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Voorwoord
Beste	Lezer,

In	een	aanhoudende	roerige	tijd	naderen	wij	
toch met rasse schreden de normaal meest 
feestelijke	tijden	van	het	jaar.	Terug	of	omkijken 
heeft	niet	zoveel	zin,	we	moeten	het	ermee	
doen,	en	met	zijn	allen	ervoor	zorgen	dat	we	
er	alles	aan	doen	zo	gezond	mogelijk	te	blijven. 
Dat geldt niet alleen voor de wat ouderen 
onder	ons,	iedereen	kan	in	aanraking	komen	
met	dit	vervelend	virus.

Buurtgericht	werken	heeft	natuurlijk	dit	jaar	
niet	alles	kunnen	waarmaken,	steeds	gingen	
projecten	en	bijeenkomsten	niet	door	of	
werden vooruitgeschoven naar een later 

tijdstip	om	vervolgens	toch	niet	te	kunnen	of	
te	mogen.	Uitzondering	daarop	was	wel	de	
goed	verzorgde	buurtdag	van	Mariarade,	die	
onder	een	stralend	zonnetje	plaatsvond.

Het	geeft	ook	een	vorm	van	sociale	verschraling, 
een	verhoogde	vorm	van	eenzaamheid	en	
lusteloosheid	in	ons	verenigingsleven,	de	
sport,	de	zang	en	noem	de	plaatsen	maar	op	
waar	wij	normaal	naar	uitzien	en	waar	we	
graag	aan	mee	doen.	Ik	spreek	de	hoop	uit	 
dat	de	nabije	toekomst	er	beter	uit	gaat	zien	
en	wens	u	allen	toch	mooie	en	fijne	feestdagen,	
een	mooie	witte	Kerst	en	een	goed	begin	 
van	2022.

Namens	het	bestuur	SBWM,
Wim van Straten	(wtvanstraten@gmail.com)
06-13161005

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.

Mocht	U	in	de	gelegenheid	zijn	kijk	dan	eens	
naar	ons	Tiny	Forest.	Een	klein	bosje	van	nu	nog	
kleine	boompjes	die	later	uit	zullen	groeien	tot	
een	echt	bos.	Het	is	door	de	jeugd	van	de	
Regenboogschool aangelegd met hulp van 
Nedlin,	het	IVN,	de	gemeente,	SBWM	en	ligt	
tussen	de	school	en	het	gemeenschapshuis.	 
Er	zal	op	termijn	les	gegeven	worden	in	alles	
wat er groeit en bloeit en het onderhoud wordt 
mede door de leerlingen van de school en de 
kinderen	van	Scouting	St.	Christoffel	en	enkele	
vrijwilligers	gedaan.	Weer	een	mooi	initiatief	
voor	Mariarade.

Tiny Forest Mariarade
De gemeente Heerlen vindt het heel belangrijk 
om óók in het sociale domein de ervaringen 
van burgers te benutten. Die voeding van 
ervaringsdeskundigen stelt de gemeente  
in staat om voortdurend te werken aan 
verbetering van beleid en uitvoering. Om die 
reden beschikt de gemeente Heerlen over het 
Burgerpanel Heerlen. 

Een	onafhankelijk	orgaan	dat	een	eigen	plek	
heeft	naast	de	MO	Adviesraad,	waarmee
goed	wordt	samengewerkt.	In	het	Burgerpanel	
zitten	mensen	die	persoonlijk	ervaring	hebben	
met	Jeugdwet,	Participatiewet	en/of	Wet	
maatschappelijke	ondersteuning.	Mensen	die	
daarnaast	actief	zijn	in	wijkplatforms,	cliënten
raden,	belangenorganisaties,	burgerinitiatieven.	
Zij	kunnen	naast	persoonlijk	ervaringen	ook	
signalen	uit	hun	achterban	inbrengen.	

Het	Burgerpanel	komt	zo’n	8	keer	per	jaar	bij	
elkaar.	Daarbij	is	ook	steeds	de	gemeente	
Heerlen	vertegenwoordigd.	Op	die	manier	kan	
snel	worden	geschakeld,	komen	signalen	op	de	
juiste	plek	terecht.	De	gemeente	stelt	ook	zelf	
actuele	zaken	aan	de	orde	waarover	men	graag	
wil	sparren.	

Voor	meer	informatie	wordt	verwezen	naar	 
de website van het Burgerpanel:  
www.burgerpanelheerlen.nl.	Mensen	die	
interesse hebben om aan te sluiten kunnen 
voor	een	oriënterend	overleg	contact	opnemen	
met	Vincent	Bronkhorst,	contactpersoon	van	
het	Burgerpanel	(vbronkhorst@kpnmail.nl,	
0634869318).	Vragen	en	opmerkingen	kunnen	
worden gemaild aan het secretariaat van  
het	Burgerpanel	(Irma	Ngoranoeboen,	 
irma@indos.nl).

Burgerpanel Heerlen



Inwoners van Heerlen die een idee of 
initiatief voor hun buurt hebben, kunnen 
vanaf vandaag op 1 centraal punt terecht bij 
de gemeente: voor hulp, informatie of 
subsidie. Niet alleen als 1 gezicht naar buiten 
toe, maar ook achter de schermen werken 
verschillende disciplines nu samen binnen  
1 team. Hiermee beoogt de gemeente de 
dienstverlening aan burgers op het gebied 
van buurtparticipatie te verbeteren. 

De	gemeente	heeft	allerlei	subsidie
mogelijkheden	voor	burgers	die	aan	de	slag	
willen	om	hun	buurt	leuker,	schoner	of	veiliger	
te	maken.	Zo	is	er	de	Buurtactie	voor	sociale	

activiteiten;	Heerlen	Schoon	en	de	Buitenkans	
met	de	buurtdeal	zijn	er	voor	mensen	die	de	
openbare	ruimte	willen	verbeteren.	Vanuit	de	
1loketgedachte	zijn	alle	subsidiemogelijkheden 
gebundeld	en	gemakkelijker	te	vinden	via:	
www.heerlen.nl/buurtinitiatief.	
Per	mail	is	het	team	te	bereiken	via	
buurtinitiatieven@heerlen.nl	of	telefonisch	
via het reguliere nummer van de gemeente 
(0455605040,	vraag	naar	het	team	buurtregie).	

Opgave voor 2022
Het bundelen van krachten op het gebied van 
dienstverlening	staat	nadrukkelijk	genoteerd	
als	een	van	de	opgaven	in	de	begroting	van	

1 loket voor buurtinitiatieven: voor vragen, hulp of subsidie

Gemeente verbetert dienstverlening aan 
inwoner die actief wil zijn in de buurt 

Kerstmarkt
Vanwege Corona zal er dit jaar geen 
traditionele kerstmarkt zijn zoals we gewend 
zijn. Toch willen we samen zorgen voor 
kerstsfeer in deze donkere tijd. 

Daarom	zullen	we	op	12	en	19	december	
rondom	het	Gemeenschapshuis	zorgen	voor	
een	gezellige	kerstsfeer.	Hier	kunnen	we	elkaar	
toch weer even ontmoeten en het kerstgevoel 
toch	een	beetje	samen	beleven.	Dit	allemaal	
natuurlijk	met	inachtneming	van	de	huidige	
geldende Corona maatregelen!

Wat is er zoal allemaal?
Verkoop	van	diverse	lekkernijen	zoals	
chocolade	(Rousseau),	fruit	(familie	Ruiter),	
wafels,	brownies	&	fudges	(Chapeau)	en	
meer!	Lekker	om	ter	plekke	te	genieten,	voor	
onderweg	of	alvast	voor	de	kerst!	

Verder	nog	de	verkoop	van	Oriflame	
producten,	zelfgemaakte	sieraden,	
geurkaarsen	en	diverse	andere	producten.	

Tevens	verkrijgbaar	o.a.	erwtensoep,	
reifkoeken,	curryworst,	warme	chocolade
melk,	Glühwein	en	meer!

Tot dan, team Chapeau en CV Blauw Wit!

2022.	Het	college	wil	dat	onderdelen	van	de	
gemeente beter met elkaar gaan samenwerken,	
met	als	doel	om	tot	een	betere	focus	en	
samenhang te komen in de dienstverlening 
aan	inwoners.	

Adriane	Keulen,	wethouder	Buurtgericht	
Werken	en	Charles	Claessens,	wethouder	
Beheer	en	Onderhoud:	“Elke	inwoner	die	de	
buurt	gezelliger,	mooier	of	veiliger	wil	maken,	
moeten	wij	koesteren.	Daarom	zijn	wij	
uitermate	blij	met	dit	nieuwe	loket	voor	alle	
buurtinitiatieven.	Burgers	die	een	actieve	rol	
willen spelen in hun buurt moeten 
gemakkelijk	en	snel	worden	geholpen”.



Ondernemers en burgers die beveiligings
camera’s bij hun bedrijf of woning hebben 
kunnen die laten registreren bij ‘Camera in 
Beeld’. Op die manier kunnen ze politie 
helpen bij het oplossen van incidenten en 
misdaden.

De	particuliere	camera’s	maken	(binnen	de	
daarvoor	geldende	regels)	niet	alleen	opnames 
van	hun	eigen	terrein,	maar	soms	ook	van	een	
stukje	openbare	ruimte.	Voor	de	politie	kunnen 
deze	camerabeelden	een	waardevolle	bijdrage	
zijn	bij	het	oplossen	van	strafbare	feiten	zoals	
inbraken,	overvallen	en	berovingen.	Dan	is	het	
wel	belangrijk	dat	de	politie	snel	kan	beschikken 
over	eventuele	opnames.

Online database
Burgers	en	ondernemer	helpen	daarbij	als	ze	
hun	camera’s	aanmelden	bij	‘Camera	in	Beeld’.	
Dat	is	een	online	database	van	de	politie,	waar	
alle	(particuliere	en	overheids)camera’s	op	

een	kaart	staan	aangegeven.	Zo	heeft	de	
politie	overzicht	welke	camera’s	op	welke	plek	
hangen	en	waar	zij	opnames	van	maken.	

Contact net de eigenaar
Is	ergens	iets	gebeurd?	Dan	kan	de	politie	via	
dat	systeem	heel	snel	zien	of	er	camera’s	in	 
de	buurt	zijn.	Als	dat	zo	is,	neemt	de	politie	
contact	op	met	de	eigenaar	van	de	betreffende 
camera	en	vraagt	of	de	beelden	gebuikt	
mogen	worden	voor	het	oplossen	van	de	zaak.	
De	politie	kan	dus	niet	zonder	toestemming	
van	de	eigenaar	de	beelden	bekijken.

Wilt u een bijdrage leveren aan het 
opsporingswerk van de politie? 
Meld	uw	camera	dan	aan	bij	
https://www.politie.nl/onderwerpen/
camerainbeeld.html.	

Daar staan ook antwoorden op veel  
gestelde	vragen.

Help de politie met het oplossen van strafbare feiten

Meld uw beveiligingscamera aan bij  
de online database ‘Camera in Beeld’

Gebrook Sjtroalt
Gebrook Sjtraolt wilt samen met de 
Hoensbroekse kinderen, Gebrook ook  
deze kerst laten stralen. 

Daarom	plaatst	Gebrook	Sjtraolt	vanaf	 
11 december een kerstboom op verschillende 
plekken	in	Hoensbroek	die	de	kinderen	zelf	
mogen	versieren	met	een	mooie	knutsel.	

Maak	een	foto	van	jouw	werkje	die	in	de	boom	
hang	en	stuur	deze	via	een	chatbericht	op	de	
facebookpagina	Gebrook	Sjtraolt.

Je	mag	de	foto	ook	mailen	naar:	
gebrooksjtraolt@gmail.com.	Vergeet	in	beide	
gevallen	niet	je	adres	te	vermelden	.	

Wie weet hebben we dan tussen kerst en 
nieuwjaar	een	kleine	verrassing	voor	jou.

Kerstactie
SBWM wil in deze kerstperiode wel iets extra 
doen. Er zijn vast wel KINDEREN die samen 
met pa en ma een briefje willen schrijven 
waarin staat dat zij iemand bijzonder lief 
vinden. Dat kan een oma of opa zijn, een 
tante of oom of gewoon een lieve buur of 
iemand die het niet zo gemakkelijk heeft of 
wat eenzaam is.

Schrijf	dat	briefje	,	doe	dat	in	een	envelop	
(misschien	met	een	kerstkaartje	waarop	jouw	
naam)	en	zet	er	duidelijk	op	waar	het	heen	
moet.

En	wij	zorgen	ervoor	dat	op	ongeveer	 
20	plaatsen	in	of	rondom	Mariarade	iets	
moois	bezorgd	wordt	voor	kerstmis.

Jouw	envelop	doe	je	in	de	brievenbus	op	
Akerstraat	Noord	53	(tegenover	Ogenlust	
bloemen)	en/of	Hommerterweg	124	
(tegenover	Hagedoren),	dit	vóór	20	december.



ANBO
Kastanjelaan 140

Maandag	 10.0012.00	en	14.0016.00	uur:		
 Computerles
Dinsdag	 13.0017.00	uur:	Soos
Woensdag	 10.0012.00	en	14.0016.00	uur:		
	 Computerles.
Donderdag	 19.3022.30	uur:	Kienen
Vrijdag	 19.3022.30	uur:	Kienen

Breuker Mannenkoor  
Hotel Café Amicitia (Markt Hoensbroek) 

Woensdag	 19.4522.00	uur:	Repetitie

Brooker Shanti-koor  
Hotel Café Amicitia (Markt Hoensbroek) 

Maandag	 19.0020.30	uur:	Repetitie

Dameskoor Mariarade  
Parochieel centrum De Polder

Dinsdag	 13.0014.00	uur:	Repetitie

Dansvereniging Ummer Sjpass  
De Koffiepot 

Maandag	 13.0016.00	uur:	Dansen	voor
   ouderen

Gemengd Kerkelijk koor St. Jozef  
Gemeenschapshuis Mariarade 

Dinsdag	 19.3021.00	uur:	Repetitie

HBV Huurders-belangen- 
vereniging Groot Hoensbroek  
Marktstraat 145 

Donderdag		10.0012.00	uur:	Spreekuur 
En	op	afspraak	(0455227671	of	0615434119)

Kienvereniging Mariarade 
Gemeenschapshuis Mariarade 

Maandag	 19.3022.30	uur:	Kienen

KVG Hoensbroek  
Gemeenschapshuis Mariarade 

Maandag		 19.3022.00	uur:	1x	per	maand	

Ouderencentrum De Weijenberg  
Wijenbergstraat 476 

Maandag		 09.0010.00	uur:	Bloedafname
	 13.0017.00	uur:	Ontmoeting/
   Kaarten
	 14.0016.00	uur:	Handwerken
	 	 	 (biljartruimte
	 	 	 hoge	flat)
	 17:30	uur:	 Open	tafel
	 	 	 (om	de	2	weken)
Dinsdag		 09.3010.30	uur:	Gymnastiek
	 14.0015.00	uur:	Yoga
	 19.0023.00	uur:	Kaarten	op	kan
	 	 	 toor	(lage	flat)
Woensdag		 09.3012.00	uur:	Tai-Chi 2 groepen
Donderdag		13.0017.00	uur:	Ontmoeting/
   Kaarten

	 14.0016.00	uur:	Handwerken
   Rode Kruis
	 14.0016.00	uur:	Biljarten
	 	 	 (hoge	flat)
Vrijdag		 14.0016.30	uur:	Kienen
	 19.0023.00	uur:	Dammen	 
	 	 	 (om	de	2	weken)
	 19.0023.00	uur:	Kaarten	op	kan
	 	 	 toor	(lage	flat)
RKWBCM  
Gemeenschapshuis Mariarade

Donderdag		19.3022.30	uur:	Oefenavond

Scouting St. Christoffel 
HK Randweg 16 Hoensbroek 

Zaterdag	 10.0012.00	uur:	Bevers	en		
	 	 	 Welpen	(410	jr.)
	 12.3014.30	uur:	Scouts	(1015	jr.)
	 12.3014.30	uur:	Explorers	
	 	 	 (1518	jr.)
			 	 	 Stam	(1821	jr.)	
Showband Corio  
Randweg 18, ingang via Jeugrubbenweg

Maandag		 20.0022.00	uur:	Slagwerkgroep
Woensdag		 20.0022.00	uur:	Blaaswerkgroep
Zaterdag	 16.0018.00	uur:	Gehele		 	
	 	 	 showband,
	 	 	 showrepetitie	

Mariarader Vrundsjapskoer 
Kerk Amstenrade

Vrijdag		 19.3021.15	uur:	Repetitie

Vaste activiteiten

Fijne Kerstdagen!
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 2022.


