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Deze keer in Spotlight:

Hoensbroek

kleurt oranje!
zie pag. 3

Preventietips
De laatste maanden worden er in
de regio Limburg zuid veel woninginbraken gepleegd, ook in de gemeente

Activiteitenoverzicht

Maart/April

16 maart
Poker- en Kwajongtoernooi
Voetbalkantine R.K.V.V. Mariarade
17 maart
Hatseflats halfvastenbal
Gemeenschapshuis C.V. Blauw - Wit
18 maart
Heilige mis - Zangkoor St. Jozef
H. Hart van Jezus kerk Parochie
24 maart
Kwajongtoernooi
Louter Kabouter BVM

- Zorg dat uw huis een bewoonde
indruk maakt.
- Laat met behulp van schakel

Heerlen. De ervaring leert dat inbrekers

klokken de verlichting aan- en

zowel overdag als in de avond- en

uitgaan.

nachtelijke uren hun slag slaan.

- En tot slot: inbrekers hebben een

De politie zet, in samenwerking met

hekel aan schrikverlichting, een

de gemeente Heerlen, hoog in om

woningalarm en oplettende buren.

inbraken tegen te gaan, maar kan dit
niet alleen. U kunt zelf de nodige

Hoe kunt u de politie helpen?

maatregelen nemen om het inbrekers

De politie werkt hard aan het tegen-

zo moeilijk mogelijk te maken.

gaan van woninginbraken. Daarbij is
informatie van burgers erg belang-

Een inbraak is een ingrijpende

rijk. Hoe meer informatie de politie

gebeurtenis. Het idee dat iemand

heeft, hoe beter dit is voor het

zonder uw toestemming door uw

onderzoek. Ziet u bijvoorbeeld een

huis heeft gelopen, aan uw spullen

verdachte persoon in uw buurt lopen

heeft gezeten en de boel vervuild of

of een auto meerdere malen doelloos

vernield heeft, is voor veel mensen

rond rijden, schroom dan niet om de

moeilijk te verdragen. Daarbij komt

politie te bellen. Daarbij is het

de ergernis door schade, aangifte

belangrijk dat u goed op uiterlijke

31 maart
Palmpasenviering
Grote St. Jan Parochie Mariarade

doen, regelen via verzekering en

kenmerken let: welke kleding heeft

schade laten herstellen. Toch is die

de verdachte persoon aan of wat is

ellende vaak niet nodig.

de kleur en kenteken van de auto?

06 april
Goede Vrijdag - Zangkoor St. Jozef
H. Hart van Jezus kerk Parochie

Veel inbraken zijn te voorkomen

Bij verdachte situaties kunt u bellen

07 april
Paaseieren rapen met paashaas
Sportveld R.K.V.V. Mariarade
08 april
Paaszondag
H. Hart van Jezus kerk Parochie Mariarade
Paaseiren rapen
Tuin van de Kerk Parochie Mariarade

!

09 april
opening speeltuin
paaseieren rapen

naar 112. Voor meldingen waarbij de
Preventietips

komst van de politie niet direct nood-

Een aantal tips om de kans op een

zakelijk is, bel dan naar 0900-8844.

inbraak te verkleinen:
- Zorg voor goed hang- en sluitwerk
(Politie Keurmerk Veilig Wonen®).
- Sluit ramen en deuren goed af,
vergeet vooral niet het toilet 		
raampje te sluiten.
- Laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten zitten.
- Laat niet zien dat u weg bent.
Plak dus geen briefjes op de deur
en laat geen touwtjes uit de 		

De volgende nieuwsbrief
verschijnt medio april
Teksten aanleveren voor
25 maart

brieven bus hangen.
- Zet ladders, vuilcontainers en
andere voorwerpen waarop
geklommen kan worden weg.

Ook kunt u gebruik maken van
“Meld Misdaad Anoniem” 0800-7000.

Lampionnentocht en Vuurwerk

In opdracht van de Oranje Verenig-

Speciaal voor de kinderen lopen we

Schuureikenweg naar de Klinker-

ing Heerlen organiseren de vier

gezamenlijk met veilige lampionnen

straat (Kasteel).

stichtingen Buurtgericht Werken in

van de markt naar de vuurwerk-

Hoensbroek, het grote vuurwerk bij

locatie. Dit gebeurt onder bege-

De lampionnen wordt uitgedeeld

de vijvers van Kasteel Hoensbroek.

leiding van Fanfare St. Hubertus

voor Hotel Amicitia op de Markt

Dit evenement ter ere van Kon-

Mariarade. De politie en een aantal

vanaf 21.00 uur. De lampionnen

inginnedag is een jarenlange traditie

verkeersregelaars zorgen voor een

zijn gratis, maar op=op. De stoet

en vormt de officiële afsluiting van

veilige tocht. De route loopt van de

vertrekt om 21.30 uur en het

de feestelijkheden op deze dag.

Markt via de Hoofdstraat en de

vuurwerk start om 22.00 uur.

Fanfare St. Hubertus is verhuist
Ingetrokken bij Scouting Sint Christoffel
Door organisatorische oorzaken was

scouting aan de Randweg 16,

onze fanfare op zoek naar andere

6431 AA in Hoensbroek. Al onze

huisvesting. De plek centraal in

andere gegevens blijven hetzelfde.

Mariarade (Gemeenschapshuis)

www.fanfare-sinthubertus.nl,

beviel prima, maar de uitbater

fanfaresthubertus@home.nl.

moet natuurlijk ook rekening
houden met commerciële partijen.

Wij bedanken iedereen die ons het

Daardoor kwamen wij wel eens in

verblijf in “ons” gemeenschapshuis

de knel. Om dat te voorkomen is

mogelijk en aangenaam heeft

een goed alternatief gevonden,

gemaakt!

aan de rand van onze wijk.
Bestuur en leden Fanfare
Per 1 maart is Fanfare St. Hubertus
gevestigd in de gebouwen van de

St. Hubertus Mariarade Hoensbroek

Koninginnedag komt eraan!
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Dit jaar vieren wij Koninginne-

Hoensbroek kleurt oranje
Programma

weg schuin Georg Ohmstraat, rechts

10.00 uur Start fiets versieren in

Ampèrestraat in, links Emmastraat

de speeltuin

tot aan Voltalaan, dan rechts naar

10.30 uur Start inschrijven kinderen

Dr. Philipsstraat, links Hommerter-

11.00 uur Vertrek fietstocht

weg steek kruising Amstenraderweg

12.00 uur Prijsuitreiking fietstocht

over tot kerk. Linksaf naar Op de

12.15 uur Start OranjeRommel		

Weijenberg, via het Paterslaantje

dag op maandag 30 april.

markt

Mariarade staat dan traditioneel

16.00 uur Einde Rommelmarkt

in het teken van de OranjeFeesten

16.30 uur Uitreiking prijs leukste

in en rond de Speeltuin.
Maar aan het vuurwerk en de

stand
17.00 uur Einde Oranjefeesten

voorafgaande lampionnentocht

Mariarade

levert Buurtgericht Werken
Mariarade een belangrijke bijdrage.

naar Weijenbergstraat, rechtsaf
Rooseveltstraat.
Markt
Voor de jeugd in de leeftijd van 13
tot 25 is er vanaf 13.00 uur een
leuk feest op de Markt. Centraal

Route

staat een groot podium waar diverse

De kinderen volgen de volgende

optredens, workshops en demonstra-

Wij leveren onze inspanningen omdat

route met hun versierde fietsen,

ties worden gegevens. Sport en Dans

wij vinden dat een traditie als Koning-

waarbij wij samen met de politie en

staan deze dag centraal.

innedag niet verloren mag gaan.

de mensen van toezicht over hun

De festiviteiten duren tot het begin

Daarom zijn wij dit jaar van plan om

veiligheid waken:

van de avond.

bekende OranjeFeesten in de ochtend-

Rooselveltstraat, Weijenbergstraat,

Vrijwilligers gezocht!

uren, gericht op de jongste kinderen,

Conventuelestraat, Doorvaart naar

SBWM zoekt enkele vrijwilligers die

zal in de middag een programma

rechts, Wolfhoofdsplein, Paadweg

ons op 30 april willen helpen bij de

voor de oudere jeugd plaatsvinden

oversteken, loop verder op Wolf-

OranjeFeesten in Mariarade.

op de Markt. Dit feest wordt door de

hoofdsplein. Einde van de straat,

We verwachten u omstreeks 09.00

vier Hoensbroekse Buurtstichtingen

links met bocht mee, Weijenberg-

uur om samen alles gereed te zetten.

gezamenlijk georganiseerd.

straat. 2e straat links, Bergplein,

Ook zoeken we hulp bij het versieren

steek Paadweg over. Loop de Berg-

van de fietsjes, uiteraard samen met

Mariarade

straat af. Einde van de straat rechts

de kinderen. Bent u geïnteresseerd

Rondom de speeltuin worden diverse

Voltalaan. Eerste straat links (over

om maandag 30 april te helpen?

activiteiten georganiseerd. Het start

heuvel), stukje Paadweg, linksaf

Bel dan met Henri Zoetbrood

met het fietsversieren, gevolgd door

Hekbergstraat, steek Amstenrader-

henri.zoetbrood@gmail.com.

de feesten uit te breiden. Naast de

een tocht door de wijk van trotse
kinderen op hun mooie Koninginnedagfiets. Bij terugkomst is er wat
lekkers en wat te drinken voor de
kinderen en worden diverse prijsjes
uitgereikt.
Om 12.00 uur start de OranjeRommelmarkt. Langs het pad in de
speeltuin staan diverse kramen vol
de meest uiteenlopende spullen en
prullen. Heel gezellig allemaal en
daarom krijgt de leukste stand een
prijs. Natuurlijk wordt er ook voor
de innerlijke mens gezorgd en is er
weer een leuke loterij. U kunt een
stand huren door te bellen met Jan
Roelofsen via 06 - 46 79 53 31.

Prijswinnaars
kleurwedstrijd

Reis naar
Banneux

Zondag 18 december jl. heeft Fan-

Op dinsdag 8 mei 2012 organiseert

fare St. Hubertus haar Kerstconcert

de invalidenbond Hoensbroek samen

gehouden. Speciaal ter gelegenheid

met de Zonnebloem Hoensbroek

van dit concert heeft de fanfare i.s.m.

Centrum een dagtocht naar Ban-

basisschool De Regenboog een kleur-

neux in België. De tocht staat onder

wedstrijd gehouden. Op bijgaande

leiding van pastoor Cordewener.

foto ziet u vier van de prijswinnaars.
De prijswinnaars waren: Danisha,

Er wordt vertrokken vanaf de kerk

Irven, Kyara, Tanisha en Shanella.

Mariarade om 8.30 uur. De thuis-

Alsnog van harte gefeliciteerd!

komst is ca. 18.00 uur. De prijs is
€ 15,00 per persoon, bij aanmelding
te voldoen.
Voor info en aanmelding kunt u
terecht bij mevrouw Jongen
tel. 522 13 33.

Prijzenpot
van € 50.000,00

Scootmobielsticker

Het beste, mooiste of meest
originele initiatief uit de buurt.

Belangrijke
Telefoonnummers
Alarm nummer
112
Huisartsenpost Nightcare
577 88 44
Atrium MC Heerlen
576 66 66
Brandweer
088 - 450 74 50
Politie (geen spoed)
Algemeen nummer (ook wijkagent)
0900 - 88 44
Meld Misdaad Anoniem
0800 - 70 00
Dierenambulance
0900 - 443 32 24
Gemeente
Algemeen nummer (receptie)
14 045
Servicetelefoon Openbare Ruimte
(Het nummer voor klachten over
verkeer, straatverlichting,
stadsreiniging, riool etc.)

14 045

RD4
543 71 00
SBWM
06 - 53 25 98 97

Limburgse kranten en de omroep L1

Landelijke storingslijnen
Blokkeren bankpassen
0800 - 03 13
Gas en electra
0800 - 90 09
Kabel Ziggo
0900 - 18 84
Water
0800 - 023 30 40

gaan in 2012 samen met woningcorporaties op zoek naar het beste,
mooiste of meest originele initiatief
uit de buurt.
Doe mee aan de prijsvraag.
Er zit voor 50.000 euro in de pot.
Aanmelden kan tot 1 april 2012.
De inmiddels befaamde ScootmobielEen jury, onder voorzitterschap van

sticker die in Mariarade is ontwikkeld

de directeur van het Oranjefonds,

krijgt steeds meer succes. Recent

beoordeelt alle inzendingen.

heeft depute A. Janssen van de
provincie Limburg de sticker gratis

De Limburgse kranten en L1 (in het

aangeboden aan alle Limburgse

programma ‘Goeiemiddag Limburg’)

gemeenten. Hiermee wordt de vei-

volgen de wedstrijd op de voet.

ligheid van de scootmobieler in heel
Limburg verbeterd.

Kijk op de website
www.onzebuurt.eu

Op de foto ontvangt Bertha Jongen

voor het aanmeld-

een cheque uit handen van de

formulier!

depute. Deze bedankte hiermee de
Invalidenbond Hoensbroek en SBWM
voor het initiatief voor de “Scootmobielsticker”.

Colofon
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van
Stichting Buurtgericht Werken
Mariarade en wordt een aantal keren
per jaar uitgegeven.
Voor vragen of opmerkingen
kunt u terecht bij:
Secretariaat
Chris Tiekstra
Weijenbergstraat 12
6431 AL Hoensbroek.
T. 06 - 53 25 98 97
E. info@sbwm.nl
W. www.sbwm.nl

