
  

 

In dit nummer o.a. Snelheid, 

EHBO, Kerstmarkt, JCV Ge-

brook, Sinterklaas, Buurt-

preventie, Senioren, enz. enz. 

Uitgave November 2016 

 LANGZAMER RIJDEN IN NIEUW LOTBROEK! 
 
Regelmatig heeft de Werkgroep Snelheid in dit 
nieuwsblad een oproep geplaatst aan de bewoners van 
Nieuw-Lotbroek om niet te hard te rijden in de wijk en 
zich aan de maximale snelheid van 50 of 30 km/u te 
houden. Dit is nodig voor de veiligheid van iedereen. Er 
zijn diverse initiatieven genomen om het snelle rijden te 
ontmoedigen. Zo zijn er ludieke verkeersborden opge-
hangen in de buurt van de school en is er door politie 
met medewerking van schoolkinderen een snelheidscon-
trole gehouden in de straten rondom de school. Op en-
kele plaatsen in de wijk zijn er snelheids-beperkende 
obstakels geplaatst en probeert de werkgroep samen 
met de politie d.m.v. preventieve controles de wijkbe-
woners te overtuigen om vooral op hun snelheid te let-
ten. Met het nemen en uitvoeren van initiatieven om dit 
doel te bereiken zal de werkgroep ook de komende tijd 
doorgaan. Ook nu wil de Werkgroep Snelheid een 
oproep doen aan alle bewoners van Nieuw-Lotbroek om 
zich vooral aan de maximale snelheid te houden. Omdat 
het niet overal duidelijk is welke snelheden en waar deze 
gelden is hiernaast een kaartje toegevoegd. Dit geeft 
aan dat voor het overgrote deel van de wijk de maximale 
snelheid 30 km/u is. 
 
Let op uw snelheid voor de veiligheid van iedere 
wijkbewoner groot en klein! 
 
Werkgroep Snelheid SBNL. 

 Beste Lotbroekers en Lotbroekertjes, 
 

Het secretariaat van  Ontspan-
ningsvereniging CV de Lot-
broekers heeft uit Spanje een 
brief mogen ontvangen van 
Sinterklaas en natuurlijk zijn 
Pieten. Hierin heeft hij 
aangegeven dat hij ook dit jaar 
niet wil ontbreken in Nieuw-
Lotbroek gezien de warme en 
hartelijke ontvangst die hij bij 
zijn eerdere bezoeken van alle 
aanwezige kinderen met hun 
ouders heeft mogen ontvan-

gen. Ook nu weer kijken hij en zijn Pieten er naar uit om 
alle kinderen uit de wijk Nieuw-Lotbroek te mogen ver-
welkomen in het MFC-Gebrook. Hij zal geholpen door zijn 
Pieten zoveel mogelijk kinderen persoonlijk de hand 
proberen te schudden en met veel plezier luisteren naar 
de sinterklaasliedjes die door de kinderen ten gehore ge-
bracht zullen worden. 

Ook net als verleden jaar zal er na afloop, zo tegen 
17:00 uur, aan alle kinderen tot 8 jaar een traktatie 
worden uitgereikt. Omdat Sinterklaas en zijn Pieten het 
wel héél erg druk hebben en toch geen kinderen willen 
teleurstellen, zullen zij dit jaar op zondag 27 november 
om 14.00 uur rechtstreeks bij het MFC-Gebrook aan de 
Prinsenstraat 12 aankomen en zal er afgezien worden 
van de rondgang door de wijk. De zaal is open vanaf 
13:30 uur.  
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Op zondag 11 December is er weer de Hobby 
Kerstmarkt  in het MFC te Hoensbroek gelegen aan de 
Prinsenstraat 12 in Nieuw-Lotbroek. Deze Hobby - 
Kerstmarkt wordt georganiseerd door de gezamenlijke 
verenigingen binnen het centrum en dus zullen ook deze 
verenigingen met tal van particuliere standhouders hun 
koopwaar proberen aan de man te brengen. Er zijn nog 
tafels á € 8,- beschikbaar ( tafel  is 1.30 bij 80 ) dus als u 
interesse heeft om hier aan deel te nemen neem dan con-
tact op met : 
J. Sauvé Tel: 045-5212120  E-mail:  J.sauve@ziggo.nl 

 
EHBO-vereniging Nieuw-Lotbroek 

Op vrijdag 18 november a.s. start de EHBO-vereniging 
Nieuw-Lotbroek (Hoensbroek), een nieuwe opleiding voor 
het basisdiploma eerste hulpverlener (EHBO). Deze 
opleiding is inclusief de opleiding AED bediener 
(Automatische externe Defibrillator). 
De lessen staan onder leiding van de heer T. Dias (arts) 
en de heer P. Herben, kaderinstructeur EHBO/AED, (alle 
lessen op de vrijdagavonden van 7 uur tot half 10). 
Duur van de cursus: 8 lesavonden van 2,5 uur. (inclusief 
reanimatie, AED en verbandleer). 
De lessen worden gegeven in het Multifunctionele Cen-
trum te Hoensbroek-Station, gelegen aan de prinsenstraat 
12. Kosten € 140,00 all in. (in dit bedrag is dus alles inbe-
grepen. Er komen geen extra kosten bovenop). 
Deelname aan de cursus geeft u geen enkele verplichting 
om lid te worden van de vereniging. Voor inlichtingen, dan 
wel aanmelden: 
 
Emailadres: info@ehbonieuwlotbroek.nl 
Let wel: meldt u snel aan, want vol is vol 

Wat gaan we doen?  

Elk jaar worden er acties voor goede doelen in het 

buitenland gehouden. Er zijn echter ook meer dan één 

miljoen mensen in ons eigen land die in armoede leven. 

L1 gaat tussen 6 en 15 december 2016 met de zes voed-

selbanken in Limburg zo veel mogelijk lang houdbare 

levensmiddelen inzamelen. Iedereen kan hier aan mee-

doen door deze artikelen in te leveren op onderstaande 

verzamelpunten!  

 

Statistieken  

De armoede in Nederland neemt van jaar tot jaar toe. 

Ruim 1,3 miljoen mensen leefden in 2015 in armoede, zo 

blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(CBS). Alleen al in 2015 telde Limburg 1.700 gezinnen 

die zelf niet volledig in hun eerste levensbehoeften kon-

den voorzien. Dat zijn zo'n 5.100 personen die afhanke-

lijk waren van de voedselbank, volwassenen én kinderen. 

De drie Limburgse gemeenten Heerlen, Kerkrade en 

Vaals staan in 2016 wederom in de armoederisico top-

10.  

 

Spierballentaal 

Soek kringloopwinkel, Kringloopwinkel de Doorstap en 

Buurtcentrum de Koffiepot van Alcander gaan hun krach-

ten bundelen en zetten hun deuren wagenwijd open om 

langdurig houdbare producten in te zamelen tussen 6 en 

15 december 2016. 

Locaties verzamelpunten 

U kunt de langdurig houdbare producten (zie bood-

schappenlijstje) tussen 6 en 15 december 2016 brengen 

naar de volgende locaties:   

Soek Kringloopwinkel, Hoofdstraat 332 in 

Hoensbroek. 

Kringloopwinkel De Doorstap, Kouvenderstraat 76 

in Hoensbroek. 

Buurtcentrum De Koffiepot (Alcander), Kasteel 

Hoensbroeklaan 190 in Hoensbroek. 

VOEDSELBANKACTIE 2016 IN 

 HOENSBROEK 
Hobby-Kerstmarkt 

Colofoon: 
Nieuw Lotbroek Nieuws verschijnt 4x per jaar en is een 
uitgave van Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek. 
Redactie:  Geert Kiers 
  Matthé van der Lande 
  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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Heerlen Persbericht  
Duurzaam innovatief 

 

 

Belangrijk stap voor Brede Maatschappelijke 
Voorziening Hoensbroek-Zuid 

 

Keuze voor duurzaam en innovatief ontwerp  

De nieuwe BMV in Hoensbroek, die in opdracht van de 

gemeente Heerlen gerealiseerd wordt, krijgt een duur-

zaam en innovatief karakter. Na een traject met toekom-

stige gebruikers, docenten en inhoudsdeskundigen heb-

ben de gemeente Heerlen, Movare en IBA Parkstad 

samen gekozen voor een architect op basis van een 

schetsontwerp. Een bijzonder ontwerp voor een belangri-

jke ontmoetingsplek in de wijk. 

 

Wethouder Jordy Clemens: "Al een tijd wordt er gewerkt 

aan de voorbereiding van deze BMV. Met de keuze van 

de architect is er een belangrijke stap gezet. Het wordt 

een duurzaam gebouw voor een innovatief onderwijscon-

cept, een ontmoetingsruimte voor buurtbewoners en ruim-

tes voor maatschappelijke instellingen. Door al deze part-

ners samen onder één dak te brengen, wordt de BMV het 

kloppend hart  in de wijk”. De BMV wordt gerealiseerd op 

de oorspronkelijke locatie van de Dr. A. Schweitzer-

basisschool aan de Mgr. Feronlaan in de wijk Nieuw-

Lotbroek. In de BMV komen partners die zich in de wijk 

bezighouden met de ontwikkeling van het kind van 0 tot 

en met 12 jaar onder één dak bij elkaar: een basisschool, 

een peuterspeelzaal en een praktijk voor logopedie. Daar-

naast komt er een ontmoetingsruimte. Naar verwachting 

kan de BMV in het voorjaar van 2018 in gebruik worden 

genomen. Op korte termijn worden er bijeenkomsten 

georganiseerd voor omwonenden en de toekomstige ge-

bruikers.  

 
Onderwijsconcept 

De schooldirectie en de docenten hebben een vooruitstre-

vende visie ontwikkeld waarin talentontwikkeling, geper-

sonaliseerd leren en Design Thinking centraal staan. Het 

gekozen architectenbureau heeft dit als beste vertaald 

naar een ontwerp. In het ontwerp is optimaal rekening 

gehouden met de verschillende functies van het nieuwe 

pand. De nieuwe BMV heeft een bijzonder kleinschalig en 

open karakter en moet een verbindende rol krijgen in de 

wijk Nieuw-Lotbroek. 

 
Duurzaam 

Het multifunctionele complex is ontworpen naar de laatste 

inzichten op het gebied van duurzaamheid en energie. 

Door te werken met groene daken en zonnepanelen 

wordt de CO2-uitstoot van het pand tot een minimum 

beperkt.  

Daarnaast wordt er een optimale, duurzame 
(energieneutrale) energieleverantie nagestreefd. Deze 
Brede Maatschappelijke Voorziening vervult daarmee 
een voorbeeldrol en moet bijdragen aan het bewustzijn 
van omwonenden, docenten en leerlingen. 

 
IBA Parkstad 

IBA (Internationale Bauausstellung) werkt tot 2020 aan 

innovatieve, toekomstgerichte projecten die duurzaam 

van betekenis zijn voor de ontwikkeling van de regio 

Parkstad. De toegepaste methodiek van IBA Parkstad 

heeft er toe bij gedragen dat de wensen van gebruikers 

en de onderwijsvisie optimaal in het ontwerp zijn ver-

werkt. Een proces waar alle partijen met grote tevre-

denheid op terugkijken met een resultaat dat in het IBA 

Expo jaar 2020 hoge ogen zal gooien. 

 

Kerststerren verkoop  
OV CV de Lotbroekers 

 
 

Op zaterdag 10 december 2016 vanaf 10:00 uur komen 

wij, CV de Lotbroekers langs de deuren om kerstster-

ren te verkopen. Deze kerststerren kosten € 3,- per 

stuk, de opbrengst komt ten goede komt van de organi-

satie van de diverse activiteiten in Nieuw-Lotbroek. 

 
OP is OP 

 

Vriendelijk aanbevolen, 
Secretaris van CV de Lotbroekers Miranda Limpens 
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Het programma van JCV Gebrook: 
 
11-11-2016 Deelname aan BLVK 
13-11- 2016 Statiegeldflessenactie 
26-11-2016 Sjpass Vuer Gebrook, aanvang 20.11uur 
( carnavalsavond met CV de Lotbroekers in MFC 
Gebrook) 
08-01-2017 Jeugdproclamatie JCV Gebrook in MFC  
Gebrook aanvang 14.11 uur 
22-01-2017 Jeugdreceptie JCV Gebrook in MFC  
Gebrook aanvang 12:11 uur 
24-2-2017 Scholenbezoek 9.30 uur  
25-2-2017 Kinderoptocht Hoensbroek 14.11 uur  
25-2-2017 Sleuteloverdracht MFC 19.33 uur MFC  
Gebrook 
26-2-2017 Optocht Heerlen 12.11 uur  
27-2-2017 Optocht Hoensbroek 13.11 uur  
27-2-2017 Aansluitend Optochtbal   MFC Gebrook 
28-2-2017 Optocht Nieuwe Lotbroek 14.11 uur  
 Aansluitend Optochtbal en sluiting  MFC Gebrook 
1-3-2017 Haringhappen 20.00 uur MFC Gebrook  
 
 
JCV Gebrook heeft de afgelopen maanden echt niet stil 
gezeten. Na het maken van ons eerste eigen JCV Lied 
zullen we dit jaar deelnemen aan het Breuker Vaste-
loavond Leedjes Konkoer in het Kasteel te Hoensbroek 
en we kunnen u vertellen dat het een knaller is. 
We organiseren weer de Statiegeldflessenactie en heb-
ben voor de eerste keer een grote zitting georganiseerd 
samen met CV de Lotbroekers en JS-Events. Hier ne-
men verschillende artiesten aan deel welke hun naam en 
faam al verdiend hebben in de carnavalswereld, denk 
aan buutereedner Wiel Vinken, La Bamba, Patrick Pesch 

en nog veel meer. Deze avond wordt muzikaal begeleid 
door Tirol Sound. Zie verder ook in dit buurtblad. Na een 
fantastisch, maar wat het weer betreft, onstuimig seizoen 
nemen we op 8 januari 2017 afscheid van onze 
Jeugdprins Devanio I en Jeugdprinses Julie I. Ze hebben 
JCV Gebrook nog verder op de kaart gezet en daar zijn 
we hun beide, ouders en verdere familie zeer dankbaar 
voor. Op 8 januari 2017 hebben we vanaf 14.11 uur weer 
een spetterend programma met binnenlandse en 
buitenlandse artiesten, waarna we rond de klok van 
16.11 uur onze nieuwe jeugdheersers zullen pre-
senteren. Benieuwd geworden?? Kom 8 januari 2017 
vanaf 14.11 naar het MFC Gebrook.  
 
Ook dit jaar bieden we de nieuwe jeugdheersers een re-
ceptie aan , welke plaats zal vinden op 22 januari 2017 
vanaf 12.11 uur in het MFC Gebrook.  
 
Ook daarna zullen we tot aan de echte carnavalsdagen 
vele recepties en proclamaties bijwonen om eind februari 
weer mee te gaan in de verschillende optochten in onze 
region.  
 
Ook lid worden van en bij JCV Gebrook?? Stuur een e-
mailbericht naar: info@jcvgebrook.nl of bezoek onze 
website via het menuknopje "contact" 

 

mailto:info@jcvgebrook.nl


6 

 

Stichting Buurtbeer Nieuw Lotbroek (SBNL) is officieel 
opgericht als stichting in 1997. 
De doelstellingen van onze stichting zijn: 

Het versterken van de sociale cohesie in Nieuw Lot-
broek, de bewoners meer betrekken bij sociale, edu-
catieve 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 doelstellingen 
te verwezenlijken samen met alle verenigingen en an-
dere instanties in Nieuw Lotbroek. Verder voert SBNL 
regelmatig overleg met diverse instanties zoals Ge-
meente, Politie, Alcander en Woningstichtingen. 
Het bestuur van SBNL wordt gevormd door: John Visker 
(voorzitter), Nellie van de Beek (secretaris), Geert Kiers 
(Penningmeester), Fred Jansen, John Sauvé, Mia van 
der Lande, Anny Versteeg en Robert Lavicka. Naast het 
bestuur zijn er binnen de stichting een aantal werk-
groepen actief die overigens best nog hulp kunnen ge-
bruiken. Mocht u hierover ideeën hebben of misschien 
wilt u wel actief meehelpen of meedenken, dan bent u 
van harte welkom. Neem contact op via onze website 
www.nieuwlotbroek.nl 

Uw woonwijk veiliger met  
Buurtpreventie? 

 
Waarom buurtpreventie? 
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: 
Iedereen wil toch graag wonen in een wijk die 
schoon, ongeschonden en bovendien ook veilig is. 
Veiligheid is een zaak van ons allemaal: politie, ge-
meente, corporaties en (wijk) bewoners. 
 

Wat is het doel van buurtpreventie? 
Het doel van buurtpreventie is dat bewoners en politie 
(maar ook andere instanties, zoals Gemeente, Handha-
ving enz.) er samen voor zorgen dat dieven, inbrekers en 
vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te 
slaan. Dat kan door wat extra op te letten en wat meer 
betrokken te zijn bij de straat, maar ook door de inzet van 
een Buurtpreventieteam. Zoals bekend heeft ook Nieuw-
Lotbroek een eigen Buurtpreventieteam sinds juni 2015. 
Dit geeft mensen een veiliger gevoel, wetende dat er 
buurtgenoten zijn die extra alert zijn en/of steekproefsge-
wijs controlerondes door de wijk lopen en zodoende alles 
in de gaten proberen te houden. Geconstateerde bijzon-
derheden worden dan opgeschreven en indien 
noodzakelijk, doorgemeld en besproken met onder an-
dere de politie (denk hierbij aan bijvoorbeeld de 
wijkagent). Ook al kun je niet alle misdaden 100% 
voorkomen, door de preventieve werking van een buurt-
preventieteam, neemt de kans op onregelmatigheden wel 
beduidend af. Kortom: Buurtpreventie heeft dus alles te 
maken met ogen en oren openhouden in uw eigen 
belang en dat van uw directe omgeving. Deelname aan 
een buurtpreventieteam kost u niet veel moeite of tijd, 
maar het kan heel wat opleveren: een gezellige, veiliger, 
rustiger en leefbare buurt. 

 
Praat er eens over en meld U aan! 
Uiteraard vraagt een Buurtpreventieteam interesse en 
inzet van zoveel mogelijk (wijk) bewoners. Daarom is 
Buurtpreventie Nieuw-Lotbroek nog altijd op zoek naar 
nieuwe en enthousiaste wijkbewoners die willen deelne-
men in het Buurtpreventieteam. Praat er eens over met 
de buren of met vrienden uit uw straat, flat of buurt.  Hoe 
denken zij over een dergelijk preventieteam en willen ze 
zich eventueel samen met U, aansluiten bij zo´n buurt-
preventieteam. Kortom: Buurtpreventie Nieuw-Lotbroek is 
opzoek naar wijkbewoners / vrijwilligers uit de wijk, die 
samen met andere wijkbewoners controlerondes door de 
wijk willen lopen en zodoende alles in de gaten proberen 
te houden. Controlerondes door de wijk worden altijd in 
groepjes gelopen, dus U staat er nooit alleen voor. Ook 
wij denken natuurlijk aan onze (eigen) veiligheid. 
 
Bent U na het lezen van dit artikel nieuwsgierig geworden 
en wilt U uw steentje bijdragen met het creëren van een 
veiligere, gezelligere en rustigere buurt, twijfel dan niet 
en meld U aan en stuur een mail naar: buurtpreventie-
nieuwlotbroek@gmail.com 
Een veilige buurt, dat willen we toch allemaal! 

http://www.nieuwlotbroek.nl
mailto:buurtpreventienieuwlotbroek@gmail.com
mailto:buurtpreventienieuwlotbroek@gmail.com
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De volgende uitgave van Nieuw-Lotbroek Nieuws 
valt in de week van 10 februari 2017 in de bus. 
De kopij hiervoor dient uiterlijk woensdag 25 janu-

ari 2017 ingeleverd te worden en kan naar redac-

tie.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
mailto:redactie.sbnl@outlook.com
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  DATUM TIJDSTIP ACTIVITEIT ORGANISATIE LOCATIE 

            

26 november 20:11 Sjpass Vuer Gebrook CV de Lotbroekers / JCV Gebrook MFC Gebrook 

27 november 14:00 Sinterklaas CV de Lotbroekers MFC Gebrook 

11 december 10:00 Hobby- Kerstmarkt Gezamenlijke verenigingen MFC Gebrook 

18 december 13:00 Midwinterwandeling IVN Parkeerplaats kasteel 

8 januari 14:11 Jeugdproclamatie JCV Gebrook MFC Gebrook 

14 januari 20:11 Prinsenproclamatie CV de Lotbroekers MFC Gebrook 

22 januari   Jeugdprinsenreceptie JCV Gebrook MFC Gebrook 

29 januari 11:11 Prinsenreceptie CV de Lotbroekers MFC Gebrook 

25 februari 14:11 Kinderoptocht Hoensbroek CCH Centrum Hoensbroek 

25 februari 19:33 Sleuteloverdracht CV de Lotbroekers MFC Gebrook 

27 februari 13:11 Optocht Hoensbroek CCH Centrum Hoensbroek 

27 februari 20:11 Optochtbal CV de Lotbroekers MFC Gebrook 

28 februari 14:11 Kinderoptocht Nieuw-Lotbroek CV de Lotbroekers MFC Gebrook 

28 februari   aansluitend optochtbal CV de Lotbroekers MFC Gebrook 

10 juli 10:00 Wandeling Groeve 't Rooth IVN Parkeerplaats kasteel 

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 info@ehbo-nieuwlotbroek.nl 

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

Fanfare St. Gabriël Angela Niesten info@sintgabriel.nl 

K.B.O. Hoensbroek Kees van Zijl secretariaat@kbohoensbroek.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 

Buurtpreventie Mia van der Lande buurtpreventienieuwlotbroek@gmail.com 

mailto:secretariaat@lotbroekers.nl
mailto:mieppieters@hotmail.com
mailto:secretaris@heemkundehoensbroek.nl
mailto:info@mfcgebrook.nl
mailto:bernd.stanneveld@ziggo.nl
mailto:leonpitt@home.nl
mailto:bistrojanen@ziggo.nl
mailto:drumbandmarijke@ziggo.nl
mailto:info@ehbo-nieuwlotbroek.nl
mailto:fredbiker@telfort.nl
mailto:info@sintgabriel.nl
mailto:secretariaat@kbohoensbroek.nl
mailto:contact@plankenkoortshoensbroek.nl
mailto:wimenjokeboches@kpnmail.nl
mailto:marcelwetzels@live.nl
mailto:dullaart.rens@gmail.com
mailto:nollie44@live.nl
mailto:info@jcvgebrook.nl
mailto:voorzitter.sbnl@outlook.com
mailto:buurtpreventienieuwlotbroek@gmail.com

