
  

 

 
 

Prinses Anny I van CV De Lotbroekers. 
 

Zaterdag 13 januari 2018. Het grote moment is aange-
broken dat Carnavalsvereniging De Lotbroekers hun 
nieuwe Heerser gaat uitroepen in een supergezellig en 
bomvol MFC Gebrook in Hoensbroek. De zaal wordt 
eerst nog getrakteerd op een grandioze avond met schit-
terende optredens van o.a. Dansmarietje Fabiënne, 
zanggroep Ummer d’r Letste, Dansstudio Let’s Dance, 
bandparodist Animolly en van het zangduo De Twiee Ge-
waejde. Daarnaast zijn er ook nog eens twee mystery 
guests aangekondigd als muzikaal presentje voor de 
nieuwe Heerser. 
Om 22:11 uur is het moment aangebroken om op tradi-
tionele wijze afscheid te nemen van de regerende prins 
Jeroen I. Hij kan met trots terugkijken op een wervelend 
en enerverend carnavalsseizoen. 
 
En dan is het eindelijk zover: de proclamatie wordt 
ingezet met een ludieke terugblik op populaire tv-quizzen 
zoals bijvoorbeeld Wie van de Drie, Wie Ben Ik en de 

In dit  nummer o.a. Carnaval 2018,  
Bij de Lotbroekers, de   
Ridder Hoenpark, EHBO Cursus, 
Melden helpt, Buurtsteun enz., enz. 
 

Uitgave januari 2018 

Surprise-show. Na een turbulente vragenronde aan de 
drie kandidaten, die in mooi verpakte en geblindeerde 
rolcontainers zitten, is het dan eindelijk zover en kan er 
worden afgeteld van 11 naar 0. Maar wat is dat? In 

plaats van één nieuwe heerser springen drie per-
sonen tegelijk uit hun ‘verpakking’. Verwarring alom 
natuurlijk. Uiteindelijk wordt het raadsel toch ont-
vouwd en maakt de enige echte heerser zich bekend 
onder een regen van confetti: het is onze nieuwe 
Prinses Anny I (Versteeg). De Lotbroekers hebben er 
een stralende Prinses bijgekregen. We wensen 
Prinses Anny I een mooi en onvergetelijk car-
navalsseizoen toe. 
 

In het dagelijkse leven is Anny werkzaam bij NLG Pen-
sioen te Geleen en is ze trotse moeder van Xam. Daar-
naast zit ze in het bestuur van JCV Gebrook als secre-
taris en is ze bestuurslid van Stichting Buurtbeheer 
Nieuw-Lotbroek.  
Tot een paar jaar geleden hield Carnaval voor Anny in: 
optochten bekijken, de kindercarnaval bezoeken met 
Xam en in de avonden op stap met vrienden. Ze werd 
echter besmet met het Carnavalsvirus en toen is Carna-
val in haar bloed gekropen, heeft ze geweldige mensen 
leren kennen en ervaart ze alles op een hele andere 
manier dan voorheen. Geweldig mooi gewoon! 
 
Prinses Anny I hoopt om de komende periode een 
prachtig vrolijk en geweldig seizoen te beleven samen 
met de mensen die haar enorm lief zijn en alle mensen 
dienet als zij dol zijn op Carnaval! 
 
De receptie van Hooglustigheid Prinses Anny I zal 
worden gehouden op zondag 28 januari 2018 vanaf 
11:11 uur in het MFC Gebrook, Prinsenstraat 12 in 
Hoensbroek. 
Het carnavalsseizoen is volop begonnen! 
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CV de lotbroekers en JS-Events, Prinses Anny I van CV 
de Lotbroekers en Jeugdprins Aiden I van JCV Gebrook 
spelen hier een zeer grote rol in. 
Meer informatie over JCV Gebrook, bezoek onze website, 
onze facebooksite of e-mail: 
www.jcvgebrook.nl / Facebook: Jcvgebrook / 
info@jcvgebrook.nl  
 
 

Het carnavalsseizoen is volop begonnen! 
 
Wij, Prins Aiden I van JCV Gebrook en Prinses Anny I 
van CV De Lotbroekers zijn enorm blij dat wij dit seizoen 
met elkaar mogen vieren als Heersers  van onze 
gezamenlijke Narrentempel het MFC Gebrook. Dit doen 
we natuurlijk ontzettend graag met onze eigen fantas-
tische verenigingen, u en alle andere mooie verenigingen 
uit o.a. ons mooie Hoensbroek. 
Omdat wij het zo geweldig 
vinden dat we samen de 
Heersers zijn van dit 
seizoen en zowel jong als 
oud graag een leuke tijd 
willen bezorgen, hebben 
we dit jaar wat extra aan-
dacht geschonken aan de 
kindermiddag op carnavals 
dinsdag . 
S a m e n  m e t  o n z e 
verenigingen, JS-Events 
en enkele sponsoren 
zullen wij u een fantastisch 
gezellige en leuke middag 
aanbieden. Omdat we nog druk bezig zijn met de voor-
bereidingen zal het volledige programma later nog volgen. 
Maar noteer deze datum alvast in uw agenda!! 13 februari 
optocht Nieuw Lotbroek met aansluitend een geweldig 
gezellige leuke kindermiddag! 
Alaaf! 
Liefs Prins Aiden I en Prinses Anny I 

 

    Dansmiddag 
 
Wist u dat er iedere eerste zon-
dag van de maand een dansmid-
dag plaatsvind in MFC Gebrook? 
Van 14:00 – 17:00 kunnen de 
beentjes van de vloer met live 
muziek. De entree is gratis. 
Op carnavalsdinsdag  hebben we 
een vernieuwde carnavalsmiddag 
voor u georganiseerd.JS events 
heeft samen met de de Lotbroe-

kers en JCV Gebrook en jeugdprins Aiden 1, en Prinses 
Anny 1 een hele leuke samenwerking tot stand kunnen 
brengen. 
Dit heeft geleid tot een carnavalsmiddag met aansluitend 
na de optocht een  live artiestenprogramma in het MFC 
Gebrook.Een middag waarin de kids centraal staan en de 
ouders ook een leuke middag kunnen hebben! 

Na enkele jaren de proclamatie begin januari gehouden 
te hebben zijn we dit seizoen uitgeweken naar november 
en op 19 november 2017 werd in het MFC Gebrook, 
Aiden Nowik tot jeugdprins van JCV Gebrook gepro-
clameerd. 
 
Aiden is 11 jaar en zit op ba-
sisschool de Pyler in Heerlen. 
Zijn allergrootste hobby is zijn 
voetbalcarierre bij FC Hoens-
broek, gamen en en natuurlijk 
carnaval vieren.                                          
Onder het toeziend oog van 
ve l e  p a r t i c u l i e r en  en 
verenigingen hebben we eerst 
genoten van een fantastisch 
programma dat gepresenteerd 
werd door de kersverse Presi-
dent, Devanio van Oppen en 
D’r Dustin. Deze middag heb-
ben we Emilio Bernardi uit-
geroepen tot nieuwe Ord-
edrager van Verdienste. Verdere medewerking werd ver-
leend door zanger Sám Smits, zangeres Chantal, Limbo 
Express, Tanzmarieche Stacy van CV Carboon, Em & M 
en natuurlijk onze eigen kinderen van JCV Gebrook met 
zang en dans. Dit dansen kwam ook terug in het lied van 
de proclamatie waarbij de ex-prinsen Devon en Devanio 
en ex-prinsessen Quille en Julie een leuke rol hadden. 
Uiteindelijk kwam onze nieuwe heerser van JCV Gebrook 
tevoorschijn en konden we Aiden Nowik aan het publiek 
bekend maken als de nieuwe Jeugdprins Aiden I.  
Zijn eerste officiële daad was natuurlijk het voorlezen van 
zijn 11 punten om daarna zijn ouders te decoreren met 
zijn huisorde. Ons programma was toen nog niet voorbij, 
want heremenie Miserabel verzorgde nog een fantastisch 
optreden voor onze kersverse Jeugdprins. 
Jeugdprins Aiden heeft zijn receptie gehouden op 21 
januari 2018 in het MFC Gebrook, we zullen u hier in de 
volgende editie van op de hoogte stellen. 
 
De komende weken hebben we nog vele bezoeken en 
optredens te verzorgen bij verschillende verenigingen en 
verheugen ons enorm op de verschillende optochten 
waarin we dit jaar weer met een nieuwe/andere wagen 
aan zullen deelnemen te weten:  
- De kinderoptocht in Hoensbroek 
- De optocht van Heerlen 
- De grote optocht van Hoensbroek  
- De optocht in de wijk Nieuw Lotbroek  
En we sluiten carnavalsdinsdag af met een nieuw kinder-
programma in het MFC Gebrook met een daverend pro-
gramma voor de kinderen en vele optredens van arti-
esten uit de regio en daarbuiten.  
Dit alles zal plaats vinden na afloop van de optocht in 
Nieuw Lotbroek in het MFC Gebrook, Prinsenstraat 12 te 
Hoensbroek en wordt georganiseerd door JCV Gebrook, 

Jeugdprins JVC Gebrook 

http://www.jcvgebrook.nl
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U heeft er beslist al eens van 
gehoord of misschien heeft u al 
eens deelgenomen aan een 
activiteit in het ``Ridder Hoen 
Park`` Het Ridder Hoen Park is 
een klein parkje gelegen aan de 
Kasteel Hoensbroeklaan, waar 
buurtbewoners leuke activiteiten 
organiseren om de saamhorig-
heid in de wijk te verhogen. Zo 
worden er bijvoorbeeld knutsel-
middagen georganiseerd, is er 
een heus bijenpaviljoen in het 
park aanwezig, waar de bijen 
(onder toezicht van deskundige 
imkers) overheerlijke ``Breuker 
Honing`` maken. Verder is het 

park afgelopen jaar aangeplant met mooie fruitbomen en 
vruchtenstruiken. Kortom, een leuke plek in Nieuw-
Lotbroek waar ontmoeten en samenzijn centraal staat. 
Heeft U nog wat vrije tijd en wilt U deze tijd nuttig invul-
len, dan is het ``Ridder Hoen Park`` misschien iets voor 
U. Het Ridder Hoen Park zoekt namelijk nog vrijwilligers 
(die samen met andere vrijwilligers) de hand uit de mou-
wen willen steken en van dit prachtig parkje een enorm 
succes willen maken. Heeft U bijvoorbeeld groene vin-
gers en vindt U het leuk om samen met anderen de 
groenvoorziening te onderhouden of bent U goed in het 
organiseren van kleinschalige evenementen, of mis-
schien heeft U bestuurlijke ervaring om samen met ande-
re vrijwilligers een stichting op te richten, dan is het Rid-
der Hoen Park precies wat U zoekt. Wilt U meer info over 
het Ridder Hoen Park ontvangen, neem gerust contact 
op met Patrick Essers via: essersp@telfort.nl Bekijk ook 
onze website via: www.ridderhoenpark.nl of like en bekijk 
onze facebookpagina. De werkgroepleden van het Rid-
der Hoen Park, hopen U snel te mogen begroeten als 
nieuwe vrijwilliger. 
 
 

Donderdag 22 februari 14:00 uur Themamiddag  
“Een Ipad/Tablet wat kan ik ermee?” 

 
Op 22 februari organiseert het KBO een informatiemid-
dag over de Tablet. De informatie die gegeven zal wor-
den heeft betrekking op de gebruiksmogelijkheden van 
een tablet van Apple, maar hiermee krijgt u ook een goed 
beeld van de mogelijkheden van de andere Tablets van 
een ander merk die een ander besturingssysteem heb-
ben. De presentatie duurt ongeveer twee uur, inclusief 
een korte pauze. Er is gelegenheid om na de presentatie 
vragen te stellen. De presentatie wordt gegeven door 
Rob van Beest.  
Waar ga ik het over hebben? Ik laat u, in de presentatie, 
de Ipad zien. Aan de hand van voorbeelden kijken we 
naar de knoppen en andere mogelijkheden aan de voor 
en achterkant van de Ipad. Daarna geef ik een korte 

“instructie” over de belangrijkste bedieningsmogelijkheden 
van de Ipad.  
Nadat U heeft kunnen zien hoe de IPad er uitzien en hoe 
U hem kunt gebruiken ga ik U laten zien wat u allemaal 
zelf kunt doen met de IPad.  
Om de mogelijkheden van de IPad 
volledig te kunnen benutten is het 
nodig dat u bekend wordt met de 
“Itunes store”, zeg maar de digitale 
winkel van Apple. Daarom ga ik 
hierop in tijdens mijn presentatie.  
Nu al, kan ik U aangeven dat ik 
niet volledig ben als het erom gaat 
wat u allemaal kunt doen met de 
IPad. Programma’s die op de IPad afgespeeld kunnen 
worden noemen we “app’s”.  
Ik zal proberen, binnen deze app’s een keuze te maken 
die past bij de doelgroep van het KBO. Mijn verwachting 
is dat we daarmee beginnen voor de pauze en afsluiten 
na de pauze. Tijden de presentatie leg ik u uit wat het ver-
schil is tussen een “app uit de Itunes Store” en een “web-
based app”. 
Het laatste gedeelte van de presentatie gaat over wat u 
nodig heeft om met de IPad te kunnen werken. Ik maak 
een korte samenvatting en zal kort ingaan op de 
mogelijkheden om een tweedehands IPad aan te schaf-
fen. 
Deze middag wordt gehouden in Ons Trefcentrum aan-
vang 14:00 uur. De eigen bijdrage voor leden is € 2,50, 
niet leden betalen een bijdrage van € 3,50. Hiervoor krijgt 
u ook een kop thee of koffie met een stukje vla. Vooraf 
aanmelden bij Louis Bos, telefoon  045-5210633. 

 

Ridder Hoen Park, zoekt ``VRIJWILLIGERS 

Zitting “Gebrook blieft Gebrook”  
 

Op vrijdag 02-02-2017 organiseren 
de Gezamenlijke Hoensbroekse 
Carnavalsverenigingen (S.H.C.) 
weer haar jaarlijkse zitting “Gebrook 
blieft Gebrook” in het M.F.C.-
Gebrook. 
De aanvang van de avond is 20:00 
uur, Zaal open vanaf 18:30 uur. 
Kaarten kosten € 11,00 aan de 
kassa en € 9,00 in de voorverkoop 
bij het M.F.C.-Gebrook, en de Read-Shop in de Kou-
venderstraat. 
Programma voor deze avond is als volgt: 
- Fer Naus Buuttekampioen 2017 
- Dansmarietjes van het S.H.C. Lynn & Jill 
- De Bölkes en Em & M van het Breuker Vasteloavend 
   Leedjes Konkoer 
- D’r Hossa Prinz 
- De Geliënde (Winnaars LVK 2017) 
- Kartoesj 
Geluid en Muziek wordt verzorgd door Fer Vroomen. 
Namens de S.H.C. verenigingen. 
Met vriendelijke groet, 
 C.V. de Bistrojanen '77 
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Op 15 december heeft Jolanda Hanssen haar diploma 
oedeemtherapie in ontvangst mogen nemen.Het team 
van Fysiotherapie  
Schürmann wil haar langs deze weg feliciteren met het 
behalen van deze prestatie.Naast haar werk als fysiothe-
rapeute en geregistreerd claudicatiotherapeute 
(looptherapie) kunt u nu ook bij haar terecht voor oe-
deemtherapie. 
Oedeemtherapie is voor mensen die last hebben van 
(lymf)oedeem. Oedeem is een abnormale vochtopeenho-
ping in het lichaam veroorzaakt 
door beschadiging van lymfe of 
bloedvaten, hartfalen, trombose, 
etc. 
Door behandeling wordt het lymf-
stelsel geactiveerd en kan het 
vocht beter afgevoerd worden. 
Vervolgens kan er gezwachteld of 
getapet worden om het bereikte 
resultaat te behouden. 
Voor meer info kunt u contact 
opnemen met Fysiotherapie 
Schürmann. Pius XI plein 2 
Hoensbroek tel 0455284400. 

. 

Gefeliciteerd 
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Op zaterdag 13-01-2018 hebben C.V. 
de Bistrojanen de opvolger van Prins 
Harry (Quijs) de 2

e
 uit

 
geroepen. 

Deze avond stond in het teken van 
Bistrojanen 2 punt 0. 
Aller eerst werd er afscheid genomen 
van Prins Harry de 2

e
 en President 

Sjef. 
Prins Harry die een geweldig seizoen heeft gehad nam 
op gepaste wijze afscheid. Hij bedankte iedereen en 
keerde terug bij de raad van de Bistrojanen als oud prins. 
Sjef die 11 jaar President was nam ook afscheid van zijn 
functie, hij geeft het stokje door aan oud Prins Wiel 1

e
 die 

nu de rol van President gaar vervullen. 
Als verrassing werd Sjef gehuldigd als Eren-President 
van C.V. de Bistrojanen. 
 
Toen was het grote moment aangebroken.Met een licht-
show werd er gezocht naar de nieuwe prins. Wie o wie 
zou het gaan worden. Er ging een nooddeur open en 
daar stond ineens een dame ( Steffie ) op hetzelfde mo-
ment stapt raadslid Dennis naar voren en jawel daar 
stonden ze dan, het eerste prinsenpaar van C.V. de 
Bistrojanen. “Prins Dennis de 1

e
 en Princes Steffie de 1

e
. 

Na het installeren van het prinsenpaar werd er nog lang 
doorgevierd tot in de late uurtjes samen met de gastvere-
nigingen C.V. de Kangeroes,  C.V. de Klotsköp en C.V. 
Nachuule uit Nuth en alle aanwezigen. 

 
Op vrijdag 16 februari a.s. start EHBO vereniging Nieuw
-Lotbroek in Hoensbroek, een nieuwe opleiding voor het 
basisdiploma eerste hulpverlener (EHBO). Deze opleid-
ing is INCLUSIEF de opleiding reanimatie, AED bediener 
(Automatische externe Defibrillator), EHBO bij kinderen 
en verbandleer. 
 
De lessen staan onder leiding van de heer T. Dias (arts) 
en de heer P. Herben, kaderinstructeur EHBO/AED, (alle 
lessen zullen plaats vinden op de vrijdagavonden van 
19.00 tot 21.30 uur).  
 
Duur van de cursus: 8 lesavonden van 2,5 uur.  
De lessen worden gegeven in 
het Multifunctionele Centrum te 
Hoensbroek / Nieuw-Lotbroek, 
gelegen aan de Prinsenstraat 
12.  
 
Kosten € 145,00 all in. (in dit be-
drag is dus alles inbegrepen. Er 
komen geen extra kosten 
bovenop). 
 
Aanmelden voor de opleiding kan via: secretaris@ehbo-
nieuwlotbroek.nl 
 
 

Het zou fijn zijn als nog meer mensen elkaar in de buurt weten 

te vinden en elkaar een handje helpen mocht dat nodig zijn..  

Bijvoorbeeld: 

- met een boodschapje; 

- met een arm bij het winkelen; 

- met een bezoekje aan het ziekenhuis; 

- met het onderhoud van een tuintje; 

- met samen een kopje koffie drinken; 

  etc., etc, vul zelf maar in….   

 

Oftewel we willen de burenhulp bevorderen. Doet u ook mee? 

 

Heeft u een idee hoe we dit in Nieuw-Lotbroek nog beter voor 

elkaar kunnen krijgen? 

Laat het mij weten:  

Anne Schutte, tel. 06-53315988/045-7111560 

aschutte@alcander.nl  

Kasteel Hoensbroeklaan 190 te Hoensbroek 

  
EHBO vereniging Nieuw-Lotbroek  C.V. DE BISTROJANEN ‘77 

Buurtsteun in Hoensbroek 

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: www.nieuwlotboek.nl 

mailto:secretaris@ehbo-nieuwlotbroek.nl
mailto:secretaris@ehbo-nieuwlotbroek.nl
mailto:aschutte@alcander.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjXgdXa99TXAhVMI1AKHeGqA0QQjRwIBw&url=https://wijkzielhorst.nl/burenhulp-zielhorst/&psig=AOvVaw1Fd1UdbsLE-58SSTQHOWH0&ust=1511534504754363
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.Op vrijdag 15 december werden tijdens de gezellige 
Kerstviering 3 leden in het zonnetje gezet. 
Annie van Berlo, Hub Kleintjes en Theo Berendsen wer-
den gehuldigd voor hun jarenlange inzet voor de KBO. 
Op voordracht van het Bestuur werden zij door Dhr. Jo 
Linders de Regio –voorzitter van de KBO Limburg Zuid, 
geprezen voor hun verdiensten en kregen de Zilveren 
Broche / Speld overhandigd. 
Annie, Hub en Theo hebben zich jarenlang ingezet voor 
de KBO Nieuw Lotbroek. Bij met name de Feest- Kien-
avonden en Busreizen waren zij altijd actief bij de voor-
bereidingen en bij de activiteiten zelf. Ook het bezorgen 
van de Nestor en de contacten met de leden werd door 
hun met plezier gedaan. 
Bij de doorstart in januari 2013 waren ze actief en direct 
bereid om zitting te nemen in het Nieuwe Bestuur. Ook 
het samengaan met de afdeling KBO Sint Jan en het for-
meren van de afdeling KBO Hoensbroek is mede door 
hun, goed verlopen. 
Annie en Hub hebben hun Bestuurslidmaatschap inmid-
dels beëindigd. 
Theo Berendsen, ons Senior Bestuurslid is nog steeds 
actief binnen ons Bestuur en wij hopen dat hij nog lang 
actief mag blijven voor de KBO. 
Namens het Bestuur en de Leden, Hartelijk Bedankt voor 
het vele werk dat jullie hebben verricht 

 

De volgende uitgave van Nieuw-Lotbroek Nieuws valt 
in de week van 30 mei 2018 in de bus. De kopij hier-

voor dient uiterlijk woensdag 16 mei 2018 
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. 

 

 

 

 

 

 

Stichting Buurtbeer Nieuw Lotbroek (SBNL) is officieel op-

gericht als stichting in 1997. 

De doelstellingen 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 Lot- 

  broek. 

- Meer  bewoners betrekken bij  alleactiviteiten en vooral jong- 

   eren en senioren. 

SBNL hecht er veel waarde aan om haar doelstellingen te ver-

wezenlijken samen met alle verenigingen en andere instanties in 

Nieuw Lotbroek. Verder voert SBNL regelmatig overleg met 

diverse instanties zoals Gemeente, Politie, Alcander en Won-

ingstichtingen. 

 

Het bestuur van SBNL wordt gevormd door: John Visker 

(voorzitter), Nellie van de Beek (secretaris), Geert Kiers 

(Penningmeester), John Sauvé, Mia van der Lande, Anny Ver-

steeg en Robert Lavicka. 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 meehelpen of meedenken, dan bent 

u van harte welkom. Neem contact op via onze website 

www.nieuwlotbroek.nl 

SPOED Politie/Brandweer/Ambulance 112

Politie algemeen  ( Geen Spoed ) 0900 - 8844

Huisartsenpost 045- 5778844

Melding Misdaad Anoniem 0800 - 7000

Gemeente Heerlen 14045

Storing Gas en Stroom 0800 - 9009

Waterleiding maatschappij Limburg 043-3090909

Kindertelefoon 0800 - 0432

Slachtofferhulp Nedrland 0900 - 0101

Blokkeren Bankpassen 0800 - 0313

Belangrijke telefoonnummers 
Huldiging van 3 KBO-Bestuursleden 

 
SBNL 

mailto:redactie.sbnl@outlook.com
mailto:redactie.sbnl@outlook.com
http://www.nieuwlotbroek.nl
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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 

JS Events Jim Senden info@js-events.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 Patrick Essers info@ehbo-nieuwlotbroek.nl 

Hengelsportver, Haal Op Mat Steijaert info@dedroomvijver.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 

   

  DATUM TIJDSTIP ACTIVITEIT ORGANISATIE LOCATIE 

za 27 januari 19:33 Prinsenreceptie C.V. de Bistrojanen Ons Trefcentrum 

zo 28 januari 11:11 Prinsenreceptie C.V. De Lotbroekers MFC-Jimmy"s 

vrij 2 februari 20:00 SHC Gala-zitting SCH MFC-Jimmy"s 

do 8 februari 19:11 Kowrennen op de markt Daarna Koeienbal  Bistrojanen Ons Trefcentrum 

vrij 9 februari 11.11 Schoolcarnaval BS-Zuid C.V. De Lotbroekers Basisschool 

za 10 februari 14:11 Kinderoptocht   Centrum Hoensbroek 

za 10 februari 19:33 Sleuteloverdracht  MFC C.V. De Lotbroekers MFC-Jimmy"s 

za 10 februari 20:11 Openingsbal C.V. De Lotbroekers MFC-Jimmy"s 

za 10 februari 20:33 Start Carnaval  Trefcentrum C.V. de Bistrojanen Ons Trefcentrum 

zo11 februari 14:11 Kindermiddag en Carnavalsbal C.V. de Bistrojanen Ons Trefcentrum 

ma 12 februari 13:11 Grote Optocht centr. Gebrook   Centrum Hoensbroek 

ma 12 februari 16:00 Optocht- en Carnavalsbal C.V. de Bistrojanen Ons Trefcentrum 

ma 12 februari 20:11 Optochtbal C.V. De Lotbroekers MFC-Jimmy"s 

di 13 februari 
13:11 

Kinderoptocht- Middag/
Sluitingsbal) C.V. De Lotbroekers/JS-Events MFC-Jimmy"s 

wo 14 februari 20:00 Haringhappen C.V. De Lotbroekers MFC-Jimmy"s 

wo 14 februari 20:30 Haringhappen C.V. de Bistrojanen Ons Trefcentrum 

ma 16 februari 19:00 Start Cursus EHBO/AED EHBO vereniging Nieuw-Lotbroek MFC-Jimmy"s 

 do 22 februari 14:00 Themamiddag  I-Pad/Tablet KBO  Ons Trefcentrum 

zo 4 maart 14:00 Dansmiddag JS-Events MFC-Jimmy"s 

zo 1 april 14:00 Dansmiddag JS-Events MFC-Jimmy"s 

zo 6 mei 14:00 Dansmiddag JS-Events MFC-Jimmy"s 

zo 3 juni 14:00 Dansmiddag JS-Events MFC-Jimmy"s 
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