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Voorwoord
Beste lezer,

Wij	schrijven	31	oktober	en	dus	is	het	tijd	voor	
de	eindejaars-nieuwsbrief	voor	de	wijk	
Mariarade.

Jammer dat door het slechte weer ons 
buurtfeest	niet	door	kon	gaan,	er	was	al	veel	
werk	verricht	door	de	verenigingen	en	het	
bestuur	–	waarvoor	dank	–	maar	het	risico	
was te groot om het door te laten gaan.  
De	verplaatsing	naar	het	gemeenschapshuis	
zorgde	toch	voor	een	gezellige	en	geslaagde	
dag. Het aantal bezoekers aan de mis bij de 
grot	van	Mariarade	deed	ons	besluiten	dit	te	
blijven	organiseren.

Wij gaan een drukke periode in; in Mariarade 
wordt	gerenoveerd,	geïsoleerd	en	verbouwd,	

hetgeen	voor	velen	van	u	een	enorme	
rompslomp	teweeg	brengt.	Op	9	november	
vind	de	avond	plaats	over	inbraakbeveiliging	
en	1	december	staat	in	het	teken	van	het	
maken	van	kerstbloemwerk	in	het	gemeen-
schaps	huis.	1	of	2	groepen	van	ten	hoogste  
50 personen kunnen hieraan meedoen, lees  
de	uitnodiging.	Ook	de	buurtvereniging	
Mariarade	zit	niet	stil,	zij	organiseren	tal	van	
goed	bezochte	evenementen	met	in	december	
natuurlijk het Sinterklaasfeest. 

Wij	wensen	de	bewoners	van	de	Weijenberg	
en	omgeving	veel	succes	met	het	onlangs	
geopende buurtpunt. Blijf gezond en graag  
tot ziens.

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

Weggooien, mooi niet!

Repair Café Mariarade
Het Repair Café is in 2009 bedacht door de 
Amsterdamse journalist Martine Postma.  
Zij kwam op het idee om in het hele land 
laagdrempelige ontmoetingsplaatsen in te 
richten, waar buurtbewoners hun eigen 
kapotte (huishoudelijke) spullen kunnen laten 
repareren, onder deskundige begeleiding in 
een ontspannen sfeer. Repair Cafés zijn er nu 
in heel Nederland te vinden, en ook buiten 
onze landsgrenzen begint het een succes te 
worden.   

Nu willen wij in Mariarade ook een Repair 
Café gaan beginnen, en zoeken wij hier 
vrijwilligers	voor	met	technische	kwaliteiten	
alsmede	een	fietsenmaker	en	naaisters.	 
Deze	kunnen	zich	aan	melden	op	de	site	van	
Stichting buurt gericht werken Mariarade. 
Waarna wij contact met hun zullen opnemen.

De maandelijkse bijeenkomst, iedere laatste 
zaterdag	van	de	maand	van	10.00	uur	tot	
13.00	uur.	De	locatie	wordt	het	
gemeenschapshuis	van	Mariarade.	

Tot slot:	De	doelstelling	is	om	kapotte	spullen	
een	tweede	kans	te	geven	en	samen	te	
repareren.	Reparatie	kennis,	indien	mogelijk	
over	te	dragen.	De	Repair	Café-ochtenden	
zullen	altijd	energiek	en	inspirerend	zijn	voor	
zowel	bezoeker	als	vrijwilliger.	En	heeft	u	niets	
te	repareren	bent	u	altijd	welkom	voor	een	
leuk gesprek.  

Zaterdag 28 januari 2023 willen wij onze 
eerste Repair Café ochtend starten.  
Inloop vanaf 10 uur tot 13.00 uur. 
Hopelijk tot dan.

Donderdag 1 december 2022 vindt er weer 
een seniorendag plaats. We gaan samen een 
kerststuk maken. We hebben dit jaar weer 
wegens het succes van voorgaande jaren 
twee tijdstippen waarop u kunt inschrijven. 
Zo hopen we dat we dit jaar niemand hoeven 
teleur te stellen. 

De	ochtendgroep	start	om	11.00	uur	(zaal	
open	om	10.30	uur).	U	wordt	ontvangen	met	
een	kop	koffie	of	thee	met	kerstbrood	en	op	
het	einde	van	de	ochtend	is	er	een	lunch	
waarvoor	u	moet	inschrijven	bij	Chapeau	
Catering. Het ochtendprogramma is om  
13.00	uur	afgelopen.	

De	middaggroep	start	om	14.30	uur	(zaal	open	
om	14.00	uur).	Ook	deze	groep	zal	ontvangen	
worden	met	een	kop	koffie	of	thee	met	
kerstbrood	en	tijdens	de	middag	hebben	we	
wat	kerstlekkernijen	voor	u.	U	hoeft	zelf	niets	

mee te nemen, wij zorgen dat alles aanwezig 
is	(schalen,	tangetjes,	scharen,	hulst	etc.).	
Bovendien	is	er	deskundige	hulp	aanwezig.	
Uiteraard	mag	u	uw	eigen	kerststuk	na	afloop	
mee naar huis nemen. 

Aansluitend	is	er	de	mogelijkheid	voor	een	
kerstdiner	voor	€	10	p.p.	Wij	serveren	in	 
3	gangen	een	lekker	diner	voor	u.	Met	daarbij	
de	keuze	uit	vlees,	vis	of	vegetarisch.
Laat	u	verrassen.	Aanmelden	met	
onderstaande bon. Betaling bij aanmelding.

U	dient	zich	voor	deze	activiteit	wel	vooraf	aan	
te	melden	en	er	is	een	eigen	bijdrage	van	 
€	9	per	persoon.	Inschrijven	kan	in	het	
gemeenschapshuis, waar u ook meteen kunt 
betalen.	Gebruik	daarvoor	onderstaand	
strookje.	Inschrijven	dient	te	gebeuren	voor 
20 november	en	helaas	geldt	voor	beide	
groepen	vol	=	vol.

Donderdag 1 december, seniorenochtend of -middag,
georganiseerd door Buurtgericht Werken Mariarade

Kerststukjes maken

11.00 uur  Aantal personen: n  Kerststuk maken € 9 p.p.

14.30 uur Aantal personen: n  Kerststuk maken € 9 p.p.

Naam:

Adres:

Telefoon:

Inleveren voor 20 nov. 2022, vol = vol, inleveradres:	Gemeenschapshuis,	Op	de	Weijenberg	11



Heerlen gaat de energietoeslag van 800 euro 
ook uitkeren aan de groep inkomens tussen 
de 120 en 130% van de bijstandsnorm.  
Dit voorstel van het college is gisteravond 
unaniem door de gemeenteraad aangenomen. 
Hiermee komt Heerlen tegemoet aan de 
inwoners die net boven de vastgestelde 
inkomensgrens zitten en waarschijnlijk in 
vergelijkbare mate te maken hebben met  
de enorm gestegen energieprijzen.

Peter	van	Zutphen,	wethouder	jeugd	en	
armoedebestrijding, welzijn en zorg is blij dat 
Heerlen extra geld beschikbaar stelt, om de 
inwoners	die	niet	in	aanmerking	komen	voor	
de energietoeslag, extra te ondersteunen; 

“Wij	willen	in	Heerlen	echt	meer	doen	voor	 
de	mensen	met	een	laag	inkomen.	Zo	krijgen	
werkenden,	ook	met	een	laag	inkomen,	vaak	
minder zorg- en huurtoeslag waardoor ze in 
de problemen komen. Deze groep kan nu in 
aanmerking	komen	voor	de	800	euro	
energietoeslag”. 

Daarnaast past Heerlen de regels rondom 
individuele	bijzondere	bijstand	voor	de	
energiekosten aan. Hierdoor kunnen meer 

inwoners	een	vergoeding	voor	hoge	
energiekosten	krijgen	vanuit	de	bijzondere	
bijstand.	Is	bijvoorbeeld	de	(te)	ontvangen	
energietoeslag	vanwege	de	gestegen	kosten	
onvoldoende	om	de	energierekening	te	
betalen, of indien de persoon niet in 
aanmerking	komt	voor	de	energietoeslag,	 
dan	kan	mogelijk	wel	vanuit	de	bijzondere	
bijstand	een	vergoeding	voor	de	hoge	
energiekosten	worden	ontvangen.

De nieuwe regels treden dinsdag 25 oktober 
a.s. in werking. Vanaf dan is de nieuwe 
informatie	over	het	aanvragen	van	de	
energietoeslag	te	vinden	op	de	website	van	 
de gemeente Heerlen: 
www.heerlen.nl/energietoeslag-aanvragen

De Parkstadgemeenten, onder aanvoering van 
Heerlen, gaan inwoners die recht hebben op 
de energietoeslag ondersteunen bij het 
besparen op de stijgende energiekosten. Zij 
krijgen een gratis energiebespaarcoach en een 
tegoed van € 250 via de Parkstad Energieknip-
app aangeboden om energiebesparende 
producten te kopen bij aangesloten 
bouwmarkten of de WoonWijzerWinkel.  
De Parkstadgemeenten hebben hiervoor de 
handen ineengeslagen met een groot aantal 
belangrijke maatschappelijke partners, die zich 
verenigd hebben in een nieuw samenwerkings-
verband: het ‘Verbond voor Energie-
rechtvaardigheid’.

Energiearmoede
De	stijgende	energieprijzen	vormen	één	van	
de	grootste	problemen	van	onze	tijd.	De	crisis	
illustreert niet alleen de ecologische, maar 
ook	de	sociale	noodzaak	van	verduurzaming.	
Parkstad	is	daarbij	één	van	de	zwaarst	
getroffen	gebieden	van	ons	land.	Landelijk	
leven	er	gemiddeld	6.88%	van	de	huishoudens	
in energiearmoede, in onze regio gaat dit  
om	bijna	10%,	en	in	Heerlen	zelfs	om	meer	
dan	12%.

Wethouder	Gelderblom	van	Heerlen	
onderstreept	daarom	het	belang	van	deze	
aanpak: “Door de hoge energierekening 
moeten steeds meer mensen in Heerlen en 
Parkstad kiezen tussen koken of stoken.  
Dat is onacceptabel! Daarom doen we er met 
deze	aanpak	alles	aan	om	de	impact	van	de	

energiecrisis deze winter bij de zwaarst 
getroffen	huishoudens	zoveel	mogelijk	te	
verzachten.”	Maar	energiearmoede	houdt	niet	
op	bij	het	einde	van	de	winter.	“Waar	we	nu	
pleisters plakken, gaan we komende jaren 
inzetten	op	genezing:	structurele	verduur-
zaming	van	onze	energiehuishouding	en	
woningvoorraad.”	

Digitale beurs
De Parkstad Energieknip-app is een digitale 
beurs	voor	energiebesparing,	ontwikkeld	in	
samenwerking met de Stadsregio Parkstad. 
Met	behulp	van	deze	app	kunnen	de	inwoners	
van	Heerlen,	Kerkrade,	Landgraaf,	Beekdaelen,	
Brunssum	en	Simpelveld	betalen	bij	aangesloten 
bouwmarkten of de WoonWijzerWinkel om 
energiebesparende producten te kopen. 
Daarnaast kunnen ze ook een afspraak maken 
met een energiebespaar-coach om thuis 
advies	te	krijgen	over	welke	energie-
besparende	producten	in	hun	situatie	kunnen	
helpen	om	de	energierekening	te	verlagen.	
Ook	aan	minder	digitaal	vaardige	mensen	
binnen	de	doelgroep	is	gedacht.	Zij	kunnen	 
via	de	WoonWijzerWinkel	alternatieve	
vouchers	ontvangen	en	een	afspraak	met	 
een energiebespaarcoach plannen. 

Van energiearmoede naar 
energierechtvaardigheid
Het	fenomeen	energiearmoede	ontstijgt	zowel	
het	niveau	van	de	gemeente	als	de	korte	
termijn. Daarom hebben de Parkstadgemeenten 
in	het	nieuwe	‘Verbond	voor	Energie-

rechtvaardigheid’	de	krachten	gebundeld	met	
woningcorporaties,	huurdersorganisaties,	de	
WoonWijzerWinkel, onderwijsinstellingen, 
zorginstellingen, en andere maatschappelijke 
organisaties	in	de	regio.	Gezamenlijk	zullen	zij	
de	komende	maanden	bovenstaande	aanpak	
zoveel	mogelijk	bij	de	doelgroep	doen	landen.	
Op de langere termijn zal de samenwerking 
zich	richten	op	structurele	oplossin-gen	voor	
de	problematiek	rondom	energiearmoede.		

Initiatiefnemer	wethouder	Gelderblom:	 
“Met ons brede maatschappelijke Verbond 
slaan we de handen ineen om de komende 
jaren energiearmoede om te buigen naar 
energierechtvaardigheid.	Dat	betekent:	een	
betaalbare	energierekening,	een	leefbare	
woonkamertemperatuur, en een houdbare 
ecologische	voetafdruk.”

Binnen het Verbond ondernemen ook de 
niet-gemeentelijke deelnemers de komende 
maanden	al	verscheidene	acties.	Zo	richt	het	
Legers des Heils buurtkamers in waar mensen 
terecht kunnen die thuis gas willen besparen, 
werven	verschillende	deelnemende	partijen	
energiebespaarcoaches,	en	vult	woning-
corporatie	Weller	het	aanbod	van	de	
gemeente	van	gratis	energieadvies	en	een	
budget	voor	energiebesparende	maatregelen	
aan	voor	bewoners	van	E/F/G	label-huizen	
met	inkomens	boven	130%	van	de	
bijstandsnorm.

Gemeenteraad unaniem voorstander van extra maatregelentegen hoge energieprijzen

Heerlen gaat 800 euro energietoeslag uitkeren aan
inkomens tussen 120 en 130% van bijstandsnorm

Parkstadgemeenten ondersteunen inwoners met gratis 
energieadvies en € 250 aan energiebesparende maatregelen



30 oktober was het dan zo ver! 10 maanden 
voorbereiding en hard werken. Veel tijd en 
energie, bloed zweet en tranen maar dat was 
het absoluut waard! Wat hebben we er 
samen een topavond van gemaakt.  
Er werd gelachen, soms gehuild maar zeker 
geschreeuwd en dat was precies wat wij 
wilde bereiken. 

Wij	als	organisatie	willen	graag	alle	figuranten,	
sponsoren,	vrijwilligers,	opbouwers,	
verkeersregelaars	en	bezoekers	bedanken.

Wij	gaan	alweer	aan	de	slag	voor	volgend	jaar	
dus hopelijk zien we jullie dan weer!

Voeg	ons	alvast	toe	op	Facebook:
Halloweentocht Mariarade Hoensbroek

Heb	jij	filmpjes	en/of	foto’s	gemaakt	van	ons	
pad,	zouden	wij	deze	graag	willen	ontvangen	
om te delen.

Halloweentocht Mariarade Hoensbroek



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

Brooker Shanty-koor  
Hotel Café Amicitia (Markt Hoensbroek) 

Maandag	 19.00-21.00	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-belangen- 
vereniging 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		 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)

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

Mariarader Vrundsjapskoer 
Kerk Amstenrade

Vrijdag		 19.30-21.15	uur:	Repetitie

Vaste activiteiten

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 november 2022.

Er	is	in	de	geschiedenis	van	Mariarade	nog	
nooit op zo een geweldige manier Halloween 
gevierd.	Wij	moeten	de	organisatie	danken	
voor	het	vele	werk	daaraan	besteed.

In	rijen	dik	werd	zondag	vanaf	18.00	uur	
gewacht tot men aan de beurt was.  
En	vanuit	de	buurt	kwam	op	dat	moment	
een sliert bewoners met kinderen haloween 
vieren.	Geweldig.	Alle vrijwilligers	bedankt.

Namens het bestuur SBWM,
Wim van Straten

Ondanks de regen en het helaas af moeten 
lassen	van	de	straatmarkt,	konden	de	
kinderen	toch	gratis	meedoen	aan	de	
ballonnenwedstrijd. 
 
Ook	waren	er	clowns	die	de	kinderen	gratis	
deden	schminken	en	ballonnen	figuren	
maakten, dit alles was zeer in trek bij de 
kinderen. 

Er	is	op	21	september	jongstleden	al	een	
kaartje	van	de	ballonnenwedstrijd	
teruggestuurd	vanuit	Erftstadt	in	Duitsland,	
vogelvlucht	58,45	km	afstand.

De prijswinnaars hebben inmiddels bericht 
gekregen ook zal er een bedankje naar de 
vinder	van	de	ballon	worden	gestuurd.

Dit alles is mede mogelijk gemaakt door 
Stichting	Buurtgericht	Werk	Mariarade.

Straatfeest Mariarade: ballonnenwedstrijd

Halloween


