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Waarschijnlijk heeft U ze al zien lopen in de 
wijk, maar op 8 juni jl. zijn de preventisten van 
Buurtpreventie Nieuw-Lotbroek, officieel geïn-
stalleerd door Wethouder Nico Aarts van de 
Gemeente Heerlen. 
Na een geslaagde workshop voor de preven-
tisten (gegeven door de Politie) en een geza-
menlijk rondje door de wijk, werden de certifi-
caten overhandigd aan de preventisten door 
Wethouder Nico Aarts. De Wethouder die nog 
even moest wennen aan het woord Preventist, 
was zeer verheugd met het initiatief en hoopt 
dat het Buurtpreventie project van 
“Buurtpreventie Nieuw-Lotbroek” een succes 
mag worden en dat dit initiatief zich in de na-
bije toekomst in meerdere stadsdelen van 
Heerlen mag verspreiden. Ook de inmiddels 
naar Breda vertrokken Burgemeester P. Depla 
liet in een eerder stadium al weten zeer ver-
heugd en enthousiast te zijn met dit initiatief. 
Nadat alle preventisten het certificaat hadden 
ontvangen, was het tijd voor een fotomoment-
je. De aanwezige genodigde / belangstellen-
de, maakte gretig foto`s van dit voor Heerlen 
unieke moment. “Meer blauw op straat in 
Nieuw-Lotbroek” Dit was de letterlijke opmer-
king van een van onze preventisten toen we 
op de foto gingen met onze mooie nieuwe 
(blauwe) preventiehesjes voorzien van ons 
eigen ontworpen Preventielogo.  
De vrijwilligers / preventisten van Buurtpre-
ventie Nieuw-Lotbroek, hopen dat het preven-
tieteam kan bijdragen aan een betere leefom-
geving en het verhogen van het veiligheidsge-
voel  binnen onze wijk. Mocht je de preventis-
ten van Buurtpreventie Nieuw-Lotbroek zien 

BUURTPREVENTIE NIEUW-LOTBROEK OFFICIEEL VAN START 

lopen , spreek ze gerust aan.  We horen graag 
hoe het gaat en of we iets voor U kunnen beteke-
nen. Bent U woonachtig in de wijk Nieuw-
Lotbroek en heeft U de minimale leeftijd van 18 
jaar bereikt en wilt U gezamenlijk met andere 
preventisten door Uw eigen woonwijk surveille-
ren, meldt U dan aan als preventist via: mvdlpre-
ventieteamnwlotbroek@gmail.com 
Wilt of kunt U niet meelopen met de surveillance-
rondes door de wijk, dan kunt U wellicht toch iets 
betekenen voor uw eigen woonwijk. Dit kan door 
U aan te sluiten bij onze WhatsApp groep . Hier-
onder leest U wat dit precies inhoudt. 
 
 
WhatsApp Buurtpreventie Nieuw-Lotbroek:  
 
Zoals bekend, is het doel van buurtpreventie een 
veilige en leefbare buurt en dus zorgen bewo-
ners, politie en gemeente er samen voor, dat be-
paalde vormen van criminaliteit (zoals vandalis-
me en verstoringen van de openbare orde) wor-
den bestreden. Whatsapp preventie is een mo-
derne digitale vorm van buurtpreventie. Gebrui-
kers kunnen met WhatsApp gratis met elkaar be-
richten uitwisselen en bestanden delen. Er zijn 
inmiddels steeds meer WhatsApp groepen die op 
lokale schaal een buurt veiliger proberen te ma-
ken. Er kunnen maximaal vijftig mensen deelne-
men aan zo’n groep. Het grote voordeel van 
WhatsApp is dat je elkaar snel een berichtje kunt 
sturen en elkaar eventueel kunt waarschuwen”. 
Een bijkomend voordeel is dat het tegelijkertijd 
leidt tot zeer intensieve sociale contacten. Ie-
mand kan heel snel een heel grote groep men-
sen inseinen, en eventueel ook foto's meesturen. 
Ook Buurtpreventie Nieuw-Lotbroek maakt ge-
bruik van een dergelijke WhatsApp groep. Wilt U 
zich aansluiten aan de groeps WhatsApp, meldt 
U dan aan via:  
mvdlpreventieteamnwlotbroek@gmail.com 
Onze secretaris zal U gegevens alleen gebruiken 

om U aan te melden voor de groeps WhatsApp. 

Mocht U zich hebben aangemeld en na een tijdje 

alsnog willen afmelden, dan kan dit zonder enige 

verdere verplichting. Een mailtje naar boven-

staand mailadres volstaat. Bekijk ook eens de 

Facebookpagina van Buurtpreventie Nieuw-

Lotbroek. Op deze pagina vindt U tips en weetjes 

m.b.t. veiligheid en activiteiten.  

mailto:mvdlpreventieteamnwlotbroek@gmail.com
mailto:mvdlpreventieteamnwlotbroek@gmail.com
mailto:mvdlpreventieteamnwlotbroek@gmail.com
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Tegen de tijd dat u dit wijkblad ontvangt, zijn de 
scholen alweer begonnen. Velen hebben de 
schoolvakantie gebruikt om zolder of schuur op 
te ruimen. Maar ja, dan kom je spulletjes tegen 
waarmee je niets meer doet, maar die ook te 
goed zijn om weg te gooien. En dan? Dan belt u 
dus met drumband Marijke! Want de drumband 
organiseert op zondag 18 oktober haar inmiddels 
traditionele rommelmarkt en kan best nog bruik-
bare spulletjes gebruiken. Een telefoontje is ge-
noeg. U belt met 045 – 850 54 28 of 06 – 485 
231 00 en er wordt een afspraak met u gemaakt 
wanneer de spullen bij u worden opgehaald. 
De rommelmarkt vindt als vanouds plaats in MFC 
Gebrook aan de Prinsenstraat. Tussen 10 en 15 
uur kunt u weer naar hartenlust snuffelen tussen 
speelgoed, boeken, snuisterijen, huishoudelijke 
artikelen, witgoed en nog veel meer! 
Al jarenlang levert deze activiteit een welkome 
en noodzakelijke aanvulling op de clubkas. Daar-
om doet de vereniging ook dit jaar weer een be-
roep op u en uw vrijgevigheid. Mede daardoor 
kan de drumband bijvoorbeeld deelnemen aan 
bijv. optochten van het OLS en LDS (samen met 
een bevriende Belgische schutterij) en -nog be-
langrijker- aan het bondsconcours op zondag 15 
november a.s. in Venray. En dan is de drumband 
natuurlijk ook aanwezig op het Buurtfeest 
'Lotbroek Leeft en Beweegt' op zondag 27 sep-
tember. Daar heeft de vereniging weer een 
kraam waar de bezoekers hun losse polsen en 
snelheid kunnen tonen op de ‘drum-o-meter’. In-
dien mogelijk neemt een team van drumband 
Marijke ook weer deel aan de Zeskamp. We ho-
pen u te mogen begroeten tijdens een van onze 
optredens en natuurlijk tijdens de rommelmarkt 
op 18 oktober.  

 NIEUWS DRUMBAND MARIJKE 

“Ik ga binnenkort naar een verzorgingshuis. 
Moet ik dan mijn woning opeten ?”“Wilt u wel of niet 
worden behandeld (doorbehandeld) als u ziek bent; 
Wensen ten aanzien van uw levenseinde”.De laat-
ste jaren zijn deze vragen voor ons allen actueler 
geworden! Op donderdagavond 22 oktober 2015 
komt notaris Wolfs een toelichting geven over de 
wet- en regelgeving met betrekking tot deze onder-
werpen. En u informeren over “Wie geeft u het ver-
trouwen”..Alles over het levenstestament, de vol-
macht en in welke situaties dit van belang is. Er is 
gelegenheid tot het stellen van vragen. De eigen 
bijdrage voor deze thema-avond is € 2.50, een kop 
koffie of thee is hierbij inbegrepen.  Aanvang 19.00 
uur.Indien u liever per bank betaalt: NL13 RABO 
0172 4643 66.Deze avond wordt georganiseerd in 
Buurtcentrum  de Koffiepot. Kasteel Hoensbroek-
laan 190 Hoensbroek. Ook niet leden van de KBO 
zijn welkom. Aanmelden bij: Yvonne Vorage,  
Monesveld 10,6433 JT Hoensbroek 
Tel. 06 – 16 399 232 

 THEMA-AVOND KBO       

Sociaal Domein Heerlen. 
Op maandag 2 november houdt de KBO Nieuw Lot-
broek een informatie / voorlichtingsavond 
over het keukentafelgesprek, een persoonlijk ge-
sprek tussen zorgvrager/mantelzorger en gemeente 
over de zorgvraag en persoonlijke situaties. De 
voorlichting wordt gegeven door Hans Pluijmaekers. 
Tevens wordt de werkwijze van de Sociale Buurt-
teams en Buurtsteun in Hoensbroek uitgelegd. 
Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. 
De eigen bijdrage voor deze thema-avond is € 2.50, 
een kop koffie of thee is hierbij inbegrepen. 
Aanvang 19.00 uur. Deze avond wordt georgani-
seerd in Buurtcentrum de Koffiepot, Kasteel Hoens-
broeklaan 190 Hoensbroek. 
Ook niet leden van de KBO zijn welkom. 
 
Aanmelden bij: 
 
Yvonne Vorage, 
Monesveld 10, 
6433JT Hoensbroek. 
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REANIMATIE 

 Oproep reanimatie (verhaal hulpverlener). 
 
Het was zomer 2013. Ik genoot samen met mijn ge-
zin van een welverdiende vakantie thuis in Nieuw-
Lotbroek toen plotseling s’middags al onze 3 tele-
foons tegelijkertijd een bericht ontvingen. Dit kon 
maar een ding betekenen, een oproep van AED-
Alert. Nadat we de oproep bekeken hadden reali-
seerden we ons al snel dat de oproep van zeer nabij 
was, te voet erna toe rennen zou sneller zijn dan de 
auto pakken. De straat was ons zeer bekend, we 
hadden er zelf gewoond. Ook wisten we wie er op 
dat adres woonden. Toen we aankwamen stond de 
voordeur al open en we betraden de woning. Mijn-
heer riep gelijk “je moet boven zijn’. Daar aangeko-
men troffen we de buurt bewoonster aan op de 
overloop. Na de vitale functies gecontroleerd te heb-
ben bleek al gauw dat het om een reanimatie ging. 
Mijn echtgenote startte de reanimatie, daarna nam 
ik het van haar over. Onze dochter zorgde voor de 
communicatie en dat onder in de woonkamer alles 
goed verliep. Nadat het ambulancepersoneel was 
gearriveerd, werd Mw. gedefibrilleerd met behulp 
van een externe hartdefibrillator (A.E.D.) en kreeg 
ze de noodzakelijke medicatie toegediend. Toen ze 
voldoende stabiel was werd ze met behulp van een 
schepbrancard naar beneden gedragen. Daarna 
werd ze met spoed naar het Ziekenhuis in Heerlen 
vervoerd. Later op de avond kregen we telefoon dat 
Mw. aanspreekbaar was en dat ze een pacemaker 
had gekregen. 
 
 Het gaat goed met haar, ze kan samen met haar 
echtgenoot weer genieten van het leven. Enkele 
weken later ontvingen we thuis een bloemetje van 
hun als blijk van waardering. Dit vonden wij niet no-

dig, het geeft je al een goed gevoel als je iemand in 
nood kunt helpen. 
 
Burgerhulpverlening loont. De eerste 6 minuten zijn 
belangrijk om een kans te kunnen maken om te 
overleven. In onze wijk zijn deze vrijwilligers ook 
aanwezig. Dit geeft een veilig gevoel. Het kan ieder-
een overkomen, mij ook. Dan weet ik dat andere 
buurtbewoners ook voor mij klaar staan. Na een op-
roep gaat een gedeelte van de groep ter plaatse, 
terwijl de andere helft een oproep krijgt om een in 
de buurt aanwezige A.E.D. ter plaatse te brengen 
zodat deze indien nodig ingezet kan worden. Het 
geeft mij een veilig gevoel. Ik wil dan ook andere 
geschikte buurtbewoners oproepen om zich bij ons 
aan te sluiten zodat de groep nog groter wordt en 
we nog sneller kunnen optreden in ons Nieuw-
Lotbroek. 

 

Zomaar een ervaring van een gereanimeerde…. 
 
Het wonder van het zuiden. Mijn verhaal in het kort. 
Ik wil het graag het wonder van het zuiden noemen. 
Het was een heftig half jaar geweest……even een 
weekeindje er tussenuit verliep iets anders dan ver-
wacht. Een hartstilstand en daarna nog enkele en 
ook nog bij mijzelf…..maar dankzij een buurman 
kan ik het nog navertellen. 
Zomaar een buurman , zomaar een held….mijn gro-
te held. 
Was hij er echter niet geweest voor mij dan….??? 
Zelf weet ik er niets meer van maar via mij kinderen 
en kennissen ben ik veel te weten gekomen. Na we-
kenlang  revalidatie heb ik contact gehad met alle 
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 EHBO Vereniging Nieuw-Lotbroek               

mensen die er voor zorg gedragen hebben dat ik nu 
ben zoals ik nu ben……..een gelukkig mens. 
Ook de eerste schakel in deze hulpverleningsketen, 
mijn  held, de buurman, heb ik mogen ontmoeten. 
 
Mensen zoals hij zijn heel belangrijk in de eerste 6 
minuten na een hartstilstand. 
Mensen zoals hij zijn goud waard. 
Mensen zoals hij hebben het hart op de juiste plaats. 
Zomaar een verhaal van een gelukkig iemand. 
 

 

 Wist u dat EHBO vereniging  Nieuw Lotbroek ism 
Stichting  Buurtbeheer Nieuw Lotbroek al jaren-
lang een voorbeeldfunctie heeft in reanimatienet-
werk Heerlen. 

 Wist u dat in onze wijk 3 aed ’s in het openbaar 
aanwezig zijn voor een eventuele inzet bij een 
probleem met het hart. 

 Wist u dat het in Nieuw Lotbroek mogelijk is om 
na de melding bij 112 binnen 3 minuten een rea-
nimatie en het gebruik van een aed op te starten 
is. 

 Wist u dat deze aed ‘s zich bevinden op de vol-
gende adressen, MFC Prinsenstraat 12, Patrick 
Essers, Mgr Feronlaan 23 en bij John Visker, 
Overbroekerf 67. 

 Wist u dat u voor informatie terecht kunt bij John 
Visker, ambassadeur reanimatie netwerk Heerlen/ 
docent eh/bls/pbls, 045-5224681/ ehbo-
lotbroek@het net .nl 

 Wist u dat ook u een belangrijke schakel kunt zijn 
in ons reanimatie netwerk? 

 Wist u dat ook u een hart heeft…………..laten wij 
hart hebben voor elkaar….. 

 
       John Visker. 
 

EHBO vereniging Nieuw-Lotbroek 
 
Al meer dan 50 jaar is de EHBO vereniging Nieuw 
Lotbroek actief. 
Wij geven o.a. cursussen, houden oefeningen, alle-
maal met het doel voor U en voor de gemeenschap 
klaar te staan wanneer Eerste Hulp noodzakelijk is. 
Elk jaar leiden wij cursisten op die een bevoegdheid 
krijgen om eerste hulp te kunnen verlenen. 
Deze cursisten worden getraind met speciaal lesma-
teriaal, zoals bijvoorbeeld een reanimatiepop etc. 
 
Wist u dat in Nederland per jaar ongeveer 7000 men-
sen gereanimeerd moeten worden buiten het zieken-
huis? 

Reanimatie (hartmassage en beademing) wordt 
toegepast om de tot stilstand gekomen bloedsom-
loop weer “op gang” te brengen. Dat weer op gang 
brengen kan veel effectiever gebeuren met behulp 
van een defibrillator (op de radio reclame spreekt 
men over een “defie”). Dit apparaat geeft stroom-
stoten aan een slachtoffer met een hartstilstand.  
Door deze stroomstoten kan het hart weer vanzelf 
gaan werken. 
 
Maar wij doen meer…….! 
 
De EHBO-vereniging Nieuw-Lotbroek is een er-
kende EHBO-vereniging, aangesloten bij EHBO 
Limburg (die 92 verenigingen heeft, verspreid over 
heel Limburg). En via EHBO Limburg rechtstreeks 
aangesloten bij het Oranje Kruis in Den Haag. 
(Het Oranje Kruis is de officiële instantie die de 
diploma's uitgeeft en beheert). 
 
Wij verzorgen: 
1. Herhalingsoefeningen EHBO, ± 20 per jaar; 
2. Nieuw Lotbroek heeft 3 docenten EHBO 
 (daardoor variatie in lessen). 
3. Lage contributie, all-in slechts € 30,00 per 
 jaar; 
4.      Mogelijkheden deel te nemen aan cursus
 sen LOTUS, docent EHBO etc., met moge- 
         lijkheid tot subsidies via de vereniging. 
5.     Mogelijkheid om te assisteren bij evenemen
 ten, etc., (dus het in de praktijk brengen van 
 EHBO op sportvelden, bij braderieën, etc.), 
 waarna deze aangetekend kunnen worden 
 als reguliere herhalingsoefeningen. De 
 EHBO-er die deelneemt ontvangt hiervoor 
 ook een (kleine) vergoeding. 
 

Heeft u interesse voor het volgen van een 
EHBO basiscursus geef u dan op via het  
Emailadres ehbo-lotbroek@hetnet.nl  of via  
telefoonnummer 045-5224681 
 
De EHBO basisopleiding van 16 uur, inclusief de 
AED training en reanimatie, kost all-in 145 euro 
(dus inclusief examen, boekje, materialen, etc.) 
 

 

Start van de nieuwe basiscursus in  
november 2015, alle lessen op de  

vrijdagavond van 7 tot 10 uur in het MFC. 

mailto:ehbo-lotbroek@hetnet.nl
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     KINDERROMMELMARKT 2015                    

Tijdens het buurtfeest van 27 September wordt er om en bij het M.F.C. Gebrook aan de Prinsenstraat.12 
een buiten kinderrommelmarkt georganiseerd door STICHTING BUURTBEHEER NIEUWLOTBROEK 
Hebben jullie interesse om hier aan mee te doen meld je dan aan.                            
We beginnen om 12.00 uur  (alles gereed maken v.a. 11:00 en het duurt tot 17.00 uur                                                                           
Voor de mooiste ,de beste,en/of de leukste kraam ziijn er prijzen. 
Ben jij tot maximaal 15 jaar oud? Geef je dan snel op !                                                  
De deelname is gratis alleen vragen wij 10 euro borg,als je je plaats schoon achterlaat en niet eerder op-
ruimt dan 17.00 uur, krijg je deze weer retour. 
Er is tevens ook een ballonnenwedstrijd,ook hier kun je aan meedoen.                        

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inschrijving kinderrommelmarkt/ballonnenwedstrijd 2015:                                      

Naam:.                                                                                                                           

Leeftijd :                                                  

Adres :                                                                                                      

Postcode :                                                                                                                 

Woonplaats :                                                                                                                            

Tel:                                                              

E-mail:                                                                                     

 

Ik doe ook mee met de ballonnenwedstrijd :  Ja /Nee                                        

------------------------------------------------------------------------------------------------             

Inleveren  vóór 20 September bij                                                                             

J.Sauvé    Overbroekerf 44     Hoensbroek                                                                   

Langzaam aan begint op 11-11-2015 het nieuwe car-
navalsseizoen weer. Op een fantastische manier zijn 
jeugdprins Devon I en jeugdprinses Quille I afgelopen 
seizoen de jeugd voorgegaan tijdens de carnaval en 
we zoeken jammer genoeg opvolgers. Wil jij volgend 
jaar de jeugdprins of de jeugdprinses van JCV Ge-
brook zijn?  Dit is voor kinderen uit de groepen 6 en 7 
van de basisschool. Wil je liever als lid van de 
jeugdraad deelnemen aan de carnaval, kan dit ook, 
want vanaf november 2015 starten we het nieuwe 
seizoen met een nieuwe jeugdraad van Elf.  
Dit is voor de kinderen uit de groepen 5, 6 en 7. 

Je kunt een mailbericht sturen naar:  
jcvgebrook@gmail.com of reageren via een privé-
bericht op ons facebookpagina: Jcv Gebrook                                                                                                                                                                                   
Na aanmelding zullen we contact opnemen met de 
ouders om verdere afspraken te maken 
Like ook alvast onze facebookpagina: Jcv Gebrook 
Met carnavalistische groet, 
 

JCV Gebrook 

mailto:jcvgebrook@gmail.com
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Beste ouders, jongens en meisjes,             
 
Vind jij het leuk om te sporten?  
Wij zijn namelijk op zoek naar sportieve 
jongens en meisjes in de leeftijd van 6 t/
m 11 jaar en van 12 t/m 15 jaar die onze 
groepen willen versterken. Mogelijk zit er 
al een vriend of vriendin uit jouw klas bij 

onze vereniging zonder dat jij dat weet. 
 
Wie zijn wij en wat doen wij?  
Wij zijn een vereniging die iedereen de mogelijkheid wil bie-
den om te sporten op recreatief niveau dus niet in competi-
tie/wedstrijdverband. Wij doen elke week iets anders. Van 
een tikspelletje bij de warming-up tot en met de diverse tak-
ken van sport zoals slagbal, voetbal, hockey, basketbal en 
nog veel meer. 
 
Waar sporten wij? 
Onze thuishaven is de sportzaal van het MFC Gebrook, 
gelegen aan de Prinsenstraat te Hoensbroek. 
 
Wanneer en hoe laat sporten wij? 
Elke vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur (leeftijd 6 t/m 11 jaar) 
en van 19.00 tot 20.00 uur (leeftijd 12 t/m 15 jaar). 
 
Lijkt het jou wat? 
Kom eens samen met je ouders een kijkje nemen en doe 
gerust mee om te kijken of je het leuk vindt. Wel je gymspul-
len en gymschoenen meenemen. 
 
Vragen? 
Mochten jullie meer informatie willen, bezoek onze website: 
www.rsvh.nl of neem contact op met een van onze jeugdlei-
ders: Marcel Romih 045-5729663 (na 18 uur), mar-
cel.romih@home.nl of  Marcel Wetzels 045-5214105 (na 18 
uur), marcelwetzels@live.nl . 
 
Wij zien jullie graag. 
 
 
Gezellige Kerst-Adventsmarkt in MFC Gebrokt 
 
Alhoewel u wellicht net terug bent van de zomervakantie 
berichten wij alweer over de gezelligste tijd van het jaar. Op 
zondag 29 November is er namelijk weer de Kerst-
Adventsmarkt in het MFC te Hoensbroek gelegen aan de 
Prinsenstaat in Nieuw-Lotbroek. Deze kerst-adventsmarkt 
wordt georganiseerd door de gezamenlijke verenigingen 
binnen het centrum en dus zullen ook deze verenigingen 
met tal van particulieren standhouders hun koopwaar pro-
beren aan de man te brengen. Tevens is er een workshop 
Cup-Cakes versieren. Er zijn nog tafels beschikbaar dus als 
u interesse heeft om hier aan deel te nemen neem dan con-
tact op via het telefoonnummer:  
045-5212120 of 06-53997175 

BUURTSTEUN OOK IN NIEUW LOTBROEK 

In alle 18 buurten van Heerlen wordt gewerkt aan buurt-
steun, ook in Nieuw Lotbroek 

 
Wat verstaan we onder buurtsteun? 
Buurtsteun gaat over het met elkaar vorm geven aan een 
mooie leefbare buurt waar iedereen zich thuis voelt en zo 
lang mogelijk wil blijven wonen. Mensen in de buurt zor-
gen  er met elkaar voor dat er geen mensen uit de boot 
vallen. Men helpt elkaar daar waar dat mogelijk is. Dat 
gebeurt al heel veel, maar.... 

 
Wat betekent buurtsteun dan concreet? 
Onder  buurtsteun verstaan we de steun die mensen el-
kaar in de buurt geven. Er zijn vast nog mensen in Nieuw 
Lotbroek die wat hulp of contact zouden kunnen gebrui-
ken bij iets wat wij nog niet weten, bijvoorbeeld: 

bij het doen van een klein klusje in huis; 

bij het opknappen of schoffelen van een tuintje 

bij het doen van een boodschap 

samen gaan winkelen, een eindje wandelen 

samen een kopje koffie drinken 

zoeken naar nieuwe mogelijkheden om anderen te-

ontmoeten 

helpen bij het organiseren van een nieuwe activiteit 

in de straat 

en...... er zijn vast wel mensen in Nieuw Lotbroek die zo-
iets samen met of voor iemand zouden willen doen? Hoe 
krijgen we deze personen, de een met een vraag, de an-
der met een aanbod nu bij elkaar? Daar kunt u aan mee-
doen of over meedenken en zo actief helpen om van 
Nieuw Lotbroek een nog fijnere buurt te maken! En dat 
is buurtsteun!! 
 
contact 
Wilt u meedenken over hoe we in  Nieuw Lotbroek sa-
men aan buurtsteun kunnen werken? 
 Of heeft u iets te vragen of misschien wel iets aan te 
bieden? Neem dan contact met mij op: 

 
Anne Schutte, opbouwwerker Hoensbroek 

 
Adres: Kasteel Hoensbroeklaan 190, 6433 AJ Hoens-
broek 
Tel: 06-53315988/045-7111560 

Email: aschutte@alcander.nl 

 

RECREATIE SPORT VERENIGING  

HOENSBROEK 

http://www.rsvh.nl/
mailto:marcel.romih@home.nl
mailto:marcel.romih@home.nl
mailto:marcelwetzels@live.nl
mailto:aschutte@alcander.nl
https://webmail.welzijnsgroep.nl/owa/redir.aspx?SURL=D-au1INN8r2N__pJoLxfwkA2hwWhSpsklhkKEdIBFC5pE5nPGXPSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBhAGwAYwBhAG4AZABlAHIALgBuAGwALwBpAG4AZABlAHgALgBwAGgAcAA_AGkAZAA9ADIA&URL=http://www.alcander.nl/index.php?id=2
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ACTIVITEITEN IN NIEUW-LOTBROEK 

                                                                                   
 

 

  DATUM TIJDSTIP ACTIVITEIT ORGANISATIE LOCATIE 

            

12 september 20:00 Diva Bingo JS Events MFC Gebrook 

18 september  Top Pool League JS Events MFC Gebrook 

19 september  Top Pool League JS Events MFC Gebrook 

24 september 19:30 uur Kienen JCV Gebrook/JS Events  MFC Gebrook 

27 september 12:00 Buurtfeest Nieuw Lotbroek SBNL MFC Gebrook 

29 oktober 19:30 uur Kienen JCV Gebrook/JS Events MFC Gebrook 

31 oktober 20:00 Soul Party JVG Events MFC Gebrook 

14 november 11:11 Lege flessen actie JCV Gebrook MFC Gebrook 

14 november 20:00 5e Hollands Piratenfeest JS Events MFC Gebrook 

15 november 11:11 Seizoensopening frühshoppen CV de Lotbroekers MFC Gebrook 

22 november 13:30 Sinterklaas in Nieuw Lotbroek CV de Lotbroekers MFC Gebrook 

26 november 19:30 uur Kienen JCV Gebrook/JS Events MFC Gebrook 

29 november 10:00 Kerst-Adventsmarkt Gezamenlijke verenigingen MFC Gebrook 

17 december 19:30 uur Kienen JCV Gebrook/JS Events MFC Gebrook 

      

 
De volgende uitgave van Nieuw Lotbroek 
Nieuws valt in de week van in de week van 23 
november in de bus.  
De kopij hiervoor moet uiterlijk 6 november in-
geleverd te worden en kan naar  
redactie.sbnl@outlook.com gestuurd worden. 
De tekst dient zonder opmaak aangeleverd te 
worden. Eventuele foto’s los van de tekst. 
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HET SOCIAAL BUURTTEAM ACTIEF IN UW BUURT          

Heeft u een vraag over welzijn, zorg  of wonen 

met zorg? Dan kunt u terecht bij het Sociaal 

Buurtteam in uw buurt. Vanaf 1 januari 2015 zijn 

in de gemeente Heerlen 13 Sociale Buurtteams 

actief. Hier kunt u terecht met al uw grote en 

kleine vragen over opvoeden en opgroeien, 

werk, inkomen en schulden en zorg en welzijn. 

 
In Heerlen willen we dat iedereen mee kan doen. 
Zoveel mogelijk op eigen kracht en met ondersteu-
ning van het eigen sociaal netwerk. Maar soms is 
professionele hulp nodig. Hiervoor kunt u vanaf 
2015 terecht bij het Sociaal Buurtteam in uw eigen 
buurt. Dit team helpt u verder. 
 
Wat doet het Sociaal Buurtteam voor u?  
Bij het Sociaal Buurtteam kunt u terecht als u niet 
direct weet bij wie u uw vraag moet stellen. U kunt 
er terecht voor kleine en grote vragen, bijvoorbeeld 
op het gebied van opvoeden en opgroeien, bij werk-
loosheid, relaties, psychische problemen, schulden 
of eenzaamheid. 
 
E i g e n  k r a c h t  e e r s t 
In het Buurtteam werken de wijkverpleegkundige, 
de maatschappelijk werker en de jeugdconsulent 
samen. Zij zoeken samen met u naar een oplossing. 
Misschien lukt het dan toch om zelf het probleem op 
te pakken; alleen of met hulp van uw omgeving. 
 
P r o f e s s i o n e l e  h u l p  s t a n d - b y 
Als het niet lukt om zelf of met hulp van uw omge-
ving een oplossing te vinden, gaat het Buurtteam 
uw hulpvraag samen met u verder onderzoeken. Als 
dat nodig is schakelen zij deskundige hulp in die u 
verder kan helpen. 

 

Moet ik altijd naar eerst het Sociaal Buurtteam? 

Nee, dat hoeft niet. Als u al weet bij welke organisa-

tie u moet zijn met uw vraag, dan kunt u ook direct 

naar bijvoorbeeld het WMO-loket, de dienst Sociale 

Zaken of een zorg- of welzijnsorganisatie gaan. Als 

u niet precies weet waar u met uw vraag terecht 

kunt, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal 

Buurtteam. 

Doe je mee? 

Wil je dat het leven in Nieuw Lotbroek (nog) prettiger wordt?

Daar kun jij zelf aan meewerken! 

Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek zet zich in om het wel-

bevinden van de mensen in de buurt te vergroten. 

Daarvoor organiseert de Stichting Buurtbeheer bijvoorbeeld 

het buurtfeest, de wensbus, de werkgroep Senioren, de werk-

groep verenigingen, de werkgroepen criminaliteit, honden-

poep  en snelheid in de buurt, de kindervakantieweek en de 

straatspeeldag. We zoeken altijd mensen die kunnen meehel-

pen of die ideeën hebben. 

Kijk op www.nieuwlotbroek.nl wat er allemaal te doen is en 

kies uit wat bij je past! Wil je echt iets betekenen? Neem con-

tact op met redactie.sbnl@outlook.com 

Uw Sociaal Buurtteam Nieuw Lotbroek 

Ook in Nieuw Lotbroek is een Sociaal Buurtteam ac-

tief. Ook in uw buurt is hulp en ondersteuning dus 

dichtbij. Graag stellen wij ons even aan u voor: 

Hay Ververgaart 
Maatschappelijk Werker 
 

T 045  7111560 
E hververgaart@alcander.nl  
 
Bereikbaar op:  
ma, di, wo, do, vrij 

Brigitte Pistorius 
Wijkverpleegkundige 
 
T  06 42941735 
E  brigittepistorius@mgzl.nl 

Bereikbaar op: 
ma, di, do  

Ingrid Alberts 
Jeugdconsulent 
 
T 06 31664393 
E i.alberts@meezuidlimburg.nl 
 
Bereikbaar op: 
ma, di, do, vrij 

http://www.nieuwlotbroek.nl
mailto:hververgaart@alcander.nl
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VERENIGING CONTACTPERSOON E-MAILADRES 

OV CV De Lotbroekers Miranda Limpens secretariaat@lotbroekers.nl 

I.V.N. Hoensbroek Miep Pieters mieppieters@hotmail.com 

Heemkundevereniging Wim Kortekaas secretaris@heemkundehoensbroek.nl 

M.F.C. Gebrook Martin Te Baerts info@mfcgebrook.nl 

F.C. Hoensbroek Bernd Stanneveld bernd.stanneveld@ziggo.nl 

Scouting de H. Montfort Leon Pitt leonpitt@home.nl 

C.V. De Bistrojanen Sjef Frissen bistrojanen@ziggo.nl 

Drumband Marijke Jean Wagemakers drumbandmarijke@ziggo.nl 

EHBO Nieuw Lotbroek John Visker ehbo-lotbroek@hetnet.nl 

Hengelsportver, Haal Op Fred van der Molen fredbiker@telfort.nl 

Fanfare St. Gabriël Angela Niesten info@sintgabriel.nl 

K.B.O. Nieuw Lotbroek Yvonne Vorage yvorage@home.nl 

Toneelgez. Plankenkoorts Tonnie Moonen contact@plankenkoortshoensbroek.nl 

Country Line dance Joke Huppertz hupperts01@home.nl 

R.S.V.H. Marcel Wetzels marcelwetzels@live.nl  

Korfbalver. Mariarade Rens Dullaart dullaart.rens@gmail.com 

Zonnebloem Hoensbroek Bertha Jongen nollie44@live.nl 

Jeugd CV Gebrook Ton Bodelier tbodelier@home.nl 

S.B.N.L. Geert Kiers geert.kiers@kpnplanet.nl 

VERENIGINGEN IN NIEUW LOTBROEK     

Wij (zie onderstaand) geven in het MFC Gebrook in 

de Prinsenstraat Tai Chi les via Stg. Groene Kruis 

Heerlen-Hoensbroek en Line Dance via Alcander. 

Tai Chi - Chi Kung is een bewegende meditatie af-

komstig uit China met als doel evenwicht en ontspan-

ning van lichaam en geest. Elke dinsdagmorgen van 

9.45-10.45 uur in het MFC Gebouw. 

Country Line Dance is een laagdrempelige dansacti-

tiviteit die alleen uitgevoerd kan worden. Elke dinsdagmiddag 

van 13.30-14.45 uur in het MFC Gebouw. 

Beiden gratis kennismakingsles. 

Zijn er nog vragen neem svp contact op met: 

 

Joke Huppertz 

Wim Voncken 

tel. 045-5445905  

mailto:marcelwetzels@live.nl
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