
  

 

 

In dit nummer o.a.  
Adventsmarkt, Speeltuin, 
Proclamatie JCV Gebrook, 
Buurkracht, FC Hoensbroek, 
Nieuw Lotbroeker van het jaar, 

Uitgave november 2015 

Adventswandeling 
Op zondag 29 november 2015 organiseren de gezamenlijke verenigingen in het MFC 
Gebrook voor de eerste keer een Advents wandeling. De route is 8 Km lang in Hoens-
broek, langs de Auvermoer, Geleenbeek, Kasteel Hoensbroek en de Koumen. Voor 
het grootste gedeelte loopt u over autovrije wegen, slingerende paadjes, door bossen, 
weiden en velden. Wij hopen u dan ook nieuwsgierig te hebben gemaakt en dat u zich 
de moeite neemt om deel te nemen aan onze wandeling en wij u kunnen laten genie-
ten van een mooie tocht. Het inschrijfgeld bedraagt voor leden van de organiserende 
verenigingen € 1,- en voor niet leden  €2,- 
 

Vertrek is in het MFC Gebrook, prinsenstraat 12 Hoensbroek 
Inschrijven is vanaf 10.00 uur tot 13.00 uur 

U kunt een kraam huren om kerst of aanverwante spullen te 
verkopen. 

De Adventsmarkt is op zondag 29 november van: 
10.00 tot 16.00 uur in het MFC gebrook Prinsenstraat 12 
Hoensbroek 

 
 

Voor vragen ??? Of inschrijformulier bel met  
06-83702467 of 045-5212120  

P.Moonen of J.Sauvé 

U kunt zich ook aanmelden via onderstaande personen voor een workshop voor:   

Het versieren van cupcakes  
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Stichting Cuttin’Class heeft met het project We 
Fresh een boel bewoners weten te activeren om 
aan de slag te gaan op de terreinen in de Christi-
na- en Margrietstraat. Na de sloop van zestig 
woningen van Woonpunt zijn hier namelijk terrei-
nen braak komen te liggen. Bart Temme van We 
Fresh is bij veel omwonenden aan de keukenta-
fel gaan zitten om te kijken wie wat wil, kan en 
gaat doen. Dave en Milenka (van de hondentrim-
salon op de Bernhardstraat) hebben in het bij-
zonder de mouwen opgestroopt. Samen met bu-
ren Patrick en Manuela en nog een handje vol 
vrijwilligers hebben ze de kar getrokken om de 
speeltuin nieuw leven in te blazen.  

Er is zelfs een speeltuindeskundige van de pro-
vincie bij Dave en Milenka langs geweest om uit-
leg te geven over de wet- en regelgeving. Een 
heel boekwerk. Dat was nogal ontmoedigend. 
Ondanks de complexiteit van wat wel mag en 
wat niet, hebben ze doorgezet. Er is een riool-
buis gekomen, speeltoestellen en een zandbak. 
Ook de wethouder heeft geholpen en een mooie 
steencirkel geregeld. Bewoners hebben gehol-
pen met schilderen, het plaatsen van de toestel-
len en het opschonen van de speeltuin. Het re-
sultaat is er. 
 

Bewoners blazen nieuw leven in speeltuin 

Schunck* heeft er ook een plek gekregen om 
het project ‘Graven naar Nieuw Lotbroek’ uit te 
voeren. Samen met een archeologe hebben 
kinderen uit de buurt opgravingen kunnen doen. 
Alle vondsten zijn vermalen en in tegels gego-
ten. Hiermee gaat Schunck* bij de speeltuin, 
een mooie ontmoetingsplek maken. 
De speeltuin is van de bewoners. Er is (nog) 
geen stichting of vereniging die formeel het be-
heer op zich neemt. Het is dus ook aan de  
bewoners om samen zelf de speeltuin mooi te 
houden. Iedereen die dat leuk en gezellig vindt 

en een handje wilt meehelpen met 
bijvoorbeeld opschonen of het 
maaien van het gras is welkom! 
Dave en Milenka hebben ook een 
subsidieaanvraag ingediend bij de 
gemeente (Buurtactiegelden), met 
succes! Ze hebben inmiddels twee 
voetbalgoals besteld en die komen 
op het veld naast de speeltuin, aan 
de Margrietstraat. Bart, Dave, Mi-
lenka, Partick, Manuela en alle be-
woners die hebben meegeholpen: 
Jullie maken de buurt! Geweldig! 
Goed voorbeeld doet volgen, toch?! 
Wie doet mee? Ga naar de website 
van SBNL: www.nieuwlotbroek.nl 
en stuur een bericht. Of neem con-
tact op met Woonpunt (088- 050 60 
70). 

 

Séverine Louf 

consulent participatie bij Woonpunt 
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Op zondag 3 januari 2016 zal vanaf 14.11 uur 
in Het MFC Gebrook, Prinsenstraat 12 te 
Hoensbroek  tijdens een spetterend programma 
de nieuwe jeugdheerser(s) van JCV Gebrook 
geproclameerd worden, waarbij de entree gratis 
is. Voordat het zover is nemen we eerst af-
scheid van Jeugdprins Devon I (Devon 
Diederen) en Jeugdprinses Quille I(Quille Bode-
lier), welke tijdens het seizoen 2014-2015 heb-
ben laten zien dat de jeugd van Hoenbroek op 
een fantastische manier carnaval kan vieren. 
Die dag zullen meerdere artiesten een optreden 
op de bühne verzorgen, denk hierbij aan Studio 
Hellenbrand, John Heesakkers, D’r Dustin, 
0,Nieks, Jean Wijnands en Vrung en nog veel 
meer!!!!! Wilt u ook weten wie de nieuwe 
jeugdprins, Jeugdprinses of jeugdprinsenpaar 
van Hoensbroek wordt? Kom dan 3 januari   
2016 naar het MFC Gebrook 
Op zondag 17 januari 2016 zal de receptie van 
JCV Gebrook vanaf 12.11 uur plaats vinden in 
het MFC Gebrook, Prinsenstraat 12 te Hoens-
broek. Wij nodigen u van harte uit om op onze 
evenementen aanwezig te zijn. Neem ook een 
kijkje op onze website: www.jcvgebrook.nl  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma JCV Gebrook 
 
3 jan 2016  vanaf 14.00 uur: Jeugdprinsen 
  proclamatie. Wie wordt de   
  nieuwe jeugdprins,    
  jeugdprinses en/of jeugdprin  
  senpaar van Hoensbroek in 2016. 
17 jan 2016 vanaf 12.00 uur: Receptie  JCV 
 Gebrook. 
7 feb 2016: kinderoptocht Hoensbroek 
8 feb 2016: Optocht Heerlen 
9 feb 2016: Optocht Hoensbroek 
10 feb 2016: Optocht Mariarade, aansluitend  
 kindermiddag in het MFC Gebrook 

 

 

 
KBO afdelingen Hoensbroek 
gaan samen verder. 
 
De ouderenorganisaties KBO Nieuw Lot-
broek en KBO St. Jan beide uit Hoensbroek 
gaan per januari 2016 samen verder onder 
de naam KBO Hoensbroek. Door het samen-
gaan van beide afdelingen telt de nieuwe af-
deling 278 leden, met een leeftijd van 50 tot  90 
jaar. Voorzitter Wim Bassant van KBO Nieuw 
Lotbroek wil vooral het ontmoeten en voorlich-
ten een prominente rol in de samengevoegde 
afdeling geven. Door het organiseren van 
thema avonden waarop een maatschappelijk 
onderwerp wordt uitgelicht geeft de KBO 
Hoensbroek een bijdrage aan de sociale cohe-
sie binnen de wijken van Hoensbroek.  Ook de 
dansavonden worden door de leden graag be-
zocht, deze geven naast een lichamelijke ac-
tiviteit ook een plaats voor ontmoeting voor de 
leden. Het komend jaar zullen naast 3 seizoen-
wandelingen ook weer enkele dagtrips met de 
bus gemaakt worden. Met dit gevarieerde aan-
bod kunnen de leden iedere maand  wel aan 
enkele activiteiten deelnemen. Ook biedt de 
KBO afdeling ondersteuning aan leden door 
b.v. Belastingservice en Vrijwillige ouderad-
viseurs. Dit naast de landelijke belangen be-
hartiging .  
 
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij Mevr. 
Vorage telefoon 0616399232 of email  
yvorage@home.nl De contributie voor 2016 
bedraagt slechts € 20,00 per jaar. 

Proclamatie JCV Gebrook 

http://www.jcvgebrook.nl
mailto:yvorage@home.nl
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De wensbus:  

Een uitkomst voor heel  
Hoensbroek en Weustenrade 

 
Woont u in Hoensbroek of Weustenrade en 
moet naar het ziekenhuis in Heerlen of Bruns-
sum. Of u wilt graag naar de woonboulevard. 
Dan is de Wensbus een uitkomst. De bus 
komt u thuis ophalen, rijdt u naar uw bestem-
ming en komt u later ook weer ophalen.  
De Wensbus is in maart 2014 door Stichting 
Buurtbeheer Nieuw-Lotbroek en Buurtschap 
Weustenrade gestart omdat er steeds meer 
buslijnen wegvielen. Inmiddels is duidelijk dat 
de Wensbus een behoefte vervult. Maande-
lijks vervoeren de vrijwillig chauffeurs van de 
wensbus zo’n 400 personen. De meeste ritten 
gaan naar de Woonboulevard, naar Hoens-
broek en de ziekenhuizen Heerlen en Bruns-
sum. Wilt u mee rijden met de Wensbus? 
Inwoners van heel Hoensbroek en Weusten-
rade rijden voor € 1,50 per enkele rit mee 
naar heel Hoensbroek en Weustenrade, Cen-
trum Voerendaal, Supermarkt Klimmen, Ziek-
enhuizen Heerlen en Brunssum, Woonboule-
vard, Adelante, Station Hoensbroek en de 
Cookstraat ( Heerlerheide). 
 
De Wensbus rijdt alleen op werkdagen tussen 
08.00 en 17.00 uur. Bellen voor een afspraak, 
een aantal dagen van te voren tussen 14.00 
en 17.00 uur tel. 06-12614919 
Overigens zijn wij nog op zoek naar planners, 
die zijn zeer welkom.  Hebt u interesse, kunt u 
contact opnemen met Fred Jansen tel. 06-
29070570  

  

 
Nieuws van het Sociaal  

Buurtteam en Buurtsteun 
 
 
Sinds oktober dit jaar zijn het Sociaal Buurt-
team en Buurtsteun bereikbaar in uw wijk. Wij 
hebben Monique en Jos van Ons trefcentrum 
bereid gevonden een kosteloos een ruimte ter 
beschikking te stellen waar wij mensen kun-
nen ontvangen en te woord kunnen staan die 
een (hulp)vraag voor het Sociaal Buurtteam 
en/of buurtsteun hebben. 
Het betreft een aanmeldingsgesprek en er 
wordt meteen of in ieder geval voor het eind 
van de week een vervolgafspraak met u ge-
maakt. 
Elke dinsdagmiddag is er voor alle bewoners 
van Nieuw Lotbroek een inloopspreekuur in 
Ons Trefcentrum, Pius XII Plein 38. 
Het inloopspreekuur is van 16.00-18.00 uur. 
Ons Trefcentrum ligt midden in de wijk en is 
voor eenieder goed toegankelijk, ook voor 
mensen met een beperking. 
U bent van harte welkom! 
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Buurtsteun = steun in de buurt – 
mensen helpen elkaar in de buurt 

 Vraag 
Iemand in Nieuw Lotbroek heeft zich gemeld 
die hulp nodig heeft bij het boodschappen doen 
op de dinsdag of de donderdag. Is er iemand 
die deze persoon wil helpen? 
 
Aanbod 
Er zijn mensen die hebben aangegeven graag 
iets voor iemand te willen doen. 
Wie kan deze hulp goed gebruiken? 

Onkruid wieden 
Helpen met het werken met de computer 
Samen wandelen 

 
Hoe verder? 
Wilt u gebruik maken van deze hulp of wil u ie-
mand helpen? Ook voor nieuwe vragen en een 
nieuw aanbod, meld u zich op de dinsdagmid-
dag tussen 16.00 – 18.00 uur in Ons Trefcen-
trum of neem contact op met Anne Schutte, 
opbouwwerker in Hoensbroek, 
Liefst per mail, maar bellen mag ook: 
aschutte@alcander.nl ,  
tel. 06-53315988 / 045-7111560 
 

ZONNIG VOORUITZICHT IN NIEUW 
LOTBROEK 
 
Op donderdag 24 september vonden 25 buurt-
bewoners de weg naar de eerste Buurkrachtbi-
jeenkomst in Multifunctioneel Centrum Gebrook 
in Nieuw Lotbroek.  
Buurkracht beoogt om met en door buurtbe-
woners te komen tot maatregelen om woningen  
comfortabeler en energie zuiniger te maken 
door middel van het aanbrengen van isolatie en 
het plaatsen van zonnepanelen. 
 
De bijeenkomst werd officieel geopend door 
wethouder duurzaamheid Jordy Clemens van 
Heerlen. Tijdens zijn welkomstwoord maakte hij 
duidelijk dat hij erg blij was met het buurtini-
tiatief.  
 
Zonnepanelen 
Als buurtteam kijken we tevreden  terug. “De 
opkomst was goed en met de resultaten kun-

nen we vooruit. Zes bezoekers hebben 
aangegeven dat ze serieus geïnteresseerd zijn 
in zonnepanelen. We willen samen met deze 
mensen een werkgroep vormen die aan de 
slag gaat met het  aanvragen van offertes voor 
zonnepanelen. Ook willen we samen prijzen op 
een rij zetten voor andere energiebesparende 
maatregelen zoals spouwmuurisolatie. De vol-
gende stap? We gaan eerst aan de slag met 
zonnepanelen. We houden u graag op de 
hoogte via de website van Buurkracht. 
 
Als team van Buurkracht Nieuw Lotbroek nodi-
gen wij buurtbewoners uit met ons mee te den-
ken en mee te werken. Welke wensen of 
vragen heeft u over energiebesparing ? Wat 
kunnen we samen aanpakken op het gebied 
van energie ? 
 
Fer Gubbels en Elian Geron 
Bel, mail of reageer via het prikbord op de web-
site van Buurkracht 
fer.gubbels@wxs.nl / 
eliane.geron0@gmail.com 
 

 
De volgende uitgave van Nieuw Lotbroek 
Nieuws valt in de week van 29 januari 2016 
in de bus.  De kopij hiervoor moet uiterlijk  
15 januari 2016 ingeleverd te worden en kan 
naar redactie.sbnl@outlook.com gestuurd 
worden. De tekst dient zonder opmaak aan-
geleverd te worden. Eventuele foto’s los van 
de tekst. 

mailto:aschutte@alcander.nl
mailto:fer.gubbels@wxs.nl
mailto:eliane.geron0@gmail.com
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 Hernieuwde kennismaking… 

Bij Jong Roda gaven onder andere de selecti-

espelers Bart Biemans, Nick Wolters, Jorrit 

Smeets en Brian Jacobs acte de préséance. 

Het was ook een weerzien met de oud-

jeugdspelers Melvin Senden en Bob Roberts én 

oud-hoofdtrainer Roger Knarren, die nu assis-

tent-trainer is bij Jong Roda JC. 

De gasten uit Kerkrade kwamen voortvarend uit 

de startblokken en binnen een minuut stond de 

0-1 op het scorebord, nadat Brian Jacobs onge-

hinderd binnen kon tikken.  
Na ruim een half uur spelen stond vde 1-1 op 
het scorebord. Uit een vrije trap was het Jochen 
Hahnraths, die de Roda-goalie kansloos liet. 
Roda JC ging op zoek naar de overwinning, 
maar de debuterende A-junior Swen Cornelis-
sen, schoot een rebound prima binnen en zor-
gde zo voor een verassende 2-1 overwinning 
voor de “Blauw-Witten”.   
 
 

Zoals u ongetwijfeld weet is een van de groot-
ste voetbalverenigingen van de gemeente 
Heerlen gevestigd in Nieuw-Lotbroek, namelijk 
FC Hoensbroek. Deze vereniging heeft sinds 
1946 haar wortels stevig verankerd in de wijk 
Nieuw-Lotbroek, maar tegenwoordig is er 
sprake van een wijkoverstijgende functie van de 
voetbalclub. FC Hoensbroek heeft wel heel 
duidelijk een sterke band met haar oorsprong, 
maar inmiddels maken steeds meer leden van 
andere wijken van Hoensbroek en zelfs daar-
buiten deel uit van onze vereniging. 
 
Naast de verschillende voetbalactiviteiten or-
ganiseert FC Hoensbroek ook andere ac-
tiviteiten voor haar leden. Zoals de Meet & 
Greet aan het begin van het voetbalseizoen, de 
Sinterklaasviering voor de allerkleinsten, het 
voetbalkamp of het eindeseizoensfeest.    

De belangrijkste doelstelling van onze 
vereniging is dat alle leden van FC Hoensbroek 
recht hebben op de mogelijkheid om te sporten 
en deel te nemen aan de activiteiten die door 
onze vereniging georganiseerd worden. Bij FC 
Hoensbroek moet elk lid zich thuis kunnen voe-
len en met plezier zijn sport kunnen bedrijven! 
Ook de gemeente Heerlen ondersteunt dit stre-
ven. Iedereen moet de kans krijgen te sporten. 
Dus zoekt u een leuke sportvereniging voor uw 
zoon of dochter, kom dan eens naar ons sport-
complex aan de Frederikstraat en laat uw 
kroost eens meetrainen! 
 
FC Hoensbroek - Jong Roda JC Kerkrade 

22 september jl. speelde FC Hoensbroek een 

oefenduel tegen Jong Roda JC. Dit oefenduel 

werd met 2-1 gewonnen door FC Hoensbroek. 
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 Dank je wel  
 
Op 18 oktober organiseerde drumband Marijke 
de jaarlijkse rommelmarkt in MFC Gebrook. Om 
10 uur gingen de deuren open en meteen al 
was het een gezellige drukte. Velen hadden de 
weg naar de Prinsenstraat gevonden en meni-
geen vertoefde menig uurtje op de markt. Te 
oordelen naar de volle armen en tassen waar-
mee menigeen de zaal verliet, hebben ook veel 
mensen iets van hun gading gevonden. 
De drumband is er trots op dat ze als kleine 
vereniging een dergelijke activiteit heeft kunnen 
organiseren voor de buurt. Maar vooral willen 
we onze dank uitspreken aan allen die meege-
holpen hebben aan het succes van deze rom-
melmarkt. Natuurlijk aan de vele bezoekers, 
maar zeker ook aan al diegenen die ons belden 
en die spulletjes voor onze rommelmarkt ter 
beschikking stelden. Zonder uw inbreng was 
het succes van deze rommelmarkt niet mogelijk 
geweest en daarom nogmaals: dank aan u al-
len. 
 
Op zondag 8 november verzorgde de drum-
band een optreden tijdens het Koffieconcert 
2015. Dit is een concertcyclus die eens per jaar 
georganiseerd wordt door één van de deelne-
mende verenigingen. Dit jaar was de beurt aan 
Jachthoorn- en Trompetterkorps Edelweiss van 
de Heksenberg. Iedere keer weer is het Koffie-
concert een samenkomst van muziekverenigin-
gen van diverse pluimage, van fluitenkorps tot 
drumfanfare en van drumband tot doedelzak-
korps. Dit Koffieconcert was tevens het eerste 
concertoptreden onder leiding van de nieuwe 
instructeur Henk Martens. Hoe het optreden is 
verlopen weten we nu wel, maar nog niet bij het 
ter perse gaan van dit blad. Wat toen ook nog 
niet bekend was, is de uitslag van het bond-
sconcours op 15 november waaraan de drum-
band heeft deelgenomen. Hierover hopen we u 
in een volgende uitgave te kunnen berichten. 
 
Tot zover de nabije toekomst. Op de langere 
termijn wil de drumband -onder leiding van de 
nieuwe instructeur- weer gaan werken aan 
nieuwe muziekstukken. Lijkt het je wat om met 
ons mee te doen, kom dan eens kijken tijdens 
één van onze repetities op dinsdagavond in  

 
VEEL INWONERS VAN NIEUW LOTBROEK 
VERMOEDEN HET AL, MAAR NU WAS HET 
ZEKER. 
WIE IS  DIT JAAR NIEUW LOTBROEKER 
VAN HETJAAR GEWORDEN? 
 
Na zoveel illustere voorgangers was het deze 
keer toch niet moeilijk kiezen.  Iedereen koos 
voor FER GUBBELS … 
 
Voor een persoon die iedereen wil helpen en 
die voor iedereen iets wil betekenen. Waar men 
hem nodig had was hij. Vele soorten vrijwilli-
gerswerk, verenigingen, Stichting Buurtbeheer 
Nieuw Lotbroek, WMO, MFC-BMV, HAK, over-
koepelend Kernoverleg 4 Hoensbroekse buur-
ten, Stichting Oranjefeest, Jan Hoen Park, Ge-
meente en commissies Gemeente, Buurtfeest 
enz. Ook is hij nog ondernemer en leraar met 
hart en ziel. 
 
Klein begonnen, maar uitgegroeid tot iets 
groots. Veel vergaderen, overlegmomenten, 
organiseren, telefoneren, mailen.  
Fer was een goede voorzitter van SBNL, 
vriend, raadsman voor collegae bestuursleden. 
Hij was een duizendpoot. 
Kortom hij heeft zich vol ingezet voor de ge-
meenschap Nieuw-Lotbroek. 
Fer PROFICIAT en namens NIEUW LOT-
BROEK bedankt. 
Suzan en zijn dochters  BRITT en PLEUN heb-
ben  dit mede mogelijk gemaakt. 
SUZAN , BRITT en PLEUN ook heel erg harte-
lijk bedankt. 
Fer ontving de kadobon, en de plaquette met 
de eervolle vermelding Nieuw Lotbroeker van 
het jaar 2015 en Suzan een mooie bos bloe-
men  

 
 
 
MFC Gebrook. Incidenteel repeteert de drum-
band ook op zondagmorgen, soms in het MFC, 
soms in de sporthal. Zin gekregen? Kom eens 
kijken en luisteren! 
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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 wimenjokeboches@kpnmail.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 

  DATUM TIJDSTIP ACTIVITEIT ORGANISATIE LOCATIE 

            

22 november 14:00 Sinterklaas in Nieuw Lotbroek CV de Lotbroekers MFC Gebrook 

27 november  KBO St. Nicolaas-dansavond KBO MFC Gebrook 

29 november 10:00 Kerst-adventsmarkt Gezamelijke verenigingen MFC Gebrook 

12 december 19:30 Kerst-kienen Trefcentrum Trefcentrum 

18 december  Ontmoetingsmiddag KBO KBO Trefcentrum 

3 januari 14:11 Proclamatie JCV Gebrook JCV Gebrook MFC Gebrook 

3 januari  Winterwandeling FC Hoensbroek FC Hoensbroek 

16 januari 20:11 Prinsenproclamatie C.V. de Postulen Trefcentrum 

17 januari 12:11 Receptie jeugdprins JCV Gebrook MFC Gebrook 

22 januari 20:11 Hauf um Hauf zitting C.V. de Postulen Trefcentrum 

30 januari 20:11 Prinsenreceptie C.V. de Postulen Trefcentrum 

4 februari 21:11 Koeienbal C.V. de Postulen Trefcentrum 

5 maart  Toneeluitvoering Plankenkoorts MFC Gebrook 

6 maart  Toneeluitvoering Plankenkoorts MFC Gebrook 

12 maart  Toneeluitvoering Plankenkoorts MFC Gebrook 

13 maart  Toneeluitvoering Plankenkoorts MFC Gebrook 

      

mailto:marcelwetzels@live.nl

