarten
van nieuwe projecten voor stad en buurt.
Hoe helpt Frisse Wind?
Frisse Wind helpt je om jouw idee tot leven te
brengen. Dat doen we door je advies te geven,
je wegwijs te maken en in contact te brengen
met interessante mensen en organisaties voor
jouw project.
Als je een aanvraag wilt indienen voor
financiële ondersteuning van jouw project
door Frisse Wind, helpen we je om die zo
kansrijk mogelijk te maken.

Voor wie?
Inwoners, verenigingen en vrijwilligersorganisaties worden uitgenodigd om hun
ideeën met ons te delen.
Het maakt niet uit of je ervaring hebt of niet.
Of iets groots of kleins wilt organiseren. Onze
scout-coaches kijken graag samen met jou of
het idee in aanmerking komt voor begeleiding
en een mogelijke financiële bijdrage.
Heb je een idee of wil je meer weten?
1. Ga voor meer info naar onze website:
www.frissewindheerlen.nl
2. Vul het contactformulier in op de website
en deel jouw idee met Frisse Wind
3. Houd je telefoon en mailbox in de gaten,
want een scout-coach van Frisse Wind
neemt contact met je op voor een
kennismaking
Je kunt ons van maandag tot en met vrijdag
overdag bereiken op nummer 06-48441235.

Volg Frisse Wind via social media en blijf op de
hoogte van alle initiatieven die de komende
tijd in Heerlen gaan opbloeien!
Frisse Wind is een initiatief van Stichting
Samen Heerlen in samenwerking met
Gemeente Heerlen en wordt gesubsidieerd
door VSBfonds.

Tiny Forest Basisschool De Regenboog
In uw buurt wordt vanuit een initiatief van
Nedlin en Basisschool De Regenboog een
Tiny Forest aangelegd. Bij deze willen wij u op
de hoogte brengen van dit leuke buurtproject,
dat mede mogelijk gemaakt wordt door
Gemeente Heerlen.
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems
bos ter grootte van een tennisbaan, waar
buurtbewoners de Nederlandse natuur
ontdekken. Een Tiny Forest maakt zuurstof,
geeft verkoeling, houdt water vast, is een
leefplek voor dieren, is klimaatbestendig en
heeft een positieve invloed op de gezondheid.
Behalve dat het Tiny Forest allemaal
praktische voordelen biedt, is het ook nog

eens een echt buurtproject. Het bosje wordt
door de kinderen van Basisschool De Regenboog zelf ontworpen en aangeplant en het
project wordt ondersteund door Stichting
buurtgericht werken Mariarade en natuurlijk
door Nedlin. Ook de scouting die daar ligt zal
actief betrokken worden. Kortom: een echt
buurtbosje.
Ieder Tiny Forest is voorzien van een uniek
buitenlokaal. Hier kunnen kinderen gedurende
het jaar les krijgen over uiteenlopende
onderwerpen. Door buiten les te geven krijgen
de kinderen frisse lucht, en kan er makkelijk
een connectie gemaakt worden met de
natuur. Zo worden kinderen geënthousias

meerd voor flora, fauna en duurzaamheid.
In maart 2021 zal de plantdag plaatsvinden
waarop kinderen van Basisschool De Regenboog het Tiny Forest zullen aanplanten. We
willen hier heel graag de buurt bij uitnodigen
maar weten natuurlijk niet hoe het tegen die
tijd zit met corona. Nadere informatie volgt.
Vragen?
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem
dan gerust contact op met de projectleider
van IVN: Noï Boesten (06-27583908 of
n.boesten@ivn.nl)
Voor meer informatie kunt u ook terecht op
www.ivn.nl/tinyforest
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Schunck-bibliotheken: Kinderboekenweek 2020
De maand oktober stond in het teken van de
Kinderboekenweek, met als thema ‘En toen?’
In de Schunck-bibliotheken gingen we samen
met maar liefst 3.000 basisschoolkinderen
terug in de tijd. Want boeken brengen
geschiedenis tot leven.

In de Schunck-bibliotheken ging de
Kinderboekenweek, in samenwerking met
Historisch Goud, feestelijk van start met een
programma voor ouders en kinderen.
De deelnemende kinderen gingen actief aan
de slag tijdens twee workshops munten
maken, en tijdens het extra voorleeshalfuurtje

genoten zij van het magische verhaal van
Ridder Hoen en Jonkvrouw Cecilia van Kasteel
Hoensbroek.
Helaas moest het jaarlijkse Boekie-Woekie
Festival wegens de aangescherpte coronamaatregelen geannuleerd worden, maar
gelukkig konden 3.260 baisschoolkinderen,
verspreid over 6 weken, via hun school
gelukkig wel een bezoek brengen aan de
Schunck-bibliotheken. Er werd voorgelezen
en de kinderen gingen aan de slag met het
uitbeelden van een historisch levend
schilderij, ze gingen op zoek naar oude
munten en zochten naar de herkomst van
‘oude’ stenen. Zo doken ze de geschiedenis
in én maakten ze kennis met de bibliotheek.

World Clean Up day
Vorige week zaterdag 19 september stond
Mariarade in het teken van Clean-up-day,
voor ons was dat natuurlijk: heel Mariarade
schoon. Het is aan mij om u dank te zeggen.

Enkele overwegingen bij de inluiding van de klok in het torentje van
het vroegere gemeentehuis en huidig zorgplein van Hoensbroek.

Ha duif, woon je hier?
Ja, maar normaal is zondag een rustdag en moet je nu eens kijken.
Wat is er aan de hand?
Ja, duif, dat had je vanmorgen aan die witte tante van je kunnen vragen.
Hoezo dat? Die witte die boven het terrein vloog en ineens weer in de
doos van Peter Sikora verdween.
Ach nee duif, dat was een nepper – daar maken ze foto’s mee van bovenaf –
net zoals jullie forse indrukken achterlaten op glimmende auto’s.
Even terug naar vandaag duif, wat vind je ervan dat jullie na al die jaren van rust het torentje
niet meer in mogen? Ontelbare eieren hebben jullie er gelegd en jullie hebben er gezorgd voor
de opvoeding van jullie jongen zonder klok, maar op licht en donker.
Ja, duif, en nu iedereen een GSM of iPad heeft gaan ze nieuwe wijzers in de toren hangen –
en nog veel erger – het maakt ook nog geluid.
Duif, wat vind je van de nacht? Als wij onze oogjes sluiten doen ze de lampjes op de wijzers aan.
Duif, moeten wij de jeugd nu ook leren klokkijken of is die klok er alleen voor de dames van
Fitmix om te kijken of ze wel op tijd beginnen, en voor de winkels om te controleren of ze
op tijd opengaan? Voor Remco en al die vlijtige mensen die onder het torentje altijd zo druk
bezig zijn is het een zegen, even kijken of het al pauze is.
Zo duif, ik ga niemand bedanken, ik weet niet hoelang dit vandaag nog duurt,
maar ik wil mijn nacht- en avondrust niet verstoord hebben.
Dag duif, ik zoek een ander plekje.

© Wim van Straten, 20-09-2020

Onder de bezielende leiding van Scouting
St. Christoffel en de materiële hulp van de
gemeente Heerlen is er vanaf 9 uur hard
gewerkt om er een fijne dag van te maken.
Het weer was geweldig, de kinderen
enthousiast, dus toen om tien uur onze
wethouder Adriane Keulen de dag opende en
iedereen veel succes toewenste was er al een
flinke groep opruimers aanwezig. Heel fijn was
ook dat er zomaar spontaan mensen uit
Mariarade aansloten. Na de koffie, thee, en
voor de kinderen iets fris te drinken ging men
op pad, en al spoedig werden de eerste
zakken afval ingeleverd.
Emiel Bernardi was ook al vroeg aanwezig en
heeft een aantal leuke herinneringsfilms
gemaakt. Waarvoor altijd dank.
In totaal waren er 70 ouders met kinderen in
groepjes onderweg. U heeft ze kunnen zien in
Mariarade, en toen om 13 uur wethouder
Martin de Beer afsloot konden wij terug zien
op een geslaagde actie.
Jo, bedankt voor de plattegronden en de
routes.
Rest mij nog alle verenigingen uit Mariarade
te bedanken, ondanks een vooraankondiging,
1500 flyers in de brievenbus, en social media
is het niet ingedaald dat er in Mariarade een
Schoonmaakdag gehouden is. Helaas.
Wim van Straten, 24-09-2020

Het bestuur van
Stichting Buurtgericht Werken Mariarade
wenst u fijne kerstdagen en een
gelukkig nieuwjaar toe!

Vaste activiteiten
ANBO

Kastanjelaan 140
Maandag

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

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
Maandag

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 kan			
toor (lage flat)
Woensdag 09.30-12.00 uur: Tai-Chi 2 groepen
Donderdag 13.00-17.00 uur: Ontmoeting/
			 Kaarten
14.00-16.00 uur: Handwerken
			
Rode Kruis
14.00-16.00 uur: Biljarten
			
(hoge flat)

Vrijdag

14.00-16.30 uur: Kienen
19.00-23.00 uur: Dammen
			
(om de 2 weken)
19.00-23.00 uur:		
Kaarten op kan			
toor (lage flat)

Zaterdag 16.00-18.00 uur: Gehele 		
			
showband,
			
showrepetitie

Gemeenschapshuis Mariarade

Vrijdag

RKWBCM

Vrundsjapskoer Mariarade
Speeltuin Mariarade

19.45-21.30 uur: Repetitie

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

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 januari 2021.

