
  

 

 

In dit nummer o.a.  

Uitgave januari 2016 

Prinsen-
proclamatie CV 

de  
Lotbroekers. 

 

Afgelopen zaterdag 9 
januari 2016 vond in het 
MFC-Gebrook gelegen 
aan de Prinsenstraat 12 in 
de wijk Nieuw-Lotbroek de 
proclamatie plaats van de 
nieuwe heerser(s) van CV 
de Lotbroekers. Voor dat het 
echter zover was moest er 
echter eerst afscheid ge-
nomen van de tot dan reger-
ende Prinses Diana I die kan 
terugkijken op een geweldig 
regeringsjaar met vele hoog-
tepunten. Traditie getrouw 
begon deze avond met het 
Limburgs volkslied echter na 
het optreden van een aantal 
artiesten was het tijdstip 
aangebroken waarop Prins 
Diana I moest aftreden. 11 
minuten over 11, toen de 
spanning al tot maximale 
hoogte was gestegen, heeft 
een carnavalistische act een 
einde gemaakt aan alle 
speculaties over wie de 
nieuwe heerser(s) van CV 
de Lotbroekers zou(den) 
gaan worden. Hiervoor was 
het Podium  special Omge-
bouwd tot één  groot kasteel, 
na het  aftellen kwamen met 
lichteffecten en een 
explosie aan confettie het 
nieuwe Prinsenpaar van 
C.V. de Lotbroekers uit dit 
Kasteel tevoorschijn als 

Prins Peter 2de en Prinses 
Miranda 1

ste
 met fami-

lienaam Limpens wonende  
in Hoensbroek aan 
de Burg.  
Cremersstraat. 

Devanio van Oppen en Julie Vermeer 
regeren dit jaar over de jeugd als : 

 

Jeugdprins Devanio I  
en  

Jeugdprinses Julie I.  
 
Zie: blad 5 
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PROGRAMMA CARNAVAL 2016 
     C.V.  de  LOTBROEKERS 
            M.F.C. Gebrook 

                                
Datum      Activiteit                                              Aanvang 
---------       ------------                                             ----------- 
  5 febr.    Schoolcarnaval                                       11.11  
  6 febr.    Kinderoptocht Hoensbroek. centrum      14.11 
  6 febr.    Sleuteloverdracht M.F.C                         19.33 
  6 febr.    Carnavalsbal                                           20.11 
  8 febr.    Carnavalsoptocht Hoensbroek                13.11 
  8 febr.    Optochtbal                                               20.11 
  9 febr.    Kindermiddag / Sluitingsbal                     14.11              
10 febr.    Haringhappen                                          20.00 
 
Vanwege het 33-jarig jubileum van onze zustervereni-
ging Blauw-Wit zullen de Lotbroekers dit jaar op de dins-
dagmiddag in Mariarade met de optocht meetrekken. 
 
Onmiddellijk na deze optocht zijn we aanwezig op de 
kindermiddag in het MFC-Gebrook. De organisatie van 
deze te gekke kindermiddag is in handen van Cindy 
Blauw (van LEUK) en de Feest-DJ. 

Doet u ook mee op zaterdag 12 maart van 10.30 – 
16.00 uur ? Samen met de werkgroep buurtsteun, 
Ons Trefcentrum en mensen uit de buurt willen we 
het Partycentrum, gelegen aan het Pius XII Plein 
38 te Hoensbroek aan de buitenkant een opknap-
beurtje geven! En wat houdt dat in? 
 - de voorgevel een lik verf geven, zodat die er 
weer  frisuitziet;  
- het onkruid wieden rond het pand  
- bloembakken plaatsen aan de voorkant en vullen 
met vrolijk perkgoed  
We zoeken een aantal mensen uit de buurt die het 
leuk vinden om hieraan mee te werken. Natuurlijk 
wordt er aan de inwendige mens gedacht: de kof-
fie met wat lekkers  staat klaar  en er wordt voor 
een lunch  gezorgd.  

Aanmelden in vier stappen kan op de webste  
van het Oranjefonds/NL Doet:  
1. klik aan 'klus zoeken" 
2. Hoensbroek invullen 
3. bij "opknappen en opvrolijken Trefcentrum" 
    klik je op "bekijken" 
4. gegevens invullen 
 
Meer informatie? 
Vraag aan Jos of Monique in het Trefcentrum  
Anne Schutte,  
opbouwwerker  
Alcander Hoensbroek 

Programma 2016 

Ontspanningsvereniging CV de Lotbroekers 

24-01-2016 Prinsenreceptie 11:11 

29-01-2016 SHC-avond 20:11 

04-02-2016 Kowrennen 19:11 

05-02-2016 Schoolcarnaval 14:11 

06-02-2016 Kinderoptocht Hoensbroek 14:11 

06-02-2016 Sleuteloverdracht 19:30 

06-02-2016 Openingsbal 20:11 

08-02-2016 Grote Optocht Hoensbroek 13:11 

08-02-2016 Optochtbal 20:30 

09-02-2016 Kindermiddag aansluitend sluitingsbal 14:30 

10-02-2016 Haringhappen 20:00 

28-03-2016 Paaswandeling   

27-11-2016 Sinterklaas   

Nieuw Lotbroek doet ook mee aan NL Doet, 

de grootste vrijwilligersactie van Nederland. 

Colofoon: 
Nieuw Lotbroek Nieuws verschijnt 4x per jaar 
en is een uitgave van Stichting Buurtbeheer 
Nieuw Lotbroek. 
 
Redactie: 
G. Kiers 
Matthé en Mia van der Lande 
Redactieadres : redactie.sbnl@outlook.com 

Website: http://www.nieuwlotboek.nl 

mailto:buurtblad.sbnl@outlook.com
http://www.nieuwlotboek.nl
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Er kunnen nog mensen bij het Aldenhofkoor 
 
Tijdens de kerstviering van de KBO Hoensbroek in 
Ons Trefcentrum, trad het Aldenhofkoor met veel 
plezier op. Slechts in acht  repetities hadden de le-
den de  kerstliedjes ingestudeerd. 
 
Het koor werd vorig jaar speciaal opgericht met 
mensen uit de buurt van het Aldenhofterrein om bij 
de officiële opening van BMV Aldenhof een con-
certje te geven.  Onder leiding van professioneel 
dirigente  Esther Zaad  heeft het koor een bijzonder 
repertoire ten gehore gebracht en zong men de 
sterren van de hemel!  Deze  opening is alweer een 
poosje achter de rug, maar…. het koor bestaat nog. 
De deelnemers hebben er zoveel plezier in om 
samen te zingen dat een kleine groep is door-
gegaan. 
 
Repeteren overdag 
Het unieke van het Aldenhofkoor is dat er overdag 
gerepeteerd wordt, tot nu toe op de dinsda-
gochtend. Ook in 2016 wil het koor doorgaan; in het 
voorjaar (vanaf maart/april) zo’n tien keer repeteren 
en in het najaar weer kerstliedjes. En…. een aantal 

 

keer optreden natuurlijk. Het zou leuk zijn als er wat 
nieuwe deelnemers aansluiten bij het Aldenhofkoor. 
 
Enige voorwaarde voor deelname is: je moet het 
leuk vinden om samen te zingen, 't is voor alle 
leeftijden. 
Heeft u interesse wilt u  (eens) mee komen zingen, 
neem dan contact op met Anne Schutte, op-
bouwwerker van Alcander  in Hoensbroek, tel. 06 
53315988, e-mail: aschutte@alcander.nl 

 

 

 

mailto:aschutte@alcander.nl
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HOENSBROEK WhatsApp-Buurtpreventie bor-
den in de wijk Nieuw-Lotbroek.   

   

Hoe hou je zo’n project ‘levend’? 
 
“Het is een kwestie van betrokkenheid want er 
gaan heel wat uurtjes in zitten. Eén keer in de zes 
weken beleggen we een vergadering en bespre-
ken we de voortgang van het project met alle vri-
jwilligers en betrokken partijen.  Maar het wérkt, 
iedereen is enthousiast, inclusief de betrokken 
autoriteiten. We  zijn steeds meer de oren en 
ogen van de gemeente en de politie.” 

Hoe verlopen de contacten met de autoriteiten?  
 
“Perfect, de communicatie is uitstekend. Misstan-
den die wij signaleren worden adequaat 
aangepakt, uit alles blijkt grote waardering. Wij 
zijn het eerste buurtpreventieteam van Heerlen en 
we krijgen inmiddels navolging, want in De Dem 
gaat ook een buurtpreventieteam van start en ook 
de wijk Mariagewanden heeft inmiddels interesse 
getoond. 

Preventieteam houdt wijk veilig 
 
HOENSBROEK 
 
Een opvallende verschijning in het straatbeeld van 
de wijk Nieuw-Lotbroek: Buurtpreventie en 
WhatsApp-borden waarschuwen lieden met slechte 
bedoelingen. De borden én de introductie van een 
WhatsApp-groep zijn de jongste initiatieven van het 
buurtpreventieteam in de strijd tegen overlast en 
criminaliteit. 
 
Patrick Essers tekent, samen met zijn collega`s Mia 
van der Lande en Rogel Waltmans, voor de coördi-
natie binnen het preventieteam.  Ze zijn enthousiast 
over de werking van het team. 
Essers: “Mensen voelen zich veiliger, de sociale co-
hesie is verbeterd en overlast en criminaliteit zijn 
teruggedrongen, al zijn er wat dat laatste betreft nog 
geen concrete cijfers bekend. De WhatsApp-groep 
stelt ons in staat snel informatie te delen en de pre-
ventieborden moeten nog verder bijdragen aan de 
preventie.” 
 
Hoe zijn jullie op het idee gekomen om zo’n team te 
formeren? 
 
Essers: “De directe aanleiding was een inbraakgolf 
in de zomer van 2013. Die heeft geleid tot een be-
wonersbijeenkomst begin 2014, georganiseerd door 
Stichting Buurtbeheer Nieuw-Lotbroek in samen-
werking met de politie.  Op die vergadering is de 
kiem gelegd voor het huidige buurtpreventieteam.” 
 
Kregen jullie een kant en klaar plan van aanpak 
voorgelegd? 
 
“Nee, we zijn blanco gestart en hebben stelselmatig 
de initiatieven uitgebreid. Dat is gebeurd in nauw 
overleg met alle betrokken partijen zoals: gemeente, 
politie én SBNL. Een van de eerste acties was het 
opstellen van een stappenplan. Aan de hand van dit 
stappenplan zijn de plannen verder uitgewerkt. Op 
dit moment  is een preventieteam twee maal per 
week aanwezig in de wijk om te patrouilleren, soms 
mét soms zonder herkenbare hesjes. Dat werkt 
prima, mensen in de wijk spreken je aan, geven hun 
mening, wijzen je op de problemen die zij tegenko-
men.” 
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Wensbus Hoensbroek 

  
Met de Wensbus je pas of rijbewijs afhalen . 
Met ingang van 1 januari 2016 is het stadskantoor, 
van de gemeente Heerlen, in  Hoensbroek gesloten. 
Om inwoners van Hoensbroek die afhankelijk zijn 
van het openbaar vervoer een extra mogelijkheid te 
bieden hun reisdocumenten af te halen, is de di-
enstverlening van de wensbus in Hoensbroek uitge-
breid door aan de lijst met bestemmingen voortaan 
het gemeentehuis  en ‘t Loon in Heerlen toe te 
voegen. De overige bestemmingen zijn heel Hoens-
broek, Weustenrade, Retersbeek, Klimmen 
(supermarkt), Voerendaal (centrum), Woonboule-
vard en de ziekenhuizen in Heerlen en Brunssum. 
Eén telefoontje met de coördinator – tel. 06 126 149 
19 – volstaat om een afspraak te maken. Bellen, 
kan alleen op werkdagen tussen 14.00 uur en 
17.00 uur. Het is aan te bevelen de gewenste rit 
twee dagen van tevoren te bestellen. Een enkele rit 
kost € 1,50 per persoon, ongeacht het afgelegde 
traject. 

Naamswijziging KBO Hoensbroek is een feit 
Met ingang van 1 januari 2016 is de “KBO Hoens-
broek” een feit. 
De statuten zijn bij de notaris gepasseerd en de 
naamswijziging is bij de Kamer van Koophandel in-
geschreven. 
 
Door het samengaan van de afdelingen Nieuw Lot-
broek en Sint Jan Hoensbroek hebben wij nu 210 
leden. De contributie is voor dit jaar i.v.m. de samen-
voeging € 20,00 gebleven. Nieuwe leden kunnen 
zich aanmelden via ons emailadres aanmel-
den@KBOHoensbroek.nl of  bij Yvonne Vorage tele-
foon: 06-16399232. 
 
Op onze website KBOHOENSBROEK.NL vind u 
onze activiteitenlijst 2016 en andere informatie be-
treffende onze vereniging. Ook vindt u daar de 
nieuwe gegevens van het bestuur en ons algemeen 
email adres secretariaat@KBOHoensbroek.nl. 
 
Voor de komende maanden staan de volgende ac-
tiviteiten op ons programma: 

Niet Leden die aan een activiteit willen deelnemen 
kunnen zich hiervoor ook aanmelden bij Yvonne 
Vorage. 
Wij hopen om samen met iedereen van 2016 weer 
iets bijzonders te maken. 

Do 18 feb 14:00 Gezellige middag 
met het Shanty Koor 

Tref-
centr. 

Zo/zo 6 en 
13 mrt 

 

15:00 Toneelvoorstelling 
 Plankenkoorts 

MFC 

Vrij 18 
mrt 

19:00 Jaarvergadering 
aansluitend 
 Ontmoetings- en 
Dansavond 

Tref-
centr. 

Wo. 23 
mrt 

14:00 Ontmoetingsmiddag 
Pasen 

Tref-
centr. 
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Na het voorlezen van hun proclamatie hebben ze 
hun ouders, zus en broertje eerst opgenomen in de 
huisorde van JCV Gebrook waarna John en San-
drino Heesakkers de zaal nog lekker aan het dan-
sen kregen. Jeugd-prins Devanio zit in groep 6 van 
BS de Vlieger, is keeper bij de jeugd van Roda JC 
en weet wat carnaval vieren is. Dit is ook zo voor 
Jeugdprinses Julie die in groep 6 van BS Hoens-
broek Zuid zit en een enorme passie voor dansen 
heeft bij Studio Hellenbrand. Dit jaar zullen ze zeker 
weer de show stelen bij de verschillende evenemen-
ten welke wij als vereniging bezoeken en zeker ti-
jdens de optochten van Hoensbroek, Heerlen en 
Mariarade. 
Bedankt aan iedereen, ook de bevriende carnavals-
verenigingen, voor de massale opkomst en neem 
ook eens een kijkje op onze website: 
www.jcvgebrook.nl 
 
Jeugdprins Devanio I,  Alaaf 
Jeugdprinses Julie I,  Alaaf 
JCV Gebrook,   Alaaf 

 
 
 
 
Stichting Buurtbeer Nieuw Lotbroek (SBNL) is offi-
cieel opgericht als stichting in 1997. De doelstel-
lingen van onze stichting zijn: 
- Het versterken van de sociale cohesie in Nieuw 
 Lotbroek, de bewoners meer betrekken bij sociale, 
 educatieve en culturele activiteiten. 
- Het verbeteren van het veiligheidsgevoel. 
- De integratie van allochtonen. 
- Het mede verbeteren van het sociale klimaat in 
 Nieuw Lotbroek. 
- Meer bewoners betrekken bij alle activiteiten en 
 vooral jongeren en senioren. 
SBNL hecht er veel waarde aan om haar doelstel-
lingen te verwezenlijken samen met alle verenigin-
gen en andere instanties in Nieuw Lotbroek. Verder 
voert SBNL regelmatig overleg met diverse instan-
ties zoals Gemeente, Politie, Alcander en Woning-
stichtingen. Het bestuur van SBNL wordt gevormd 
door: John Visker (voorzitter), Nellie van de Beek 
(secretaris), Geert Kiers (Penningmeester), Peter 
Gillessen, Fred Jansen, John Sauvée en Guus Wil-
lems. Naast het bestuur zijn er binnen de stichting 
een aantal werkgroepen actief die overigens best 
nog hulp kunnen gebruiken. Mocht u hierover 
ideeën hebben of misschien wilt u wel actief mee-
helpen of meedenken, dan bent u van harte 
welkom. Neem contact op via onze website 
www.nieuwlotbroek.nl  

 
 
 
 
 
Hoensbroek 03 januari 2016 
 
Onder zeer grote belangstelling heeft op 3 januari 
2016 in het MFC Gebrook  de proclamatie van JCV 
Gebrook plaats gevonden. Na het optreden van de 
eigen jeugdraad van JCV Gebrook met 
Tanzmarieche Fenna van Gastel, 0,Nieks, de dans-
groep van Kg Scharwache von 1882 uit Eschweiler, 
en onze eigen Devanio van Oppen als Ron van 
richting Roy hebben we afscheid genomen van ons 
eerste jeugdprinsenpaar, Jeugdprins Devon I en 
Jeugdprinses Quille I. Ze zijn het afgelopen jaar 
onze vereniging op een magnifieke manier voor-
gegaan en daarvoor bedanken we ze van harte. 
Na de pauze hebben we nog genoten van Jean Wi-
jnands en Vrung, D’r Dustin en prachtige dansen 
van Studio Hellenbrand gezien waarna het tijd werd 
om te starten met de proclamatie. De bühne werd 
omgebouwd tot een enorme heksenketel en  de 
heksen van “Foeksia de heks” hebben de zaal op 
stelten gezet met hun dans, waarna ze door het 
brouwen van een drankje het nieuwe Jeugdprinsen-
paar tevoorschijn toverden. Devanio van Oppen en 
Julie Vermeer regeren dit jaar over de jeugd als : 
 
jeugdprins Devanio I en Jeugdprinses Julie I. 

http://www.jcvgebrook.nl
http://www.nieuwlotbroek.nl
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Nieuw in Hoensbroek: inloopbijeenkomst voor  
mantelzorgers en zorgvrijwilligers! 

bieden in de laatste levensfase (vrijwillig palliatieve 
thuis hulp). 
Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u wat meer te 
weten komen over mantelzorgondersteuning of vri-
jwilligerswerk. Uiteraard wordt er voor een 
‘aangekleed’ kopje koffie gezorgd en is er allerlei 
informatiemateriaal beschikbaar. De 1e  inloopbi-
jeenkomst in Hoensbroek vindt plaats op  donder-
dag 10 maart  van 10 - 12 uur in De Koffiepot  in de  
Kasteel Hoensbroeklaan 190  6433  AJ  te Hoen-
broek. We hopen u daar te mogen ontmoeten. 

Het Steunpunt voor mantelzorgers Parkstad en 
Ruggesteun zijn organisaties die ondersteuning 
bieden aan mantelzorgers en zorgvragers. Beiden 
zijn al jaren lang actief. Het Steunpunt voor Mantel-
zorgers biedt, middels professionals, directe onder-
steuning aan mantelzorgers door onder andere het 
geven van advies, hulp bij het invullen van for-
mulieren (zoals een PGB aanvraag) en emotionele 
ondersteuning. De geschoolde vrijwilligers van Rug-
gesteun bieden mantelzorgers vooral even wat tijd 
voor zichzelf. Even een paar uurtjes per week vrij 
van je zorgtaken om bijvoorbeeld een hobby te 
beoefenen, naar de kapper te gaan of boodschap-
pen te doen. Meestal een vast tijdstip in de week 
biedt de vrijwilliger dan gezelschap aan degene 
waarvoor u zorgt. Ook wordt er ondersteuning ge-
boden aan hulpvragers die niet terug kunnen vallen 
op een mantelzorger. In de zeven parkstad ge-
meenten wordt een maandelijkse inloopbijeenkomst 
georganiseerd waarbij mensen zonder aanmelding 
en zonder kosten elkaar kunnen treffen, informatie 
kunnen komen halen of kunnen luisteren naar een 
lezing waar een bepaald thema (zoals grenzen stel-
len) belicht wordt. In het stadsdeel Hoensbroek 
merken wij echter dat we nog te weinig ‘een gezicht’ 
hebben. Daarom willen we ook in Hoensbroek een 
inloopb ijeenkomst opstarten voor mantelzorgers en 
zorgvr ijwilligers. 
 
Mantelzorgers vragen niet snel om hulp, dat doe je 
gewoon. Toch is het belangrijk om te weten dat er 
ook ondersteuning is voor de mantelzorger, indi-
vidueel of in een groep. Vaak gaat er veel aandacht 
naar de zorgvrager en cijfert de mantelzorger zich 
met een vanzelfsprekendheid weg. Maar die taak 
moet je tegenwoordig lang vol houden omdat 
mensen veel minder snel kunnen worden opge-
nomen in een beschermde woonomgeving.  Hoe je 
dat doet en welke keuzes te kunt maken zijn 
thema’s die tijdens de bijeenkomsten besproken 
worden. Daarnaast is lotgenotencontact ook heel 
heilzaam en vinden mantelzorgers daarin de herk-
enning en de erkenning die ze zoeken. Ook 
proberen we tijdens de inloopbijeenkomst nieuwe 
vrijwilligers te werven die het leuk vinden of zo af en 
toe wat van hun vrije tijd in te zetten voor de onder-
steuning van een ander. Dat kan zijn door een be-
zoek te brengen aan iemand die geen of een klein 
netwerk heeft en die weinig contact heeft met an-
deren of door het vervangen van de mantelzorger 
zodat deze even tijd voor zichzelf krijgt. Ook kunt u 
kiezen voor ziekenhuisbegeleiding of ondersteuning 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Wij hebben de afgelopen weken samen met de 

jeugdwerkgroepen van Alcander Hoensbroek en  

basisscholen de Vlieger, de Voeegelsjtang en 

Hoensbroek Zuid lege flessen ingezameld voor 

Serieus Request 2015 . Deze cheque zijn wij af-

gelopen week namens het jeugd- en jongerenwerk 

van Alcander Hoensbroek gaan inleveren bij 

Serieus  Request 2015 te Heerlen. Met jullie hulp, 

hebben wij een mooi bedrag van €305,55 opge-

haald en kunnen inleveren bij het glazen huis!!  Alle-

maal bedankt voor jullie hulp! Jeugd- en jongeren-

werk Alcander 
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Seniorengroep Nieuw-Lotbroek 

Na een gezellig, lekker maar vooral een creatief 
2015 achter de rug te hebben, gaan we er ook in 
2016 weer vol tegen aan. 
 

De seniorengroep 
van Nieuw-Lotbroek 
op de dinsdagmiddag 
is een ontzettende 
leuke en enthousi-
aste groep die een 
keer per maand op 
de dinsdagmiddag bij 
elkaar komt in het 
MFC Gebrook aan de 
Prinsenstraat 12. 
 
Wij organiseren een-
maal per maand een 
opentafel. Er zijn ook 
Demomiddagen en 
workshops. Ook 
worden er twee ver-
wenmiddagen geor-
ganiseerd,  één in 
april en één in no-
vember.  

 
Bij de opentafel kunt u van een lijst zelf één menu 
samenstellen en het bedrag wat er staat moet u be-
talen bij de bestelling. De lijst is verkrijgbaar op de 
datums zoals hieronder vermeld. ( voorbeeld:  u wilt 
meedoen op 15 maart dan moet u de lijst ophalen 
op 16 februari) 
 
Op de dagen dat er een opentafel is, zit het gezel-
schap onder genot van een drankje samen spellet-
jes te spelen en wordt er over en weer gekletst en 
na afloop nuttigen wij samen de maaltijd die u hebt 
samengesteld. 
 
Heeft u nog vragen dan 
kunt u contact opnemen 
met Annie van Berlo tel. 
045-5210932 
Tijdens de workshops 
gaan we ons komend 
jaar bezighouden met 
bloemschikken voor 
Pasen en Moederdag.  
 
 
 

Bent u nieuwsgierig geworden en heeft u interesse 
in een van deze gezellige middagen, kom dan 
gerust op onderstaande data een kijkje nemen.  
Wilt u ergens aan deelnemen, dan dient u zich 
vooraf in te schrijven. 
 
Houd hierbij de uiterste inschrijfdata in de gaten.  
Wij hopen u allen binnenkort te mogen begroeten.  
 
De datum van de activiteiten                             
16 februari opentafel, 15 maart paas stukje en 
opentafel, 5 april verwenmiddag 
12 april opentafel, 3 mei Moederdag stukje en open-

tafel, 14 juni opentafel 

 
Woonpunt verhuist in Heerlen  
 
Op vrijdag 22 januari verhuist Woonpunt in Heerlen 
van het huidige kantoor aan de Geerstraat naar 
Horstplein 15 in Hoensbroek. Die dag is ons kantoor 
gesloten. Vanaf maandag 25 januari kunt u terecht 
aan het Horstplein. Bel of mail eerst voor een af-
spraak.  
Woonpunt probeert de bedrijfskosten zo laag 
mogelijk te houden. Op die manier houden we meer 
geld over om woningen op te knappen en de 
leefbaarheid in buurten op peil te houden. Daarom 
verruilen we ons (te) grote kantoorpand in het cen-
trum van Heerlen voor een kleiner kantoor in 
Hoensbroek. Ons nieuwe kantoor aan het 
Horstplein 15 is goed bereikbaar met openbaar ver-
voer en parkeren kan voor de deur.  
 
In één keer goed geholpen  
Wilt u langskomen op ons kantoor aan het 
Horstplein in Hoensbroek? Maakt u dan eerst een 
afspraak. Zo bent u er zeker van dat u de juiste 
medewerker te spreken krijgt en dat u in één keer 
goed geholpen wordt.  
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Nieuws van het Sociaal Buurt Team Nieuw-Lotbroek 
  
Het Sociaal Buurt Team Nieuw-Lotbroek (SBT) 
wenst alle inwoners van onze wijk het allerbeste 
voor 2016. 
Na één jaar SBT waarin wij zoekende geweest zijn 
om onze plek in de wijk te verwerven zijn wij van 
mening dat de bekendheid langzaam, maar zeker, 
groeiende is. Het inloopspreekuur in Ons Trefcen-
trum, Pius XII- plein 38, wordt regelmatig bezocht 
door mensen uit de wijk. In 2016 zullen wij dan ook 
weer elke dinsdagmiddag van 16.00-18.00 uur voor 
u klaar staan. 
De samenstelling van het team zal komend jaar 
enigszins gewijzigd worden: Brigitte Pistorius zal ti-
jdelijk vervangen worden door wijkverpleegkundige 
Laurette Kleintjens, Ingrid Alberts heeft een andere 
functie gekregen en zal in eerste instantie opgevolgd 
worden door jeugdconsulente Sanne Schoonbeek 
die op haar beurt in maart door Sanne van Oever 
opgevolgd wordt. Hay Ververgaart in nog steeds als 
maatschappelijk werker aan het SBT verbonden. 
Wilt u met één van de medewerkers van het SBT 
kennis maken? Dat kan, loop eens binnen tijdens 
ons spreekuur elke dinsdag van 16.00-18.00 uur in 
Ons trefcentrum. 

Email: info@sociaalbuurtteamheerlen.nl 

 

  

mailto:info@sociaalbuurtteamheerlen.nl
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De volgende uitgave van Nieuw-
Lotbroek Nieuws valt in de week 
van 27 mei in de bus. De kopij hier-
voor dient uiterlijk woensdag 11 
mei ingeleverd 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.  

mailto:redactie.sbnl@outlook.com
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KLEURPLAAT 
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Activiteiten en Verenigingen in Nieuw-Lotbroek 

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 info@jcvgebrook.nl 

S.B.N.L. John Visker voorzitter.sbnl@outlook.com 

 Datum Tijdstip Activiteit Organisatie Locatie 

      

17 januari 12:11 Receptie jeugdprins JCV Gebrook MFC Gebrook 

24 januari 11:11 Prinsenreceptie CV de Lotbroekers MFC Gebrook 

29 januari 20:11 SHC-avond SHC MFC Gebrook 

6 februari 19:30 Sleuteloverdracht CV de Lotbroekers MFC Gebrook 

6 februari 20:11 Openingsbal CV de Lotbroekers MFC Gebrook 

8 februari 20:30 Optochtbal CV de Lotbroekers MFC Gebrook 

9 februari 14:30 Kindermiddag  CV de Lotbroekers MFC Gebrook 

9 februari  aansluitend Sluitingsbal CV de Lotbroekers MFC Gebrook 

10 februari 20:00 Haringhappen CV de Lotbroekers MFC Gebrook 

5 maart  Toneeluitvoering    
"Motief,middelen            
en gelegenheid" 

Toneelgezelschap 
"Plankenkoorts" 

MFC Gebrook 

6 maart  Toneeluitvoering 
Toneelgezelschap 
"Plankenkoorts" MFC Gebrook 

12 maart  Toneeluitvoering 
Toneelgezelschap 
"Plankenkoorts" MFC Gebrook 

13 maart  Toneeluitvoering 
Toneelgezelschap 
"Plankenkoorts" MFC Gebrook 

28 maart  Paaswandeling CV de Lotbroekers MFC Gebrook 
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