Nieuwsbrief
Jaargang 19 - Nr. 126 - augustus 2017

Voorwoord
In deze uitgave graag speciale aandacht voor
de Buurtdag Mariarade op 17 september a.s.
Verenigingen of particulieren die nog een
kraam willen invullen s.v.p. melden.
Voorts wijs ik u op het afscheid van juf Emmy,
de Soulparty op 9 september en verzoek ik

u er rekening mee te houden dat er op de
Amstenraderweg snelheidscontroles gehouden
gaan worden.
Voor eenieder die nog vakantie gaat vieren:
goede reis en mooi weer.
Wim van Straten (wtvanstraten@gmail.com)
06-13161005

Afscheid van juf Emmy
Beste mensen van Mariarade,
Na 42 jaar werken in en voor Mariarade neem
ik op 1 september 2017 officieel afscheid als
juf van b.s. de Regenboog.
Er is een afscheidsreceptie op school van
19.00 uur tot 21.00 uur onder het genot van een
hapje en een drankje en elkaars gezelschap.
Heel hartelijk welkom op vrijdag 1 september!
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Zondag 17 sept.
Buurtdag 2017!

Groet en liefs, juf Emmy
PS. De receptie is met name bedoeld voor
ouders en andere belangstellenden.
De kinderen krijgen hun eigen afscheidsfeest
onder schooltijd!

In deze uitgave

Landelijke burendag
Neemt u a.u.b. geen bloemen mee … ik ga op
vakantie!

Wensboom Speeltuin Mariarade!
Na het succes van vorig jaar hebben we ook
dit jaar weer een wensboom in onze
speeltuin. De wensboom zal plaatsvinden op
Zondag 17 september 2017! Kinderen tot en
met 13 jaar kunnen één wens in de wensboom hangen. Bijvoorbeeld voor oma, opa,
tante, oom, mama, papa, zus, zusje, broer,
broertje of eventueel voor jezelf!
De jury beoordeelt de meest orginele inzending
en deze wordt beloond met het waar maken
van een ‘‘Lang gekoesterde wens’’!
Kom zondag 17 september met mam, pap en
familie onder het genot van een hapje,
drankje en leuke muziek je eigen wens
invullen. De consumpties zijn op deze dag
slechts € 1.

Kinderen die deelnemen aan de wensboom
krijgen tussen 4 uur en 5 uur 1 gratis Krasijs.
De uitslag van de meest orginele wens wordt
zondag 14 oktober op het afsluitingsfeest van
Speeltuin Mariarade bekend gemaakt!

In de speeltuin van Mariarade zal op zondag
24 september de landelijke burendag
gehouden worden. Met als motto: jong en
oud bij elkaar brengen.
Het is de bedoeling, dat wij gratis kramen
zullen plaatsen in de speeltuin, waar u
als inwoner van Mariarade spullen kunt
aanbieden voor een leuke prijs of misschien
wel kunt ruilen.
Ook gaan wij onkruid onder de toestellen
weghalen en ook in de zandbak.
Verder is er een gratis brunch in de speeltuin
in samenwerking met Stichting Buurtgericht
Werken Mariarade.
Voor meer informatie krijgt u na de vakantie
periode uitgebreid bericht hierover met
inschrijfformulieren.
Bestuur Stichting Speeltuin Mariarade en
Stichting Buurtgericht Werken Mariarade

Ook dit jaar geeft Heerlen een compliment
aan alle mantelzorgers in Heerlen die dag in,
dag uit zorgen voor hun naaste.
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.

Een Droomvlucht
maken, wie durft?
In de laatste week van de zomervakantie
vindt in Heerlen voor het eerst Heerlen aan
Zee plaats. Dit is een vakantieweek voor
kinderen van 10 -12 jaar, afkomstig uit
Heerlen.

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

Het project Heerlen aan Zee, valt binnen het
landelijke project Kinderen aan Zee en zal
plaats vinden tijdens Cultura Nova in Heerlen.
Een week lang dompelen we samen met de
kinderen onder in de wereld van theater,
muziek en beeldende kunst.
Hun fantasie en ideeën zullen de leidraad zijn.
Na een grote openingsact op de eerste dag
gaan we via workshops ideeën verzamelen die
we de rest van de week verder uitbouwen.
We werken met bijvoorbeeld schaduwtheater,
muziek, theater, green screen, stop-motion,
maskers, kostuum, deco en grote objecten.
De week vindt plaats van maandag
21 augustus tot en met donderdag
24 augustus van 10 tot 17 uur en vrijdag
25 augustus van 10 tot 20 uur (eindpresentatie voor o.a. ouders) bij Cultuurwerkplaats Zeezicht in Heerlerheide.

Heerlen aan Zee wordt gefinancierd vanuit de
armoedebestrijding en is voor kinderen die
wegens financiële omstandigheden niet op
vakantie kunnen. Denk hierbij aan een
inkomen op bijstandsniveau, schuldsanering,
sociaal minimum, WAO, of andere soortgelijke
inkomensposities die niet hoger zijn dan 125%
van het bijstandsniveau. Ouders kunnen hun
zoon/dochter aanmelden door mij een e-mail
te sturen met hun gegevens. Ik zal dan contact
opnemen om samen een aanvraag in te
dienen bij het jeugdcultuurfonds. Als deze
wordt goedgekeurd, is hun kind ook

ingeschreven. Het kost ouders dan verder
niets. Er is plek voor 35 kinderen, vol is vol.
Het is de bedoeling dat kinderen de hele week
aanwezig zijn.
Met vriendelijke groet,
Kim Creugers
Alcander / Heerlen aan zee
e-mail: kcreugers@alcander.nl
06-38757604
Kijk ook eens op:
heerlenaanzee

Agenda KBO Hoensbroek – Oog voor senioren
Woensdag 16 Augustus 14:00 uur: Wandeling
op het Landgoed van Kasteel Amstenrade.

6 september: Wandeling met Gids in
Maastricht

20 September: Busreis naar Cochem (D), met
Boottocht en Diner.

Donderdag 31 augustus 14:00 uur:
Themamiddag “Zuid-Limburgse Beekdalen”

16 september: Ontmoetings- en Dansavond
met orkest de Smitties

Neem voor meer informatie contact op met:
Louis Bos, 045-5210633.

Buurtdag zondag 17 september
Dit jaar zal de Buurtdag wederom om
09.30 uur beginnen met een Heilige Mis in
de Lourdesgrot van Mariarade, om de Goden
goed te stemmen opdat we goed weer mogen
hebben.

zijn te winnen. De verenigingen zullen ervoor
zorgdragen dat de inwendige mens, voor elk
wat wils, versterkt kan worden. Natuurlijk
dienen, zoals altijd, de kelen gesmeerd te
worden, ook daarvoor is gezorgd.

Na de Heilige Mis zal om 11.00 uur de
jaarmarkt open gaan waar verenigingen,
instellingen en particulieren hun deelneming
aan toe hebben gezegd. Voor de jeugd is
er dit jaar speciale aandacht waarbij te
denken valt aan springkussen, talentenjacht,
kindervrijmarkt, hinderniscircuit en
behendigheidsspelen waarbij leuke prijzen

Op deze dag zal ook officieel de nieuwe koeltoren, welke recentelijk op het Emmaplein
(aan de Weijenbergstraat) is geplaatst,
feestelijk worden onthuld.
Om 16.00 uur zal de jaarmarkt afgelopen
zijn en kunnen we nog tot 20.00 uur van een
hapje en een drankje genieten op de muzikale

klanken van RTV Parkstad DJ Fer Vroomen.
Indien men ook wil deelnemen aan de
jaarmarkt om b.v. spullen aan de man te
brengen of zich als vereniging of instelling wil
profileren dan is daar voldoende ruimte voor
en dient men zich in verbinding te stellen met
Johan van Heumen, 0455216667 of via e-mail
jcb.vanheumen@home.nl
We spreken de hoop uit, we weten het haast
wel zeker, dat met eenieders aanwezigheid
deze dag weer een gezellige en geslaagde dag
zal worden.

Historie van het Buurtfeest Mariarade
2013
Op zondag 17 september vindt voor de
vijfde keer het Buurtfeest Mariarade plaats.
Een actief comité doet zijn best om van dit
feestelijk gebeuren een blijvertje te maken.
De oorsprong van het feest vindt plaats in
2013. De Buurtvereniging Mariarade BVM
viert in dat jaar het 25 jarig bestaansjubileum
en meldt zich bij de Stichting Buurtgericht
Werken SBWM voor de organisatie van
het Nieuwjaarstreffen op januari in het
gemeenschapshuis. Het succes van deze
samenwerking vormt de kiem van het
plan van SBWM om in de wijk een jaarlijks
terugkomend evenement te organiseren in
kader van de Landelijke Buurtdag van het
Oranje Fonds.
De Buurtvereniging neemt de uitdaging aan.
De opzet is een verenigingsmarkt rond het
Emmaplein en in de Weijenbergstraat een
straatmarkt met mogelijk 50 kramen. Dit alles
aangevuld met gezellig entertainment. Het
goede weer droeg bij aan een gezellige dag
en direct na afloop werd afgesproken er een
vervolg aan te geven, maar dan met meerdere
verenigingen in de organisatie.
De Stichting Buurtgericht Werken zal
zorg dragen voor een basisbudget en als
vergunninghouder functioneren.

2014
De organisatie (Stuurgroep) voor het feest
bestaat uit SBWM, BVM, CV Blauw Wit,
ANBO en Gemeenschapshuis. Ook de editie
2014 wordt een succes, mede dank zij het
voortreffelijke weer en het supergezellige
entertainment. De Stuurgroep wil echter
verder en besluit in 2015 de organisatie een
week te vervroegen om concurrentie met
Treebeek te voorkomen.

2015
In dat jaar is de uitdaging nog groter. Mariarade
als wijk vindt zijn oorsprong in 1915 en viert
dus zijn 100 jarig bestaan. Tevens wordt 2015
uitgeroepen tot Jaar van de Mijnen.
Via de BVM (onder anderen Emil Bernardi)
wordt contact gelegd met Hein Bisschops
en Hein Giesen. Afgetast wordt of er
mogelijkheden zijn een heus Jubileumboek
te kunnen presenteren. Beide heren nemen
de uitdaging aan en op de datum van het
Buurtfeest 2015, op zondag 20 september,
wordt het prachtige boek aangeboden aan
de organisatie en de Wethouder van Heerlen.
Hein en Hein samen met jullie vele helpers op
de achtergrond en alle overige betrokkenen
bedankt voor dit grootse, historische en
eeuwige geschenk aan de wijk.
Een actieve groep inwoners van Mariarade
vatte het plan op een van de eerste woningen
in de wijk (op het Emmaplein) na te bouwen.
In de speeltuin werd ontworpen en samengesteld en op 19 september vond de bouw
plaats. Het huis werd authentiek ingericht en
eveneens op 20 september geopend.
Ook het mijnverleden werd niet vergeten.
De actieve leden van de BVM bouwden een
galerij met pijler en schudgoot zo realistisch
alsof het leek dat je echt ondergronds was.
Het feest werd zoals reeds vorige jaren gestart
met een H. Mis bij onze prachtige Mariagrot,

waarna Showband Corio Collectief voor
begeleiding naar het Gemeenschapshuis
zorgde. Het feestterrein was opgeleukt met
een heuse Lady corner, waar de bezoekende
dames uit onze wijk gratis een kleine kapof opmaakbeurt werd aangeboden.
Emil Bernardi had met zijn helpers vanuit zijn
ruime archief aan foto- en filmmateriaal de
historie van de wijk vastgelegd in een grote
tentoonstelling in het Gemeenschapshuis.
De belangstelling op deze dag was over
weldigend en eenieder genoot van het grote
aantal bezoekers. Ook de speeltuin was
geopend en deelde in het succes.

2016
Op zondag 18 september vond het vierde
Buurtfeest plaats met wederom een
Verenigingsmarkt en een Straatmarkt.
De scouting heeft een avontuurlijke hinder
nisbaan gebouwd en op het trapveldje wordt
gevoetbald door teams van de Regenboogschool. Ook de Lady Corner is er weer terwijl
de kienclub een stand heeft ingericht met
Meat and Great waar de kinderen Prinsessen
en Prinsen kunnen ontmoeten.
Als besluit van dit historisch overzicht
danken wij de deelnemende Verenigingen
en Stichtingen welke deelnemen aan het
Buurtfeest; Anbo, CV Kangeroes, Leercentrum,
CV Blauw Wit, Buurtverenigingen BVM en de
Gloeilampen, Breuker Mannenkoor,Showband
Corio Collectief, Fanfare St. Hubertus,
Scouting St. Christoffel, Alcander, Meander,
Kienvereniging Mariarade,Speeltuin
Mariarade, Humanitas, Regenboogschool,
Parochie Hoensbroek, Zonnebloem,
Invalidenbond, Schietclub RKWBCM,
Schildersclub, Stichting Buurtgericht Werken
Mariarade. Laten we ons verheugen op het
Buurtfeest 2017 op zondag 17 september.

Soulparty 9 september Mariarade
Enkele dames uit Mariarade waren de
mening toegedaan dat er in Hoensbroek
weer een soulparty georganiseerd moest
worden. Dit evenement is niet weg te denken
uit Hoensbroek.
Wat jaren geleden geen doorgang meer heeft
kunnen vinden in het Kasteel van Hoensbroek
is aanleiding geweest om dit in het Hoensbroekse weer nieuw leven in te blazen.
De Soulparty is op zaterdag 9 september 2017
en vindt plaats in het Gemeenschapshuis van
Mariarade. De aanvangstijd is 21.00 uur en de
zaal gaat open om 20.00 uur.

Even voorstellen

Voor wat het de kosten van de entreekaarten
betreft, daar hoeft men het niet voor te laten.
In de voorverkoop € 5,00 en aan de zaal op
9 september € 7,50. De kaarten zijn verkrijgbaar bij het Gemeenschapshuis van Mariarade
aan de Weijenberg 11 te Hoensbroek.
De muziek wordt verzorgd door RTV Parkstad
DJ Fer (Vroomen) die in de benedenzaal van
Kasteel Hoensbroek destijds ook garant stond
voor een grandioze avond vol Soul, Funk,
Disco en Dance Classics.
Wij hopen velen te mogen begroeten op deze
soulparty.

Mijn naam is Wieteke Schroeders, sinds
1 juli Gebiedsregisseur van Mariarade.
Daarnaast ben ik ook Gebiedsregisseur voor
de buurten Maria Gewanden, Nieuw Lotbroek,
Heerlerheide-Passart en ZeswegenNieuw Husken.
Ik ben geboren en getogen in Heerlen en
woon inmiddels al heel wat jaren in Heerlencentrum.

Aanpak verkeersknelpunten
Met een combinatie van eigen onderzoek via
ongevallencijfers, snelheidsmetingen en
meldingen van bewoners, bedrijven en
instellingen houdt de gemeente de verkeersveiligheid in de Heerlense bebouwde kom in de
gaten. De aanpak van gesignaleerde problemen
verloopt vervolgens gestructureerd via een
prioriteringssysteem: de Top 10 verkeersknelpunten. Voor structurele maatregelen is
tussen 2017 en 2019 jaarlijks € 160.000
beschikbaar.
Aanpak
Binnen de bebouwde kom onderscheiden we
twee soorten wegen: de gebiedsontsluitingsweg
(50 kmwegen) en de erftoegangsweg (30 km
wegen). Op de erftoegangswegen kan het
nodig zijn om een combinatie van snelheid
reducerende en veiligheid verhogende
maatregelen toe te passen. Op de gebiedsontsluitingswegen wordt de snelheid door
handhaving afgedwongen en gaat het daarom

meestal om veiligheid verhogende maatregelen.
Samenstelling Top 10
Uit een combinatie van ongevallencijfers en
snelheidsmetingen volgt een prioritering voor
de aanpak van de wegen. Blijkt dat zich meer
dan 3 letselongevallen hebben voorgedaan in
de afgelopen drie jaar, dan krijgt de straat een
hoge prioriteit in de Top 10. Omdat de kans op
ernstige letsels bij een 50 km/u weg vele malen
groter is dan bij een 30 km/u weg krijgen deze
wegen in de regel een hogere prioriteit.
Combinatie van maatregelen
Is er in de komende drie jaar onderhoud
gepland of worden er grote veranderingen in
de verkeersstromen worden verwacht?
Dan worden de aanvullende maatregelen vanuit
de Top 10 gecombineerd met de onderhoudswerkzaamheden of opgenomen in de plannen
voor gebiedsontwikkeling.

Activiteiten 2017 Buurtvereniging Mariarade
Datum Activiteit

Opmerking

Datum Activiteit

Opmerking

17 -09

Buurtdag

Rondom

21 - 10 Back in time

GSH Mariarade

Mariarade

GSH Mariarade

04 - 11 Sportieve

24 - 09 Burendag
08 - 10 Cultuuruitstapje

Vrijwilligersdag

activiteit

Ik ben de afgelopen weken veel de buurten
in geweest en heb met allerlei mensen
gesproken die dagelijks bezig zijn om het in
hun buurt leuker, gezelliger, mooier en veiliger
te maken. Deze mensen, jullie dus, steken hier
enorm veel tijd en energie in en de resultaten
zijn vaak ronduit prachtig!
Ik heb er heel veel zin in om, samen met
iedereen die zich hiervoor inzet, te zorgen dat
Mariarade een leuke plek om te leven is en
blijft.
Tot ziens in de buurt!
Wieteke Schroeders

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 Sinterklaas-

Ik werk sinds 2002 bij de gemeente Heerlen
en heb me de afgelopen jaren vooral bezig
gehouden met de thema’s inkomensvoorziening en armoedebestrijding.

GSH Mariarade
De Nieuwsbrief verschijnt alle even maanden.
Inleveren teksten voor 25 september.

