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Voorwoord
Na de vakantieperiode en een volle agenda
waarin de buurtdag en de burendag 2017
ruime aandacht kregen volgt voor Mariarade
een drukke periode richting feestdagen.

Na een lange tijd vol overlast zal de AkerstraatNoord weer opengaan voor alle verkeer, een
verademing voor ondernemers en bewoners.
Wim van Straten (wtvanstraten@gmail.com)
06-13161005

10 jaar MultiCultiPositivo
op het Broeklandcollege
Afgelopen donderdag vierde het Broekland
college het 10-jarig bestaan van het unieke
MultiCultiPositivo-project. Dit gebeurde
tijdens een feestelijke uitreiking van het
tiende MCP-magazine dat werd aangeboden
aan de gouverneur, T. Bovens, in het bijzijn
van gastleerlingen uit Indonesië. Deze
bezochten het Broeklandcollege afgelopen
week in het kader van het MCP-project.
10 jaar geleden schreef de provincie Limburg
een prijsvraag uit gericht aan jongeren met
breed maatschappelijke thema’s. Tijdens de
lessen maatschappijleer werd gediscussieerd
over een eigen door leerlingen gekozen thema
om de positieve kant van onze multiculturele
samenleving meer aandacht te geven.
Uiteindelijk wonnen wij als Broekland de
eerste prijs. Met deze mooie startsubsidie
werd het eerste jaar MCP gestart. Inmiddels is
het project geborgd in onze school en binnen
ons onderwijs.
De multiculturele samenleving kwam vaak
negatief in het nieuws, de media had vooral
aandacht voor negatieve gebeurtenissen en
de druk vanuit de politiek nam toe, terwijl er
juist ook zoveel toegevoegde waarde te
melden was. Om een tegengeluid te laten
horen en om ook de positieve ervaringen te
laten zien van onze multiculturele samen
leving maakten leerlingen een eigen lijst
van onderwerpen.
Het thema is nog steeds actueel en dat zal ook
zo blijven. Zonder onze ogen te sluiten voor de
wandaden en zinloze laffe aanslagen in Parijs,
London, Barcelona, Nice of Berlijn, willen we
de grote groep goedwillenden een podium
geven en positief nieuws blijven produceren.
Het is soms tegen de stroom in zwemmen,
maar daar wordt je uiteindelijk sterker van.
Het thema en de wijze van werken past
binnen onze meerjarendoelen om onderwijs
relevant te maken en het geleerde uit de

verschillende vakken ook te kunnen gebruiken
en te kunnen toepassen. Het maakt onderwijs
betekenisvol. Leerlingen schrijven sollicitatie
brieven, voeren sollicitatiegesprekken,
verzorgen presentaties, verdieping zich in de
verschillende thema’s, zij schrijven artikelen,
verrichten onderzoek, gebruiken de talen
Frans, Duits en Engels, monteren foto’s en
film. Het thema draagt bij aan verbreding
van de blik op wereld, het geeft inzicht in
de verschillende godsdiensten, maakt
geschiedenis actueel en het maakt de wereld
mogelijk een klein beetje beter.
Binnen het huidige onderwijs met meer
maatwerk kan het gezien worden als een
super masterclass voor leerlingen. Inmiddels
hebben 400 leerlingen deze masterclass
gevolgd en droegen zij hun steentje bij aan
de redactie en de organisatie van het MCP,
we zijn meer dan 200 deelprojecten verder
en hebben als school heel veel contacten
opgebouwd in binnen- en buitenland.
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Het begon allemaal als voornemen, maar
het MCP is uitgegroeid tot een uniek project
in onze organisatie, met meerdere secties
die hebben aangehaakt en met volgend
schooljaar zelfs een keuzedeel voor de
examenleerlingen binnen het vak Diensten &
Producten. De keuzemodule krijgt dan inhoud
via het MCP-project en de leerling kan op dat
deel afstuderen.
Onderwijs en opleiden zijn meer dan
leerlingen helpen aan een diploma en op
Broekland wordt burgerschapsvorming en
groei van puber naar volwassene dan ook met
hoofdletters geschreven.

Voorlichting nieuwe verkeersregels en borden
De Invalidenbond Hoensbroek organiseert
op vrijdag 3 november 2017 een voorlichting
over nieuwe verkeersregels en borden.
Dhr. Jo Hamers van Veilig Verkeer Nederland
zal deze middag presenteren en uw vragen
beantwoorden. Ook de wijkagent zal
aanwezig zijn.

De middag is in het buurtcentrum
“De Koffiepot” Kasteelhoensbroeklaan 190
te Hoensbroek. Wij beginnen om 14.00 uur
en stoppen om 16.30 uur. U bent van harte
welkom, de koffie staat klaar.
Meer info bij Bertha Jongen tel. 045-5221333.

Landelijke burendag 24 september

Verenigingen
Mariarade, opgelet!
Wij verzoeken de verenigingen van
Mariarade de data voor evenementen
door de te geven per mail vóór 20 oktober
a.s. zodat deze gegevens in het overzicht
geplaatst kunnen worden.
S.v.p. vermelden: datum evenement, plaats,
organisatie of vereniging en telefoonnummer.
Doorgeven aan: seftoonen@kpnmail.nl,
let wel vóór 20 oktober.

Op 24 sept 2017 was het de landelijke Burendag. De speeltuin Mariarade en SBWM deden
hier ook aan mee. SBWM organiseerde een
gratis Brunch in de speeltuin die in zeer korte
tijd vol geboekt was.
Helaas hebben we nog mensen moeten
teleurstellen vanwege de grote belangstelling.
De speeltuin Mariarade stelde gratis kramen
beschikbaar zodat iedereen overtollige spullen
kon verkopen. Voor de kinderen was er een
springkussen.
Deze burendag is zeer geslaagd en voor
herhaling vatbaar. Met dank aan Bestuur en
vrijwilligers van de speeltuin Mariarade en
SBWM voor de prettige samenwerking.

Project CD Hoensbroekse luisterliedjes – Reisbrief nr. 4
Beste Hoensbroekers, reisgenoten in het
project CD Hoensbroekse luisterliedjes,
De ex-bloemenwinkel in de Kouvenderstraat,
waar we zondag 3 september bijeen waren,
bleek mooie geheimen te hebben bewaard.
We waren er met de goede zin van een zonnige
herfstmiddag binnen gegaan en ontdekten
al snel wat zo’n lege ruimte met planken en
stellages langs de wanden aan ﬂeurige
herinneringen en uitzichten kan oproepen.
Niet alleen weemoed en heimwee, ook
bespiegelingen over het geven van rozen en
hilarische beelden van een harmonie en een
alomtegenwoordige politieagent kwamen, leek
het wel, uit de kale vloer omhoog. De workshop
maakte het allemaal los en en kanaliseerde al
die ﬂarden tot kleine hanteerbare teksten.
En toen tenslotte elke deelnemer haar/zijn
verse tekst voordroeg, begon er als vanzelf
muziek bij te klinken.
We gaan ermee verder, in de komende weken
zullen teksten en muziek zich verder met elkaar
verslingeren. Dus nogmaals aan iedere
schrijfster/-ver de oproep: diep je tekst uit,

slijp, schaaf, en zoek je muzikant om samen
je lied te versterken! En muzikanten, verleid
je tekstschrijfster/-ver tot nog ﬁjngevoeliger,
persoonlijker en authentieker pirouettes!
Echter, let op: de volgende, op zondag 1
oktober geplande bijeenkomst vervalt
(vanwege een gebeurtenis die een aantal
van ons die dag elders bezighoudt) en wordt
verschoven naar zondag 5 november.
Die middag om 14 u. laten we elkaar horen wat
er uit de diverse samenwerkingen aan liedjes is
gegroeid (natuurlijk in alle voorlopigheid die het
creatieve proces in zich draagt).
En dan de centen… Uit verschillende subsidie
potten is al een aardig bedrag voor ons project
beschikbaar gekomen. Maar we zijn er nog niet.
Daarom hebben we op 25 augustus een aantal
mensen bereid gevonden om als ambassadeurs
voor de CD Hoensbroekse luisterliedjes te gaan
optreden en op zoek te gaan naar sponsors.
En op zondag 1 okt. gaat onze crowdfunding
via de website van Voordekunst van start!
(www.voordekunst.nl) In het kort nog eens de

opzet: Op de site komt een geﬁlmde oproep
waarin ons project wordt beschreven en aan
kijkers wordt gevraagd, een ﬁnanciële bijdrage
toe te zeggen. Daarvoor worden diverse
bedragen, van klein tot groot, genoemd.
Wij van onze kant beloven een tegenprestatie,
ook opklimmend in omvang.
We vragen jullie allemaal, via de middelen die
je ter beschikking staan (praatje op de markt of
bij Lidl, verjaardagskransjes, telefoon, e-mail,
facebook, twitter en de hele dekselse kraam)
deze actie bij zoveel mogelijk mensen uit je
kring, familie, vrienden en kennissen, bekend
te maken. Geef de website door, maak mensen
enthousiast. Spoor ze aan te doneren, hoe
weinig ook.
De crowdfunding duurt 40 dagen. Daarna kijkt
Voordekunst of het streefbedrag (€ 5.000),
dan wel het vereiste minimum van 80%, is
gehaald en kunnen wij beslissen over het
verdere verloop van onze CD-productie.
Met hartelijke groet,
Jullie reisbegeleiders, Herman Coenen,
Ivo Rosbeek, Peter Sikora en Lian Strijards

Cruyff ‘Schoolpleinen 14’ in Heerlen
Vijf Heerlense basisscholen krijgen een
Schoolplein 14, een project van de Johan
Cruyff Foundation om kinderen meer uit
te dagen tot sport en spel. Mede mogelijk
gemaakt door Provincie Limburg,
gemeente Heerlen en JOGG (Jongeren op
Gezond Gewicht).
Donderdag 28 september, om 13.00 uur,
was de opening van een van de vijf nieuwe
‘Schoolpleinen 14’ op basisschool De Griffel
aan de Heldenvierlaan in Heerlen.
Schoolplein 14 is een project van de Johan
Cruyff Foundation om schoolpleinen zo in te
richten dat zij kinderen uitdagen tot spel en
sport. Dit gebeurt met speciale tegels, met
kleurvakken en lijnen. Scholen en kinderen
worden nauw betrokken bij de inrichting van
het plein.
Wethouder Jordy Clemens heeft het
Schoolplein 14 op basisschool de Griffel om
13.00 uur geopend. Hier is onder meer een
renbaan gemaakt die door de kinderen
onmiddellijk daarna werd ‘ingewijd’.
Ook basisschool De Vlieger, basisschool de
Ganzerik, (V)SO ZMLK Catharina-school kregen
een Schoolplein 14. Het vijfde schoolplein, van
de Wegwijzer, wordt in voorjaar 2018 geopend.

JOGG
Met een gezonde leefstijl van kinderen voor
ogen, hebben wij als JOGG (Jongeren op
Gezond Gewicht)-gemeente een aanvraag
gedaan bij de Provincie Limburg voor subsidie
voor de aanleg van 5x een Schoolplein 14
van de Johan Cruyff Foundation. Sporten en
spelen zijn belangrijke pijlers van JOGGHeerlen. Zowel de Johan Cruyff Foundation,
de Provincie Limburg en JOGG hebben de
aanleg van de vijf nieuwe speelplekken in
Heerlen, financieel mogelijk gemaakt.
Uitdagen
Leerlingen van de scholen hebben zelf kunnen
kiezen welke coatings (lijnen en kleurvakken) op
hun schoolplein worden aangebracht. Hierdoor
voelen zij zich mede verantwoordelijk en
betrokken bij het vernieuwde schoolplein. Door
de kleurvlakken en lijnen op de tegels stimuleert
Schoolplein 14 kinderen tot beweging en
creativiteit om zelf spelletjes te bedenken.
Voor meer informatie over de Johan Cruyff
Foundation en Schoolplein14 kunt u contact
opnemen met Annemieke Schuffelen,
annemieke@cruyff-foundation.org.
Website: www.cruyff-foundation.org,
www.schoolplein14.nl.

De buitenkans geeft iedereen de mogelijk
heid om zijn straat of buurt leuker, schoner
of veiliger te maken. Inwoners met goede
ideeën die zelf de handen uit de mouwen
willen steken, helpen wij graag. Bijvoorbeeld
met: samen bloembakken te onderhouden.
Wij regelen dat het materiaal geplaatst
wordt, als de buurtbewoners zelf de bloemen
onderhouden.
Veel mensen lopen met goede plannen of
ideeën rond, maar kennen de mogelijkheden
niet. Daarom gaan wij er vanaf maandag
9 oktober flink wat tamtam voor maken:
met posters op veel plekken in Heerlen,
vijf opvallende markeringskruisen, filmpjes,
advertenties, social mediaberichten en nog
veel meer.
Nieuwsgierig geworden? Kom dan naar
de opening. Wij praten graag met je verder!
Voor meer info, zie ook:
www.heerlen.nl/buitenkans!

Pilot duurzame wijk Mariarade

Plasticafval
Waarom wordt dit niet meegenomen bij de
ophaalronde van plastic of PMD? Bwoners
menen dat dit meegenomen wordt als het
PMD opgehaald wordt en zetten het daarom
op straat.
Het ophalen gebeurt vervolgens niet omdat
het niet in een daarvoor bestemd zak wordt
aangeboden en zodoende blijft het aan de
kant staan waardoor andere buurtbewoners
en degene die het er heeft gezet zich gaan
ergeren.
Los van het feit dat het afval niet in de
bekende PMD-afvalzakken zit, is het geen
PMD. Plastic dat onder PMD valt, dient zacht
plastic te zijn, oftewel verpakkingsmateriaal
(shampooflessen, boterhamzakjes en
dergelijke). Al het overige kunststof, dient op
een andere manier aangeboden te worden.
Op de foto zie je bijvoorbeeld koelboxen
staan. De internetpagina van Rd4 zegt
daarover het volgende: “Koelbox, kapot.
Aanbieden als grofvuil. Want het is grofvuil.
Een koelbox bevat kunststof, maar mag niet in
de container voor harde kunststof omdat deze
kunststofvreemde materialen bevat. Indien
het voorwerp nog in goede staat is kan het

worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel
of het Rd4-milieupark, waarna het nog een
tweede leven krijgt.”
Ook zie je bijvoorbeeld een kunststof krat
staan. Daarover zegt de internetpagina van
Rd4: “Krat, kunststof. Aanbieden als harde
kunststof. Want het is harde kunststof.
Kratten mogen niet worden aangeboden bij
het PMD.” Wasmanden, emmers en dergelijke
zijn eveneens hard kunststof en geen PMD.
Dus de ophaalronde is simpelweg niet bedoeld
voor dit soort afval. Met dit soort voorwerpen
dien je het milieupark te bezoeken.
Op de internetpagina van Rd4 tref je een
afvalscheidingswijzer waarop je van tal van
soorten afval kan zien hoe het aangeboden
dient te worden en waarom.
Zie ook deze link:
https://www.rd4.nl/inwoners/algemeen/
afvalscheidingswijzer

vindsubsidies.nl
Extra subsidies bovenop lokale regelingen
Voor de duur van één jaar kunnen inwoners,
verenigingen, stichtingen en ondernemers
van de gemeente Heerlen gebruik maken van
de online dienstverlening van Vindsubsidies.
nl. Dit is een uitgebreide database voor niet
gemeentelijke subsidies, fiscale regelingen
en fondsen.
Bezoekers van het loket kunnen gratis via een
link op de gemeentesite zoeken naar deze
regionale, provinciale, landelijke en Europese
subsidies door te filteren op thema’s
activiteiten, investeringen en het gewenste
subsidiebedrag. Na het invullen van de
zoekopdracht verschijnt een scherm met
relevante subsidiemogelijkheden. Daar staat
niet alleen de belangrijkste informatie over de
gevonden regelingen, maar ook gegevens die
nodig zijn om zelf een aanvraag in te dienen.

Er is een apart ‘loket’ voor ondernemers en
een ‘loket’ voor inwoners, verenigingen en
stichtingen.
Enorme hulp
Stichting Schurenberger Park is heel blij met
de database van vindsubsidies. Volgens Hans
Ermers van de stichting Schurenberger Park
is het soms een enorme zoektocht om geld
te vinden voor de uitvoering van plannen die
in de wijk bedacht worden. “We hebben dit
wiel zelf moeten uitvinden. De database zal
het zoeken naar donateurs veel makkelijker
maken en dat is voor een vrijwilligersorganisatie als de onze enorm belangrijk!”
Voortuitgang verdient een kans
Wethouder Martin de Beer is in zijn nopjes
met de uitbreiding van het gemeentelijk

Activiteiten 2017/2018
Buurtvereniging Mariarade

Stichting Buurtgericht
Werken Mariarade

Datum Activiteit

Wij nodigen u uit:

Opmerking

08 - 10 Cultuuruitstapje
21 - 10 Back in time

woensdag 25 oktober a.s. om 19.30 uur
GSH Mariarade

04 - 11 Sportieve

voor de openbare vergadering van SBWM
in het Gemeenschapshuis Mariarade.

Agenda ANBO 2017
• Iedere ma. en wo. computer cursus
• Iedere dinsdagmiddag va 13.00 uur soos
kaarten
• 14 oktober Wienertreffen
• 18 oktober 2017 Themadag Altzheimer
stichting
• 4 november Anbo-feestavond
• 16 december Kerstviering

subsidieloket. “Subsidies en kredieten kunnen
innovaties mogelijk maken. Ze helpen
bedrijven, verenigingen en stichtingen vooruit.
Deze vooruitgang verdient een kans. Als blijkt
dat deze aanpak succes heeft, gaan we deze
voorziening permanent opnemen in ons
subsidieloket.”
Deze niet gemeentelijke subsidies en fondsen
zijn te vinden via www.heerlen.nl/
subsidieloket.

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 25 november.

