
  

 

Prinses Chayenna 1e van JCV Gebrook 

Zaterdag 5 januari 2019. Carnavalsvereniging De Lotbroekers heb-
ben hun nieuwe Heerser uitgeroepen in hun sfeervolle (en bomvolle) 
nieuwe Narrentempel Hendriks Sportpaleis in Hoensbroek. Op tradi-
tionele wijze wordt om 22:11 uur afscheid genomen van de rege-
rende prinses Anny I. Met trots en veel plezier kijkt zij terug op een 
spetterend en onvergetelijk carnavalsseizoen. En zo rond 23:11 uur 
is het grote moment aangebroken: tijdens een zinderend optreden 
van samba-band Diversão wordt er onder hun opzwepend getrom-
mel afgeteld van 11 naar 0, waarna het nieuwe Prinsenpaar Ralph I 
en Shireen I - resp. schoonzoon en dochter van President Rob en 
Oud Prinses Marion I - zich juichend presenteert. De Lotbroekers 
hebben er een fantastisch prinsenpaar bijgekregen. We wensen 
Prins Ralph I en Prinses Shireen I een mooi en onvergetelijk car-
navalsseizoen toe. In zijn dagelijks leven werkt Prins Ralph I 
(Leijenaar) als Chief Technology Officer bij OncoRadiomics, waar hij 
ook mede-oprichter en mede-eigenaar van is. Prinses Shireen I 
(Franssen) werkt als Finance Analyst bij Medtronic. In hun vrije tijd 
zoeken zij graag de gezelligheid op met familie en vrienden. Daar-
naast vinden ze het ook heerlijk om tripjes te maken met z’n tweeën, 
of om lekker uit te gaan eten. Het bourgondische leven en de Vaste-
loavend zit bij hun absoluut in het DNA. De receptie van de Hooglus-
tigheden Prins Ralph I en Prinses Shireen I was  op zaterdagavond 2 
februari 2019 in Narrentempel Hendriks Sportpaleis aan de  Heerler-
weg 154 in Hoensbroek. Prins Ralph I en Prinses Shireen I wensen 
iedereen een schitterend carnavalsseizoen toe en hopen dat samen 
met alle Lotbroekers te mogen vieren. 

In dit nummer o.a.  Carnaval 2019, de 

speelweide, drumband Marijke, 

garagesale, het  Lotbroekerbeekje, 

Lotbroeker van het jaar 2019 enz.  

Zondag 25 november 2018 was 
de vijfde proclamatie van JCV 
Gebrook. Een zeer mooie mid-
dag met vele optredens van: 
Same Sjpass, Cu Dance, 
Chantal van Oppen, Kg Schar-
wache, D`r Dustin, de kids van 
JCV Gebrook en de Dansgarde 
JCV Gebrook. Op deze dag 
was er voor de aller-kleinste 
onder ons een zeer speciale 
gast, Sinterklaas en zijn pieten. 
Na dit wervelende programma 
werd het tijd om afscheid te 
nemen van Prins Aiden 1e. 

Toen Prins Aiden 1e was omgedoopt tot adjudant 
(inclusief een prachtige nieuwe hoed met een veer) werd 
de Orde van Verdienste uitgereikt aan Dustin van de 
Laarschot, als dank voor zijn jaren lange inzet voor JCV 
Gebrook. En toen was het tijd voor de proclamatie. De 
lichten werden gedimd, er renden elfjes door de zaal op 
een opgezweepte versie van de Droomvlucht en er wer-
den roosjes uitgedeeld aan de vele lieftallige dames. Na 
een swingende medley van bloemige liedjes, werd na een 
spannend aftelmoment in een bomvol MFC, Prinses 
Chayenna 1e uitgeroepen. Een echt breuker maedje dat 
gek is van en op carnaval en al van kleins af aan maar 1 

Uitgave februari 2019 

Prinsenpaar Ralph I en Shireen I van CV De Lotbroekers 

droom had, prinses worden. Op 20 januari 2019 was de 
dag van de receptie van Prinses Chayenna 1e. Zoals 
gebruikelijk bij JCV Gebrook, werd de prinses met veel 
tam tam en als een ware diva in een heuse VIP auto 
thuis door de vereniging opgehaald en in een toeterende 
stoet werd ze naar het MFC Gebrook gebracht. Na de 
felicitaties van JCV Gebrook en een mooi optreden van 
de Dansgarde van JCV Gebrook liep de zaal al snel vol 
met vele verenigingen die allemaal hun felicitaties kwa-
men overbrengen. Na 2 verenigingen was er een ver-
rassingsoptreden van `Sjpringlevend`. Na dit spetterend 
optreden kwamen er vele verenigingen langs met 
prachtige wensen en natuurlijk vele mooie medailles. 
Echter bleef het hier niet bij, Jean Wijnands en Vrung 
wilden namelijk Prinses Chayenna 1e ook even muzikaal 
en knallend met veel confetti komen feliciteren. Na wed-
erom vele verenigingen, vanuit vele verschillende plek-
ken uit ons mooie Limburg en particulieren, kwam de 
BVLK Winnaar van dit jaar D`r Dustin, zijn schlager van 
dit seizoen ten gehore brengen. Als afsluiting van deze 
prachtige dag was er nog een spetterend en erg energiek 
optreden van Danny Pouwels. Wilt u Prinses Chayenna 
1e samen met haar raad, haar president, haar adjudant 
en natuurlijk haar dansgarde zien stralen komende car-
naval? Geef je dan zo snel mogelijk op via 
info@jcvgebrook.nl  
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Op zaterdag 12-01-2018 is de nieuwe Heerser uit-

geroepen van het Bistrojanenrijk. Mitchel van Dam is uit-

geroepen als de 42ste Prins: “Prins Mitchel 1e”. 

voor de jonglúuj om hen te laten voelen hoe fijn het is om 

samen vasteloavend te vieren en daarbij een eigen dans-

garde te mogen hebben, want naast carnaval is passie nr. 

2 van de dames: dansen. Zelf hebben de dames een heel 

plan uitgedacht om er voor te kunnen zorgen dat iedereen 

een kans moet krijgen om te mogen dansen en carnaval 

te vieren. Alleen is het voor sommige mensen helaas niet 

mogelijk om hun dochter of zoon aan deze activiteiten te 

laten mee doen. “CV Jonglúuj va Gebrook“, Jessy en 

Mayra dus willen dit wel mogelijk maken. In Nederland 

leeft een op de negen kinderen in armoede. Deze kin-

deren kunnen om financiële redenen niet meedoen aan 

activiteiten die voor ons heel normaal zijn. Deze kinderen 

staan gewoon langs de zijlijn. CV Jonglúuj va Gebrook wil 

deze jonglúuj mee laten doen. Wij willen dat deze kin-

deren en jonglúuj weer opbloeien, genieten, kennis en 

vaardigheden ontwikkelen en meer eigenwaarde krijgen. 

D i t  i s  e e n  g e -

weldig initiatief maar u 

begrijpt, hier is geld voor 

nodig. De dames doen 

hun uiterste best om 

naast hun school in 

gesprek te gaan met 

Stichting Leergeld maar 

organiseren ook dingen 

om geld in te zamelen: 

zoals een speculaas 

actie en kerstkaarten 

verkopen, het organ-

iseren van  een rommel-

markt en kienavond. Ze 

staan geregeld bij an-

dere evenementen lootjes te verkopen voor de tombola. 

Want iedere euro helpt om deze droom te verwezenlijken. 

Wilt u na het lezen van dit bericht de dames ook helpen 

met een kleine donatie of sponsoring? We horen graag 

van u via het contactformulier op onze webpagina:   

cvjongluujvagebrook.nl. Als tegenprestatie krijgt u als do-

nateur en/of sponsor een vermelding met naam en link op 

onze facebookpagina: CV Jonglúuj va Gebrook. Als spon-

sor zal uw logo en naam zichtbaar zijn bij onze evene-

menten en zal deze ook vaker genoemd worden. Namens 

Jessy en Mayra danken wij u alvast voor de genomen 

moeite van het lezen van dit bericht en hopelijk neemt u in 

overweging om een donatie of sponsoring te doen. Graag 

vernemen wij van u hoe u dit initiatief vindt.  Nogmaals 

bedankt.  

Met vriendelijke groet & 3x alaaf.  

Marietje & Desiree 

 

Nieuwe Prins Bistrojanen 

 

Graag willen wij u voorstel-

len aan onze dochters 

Jessy en Mayra. Zij heb-

ben een eigen vereniging 

opgestart: CV Jonglúuj va 

Gebrook. Jessy en Mayra 

zijn zelf met hun bijna 16 

en 14 jaar nog jonglúuj, 

maar weten heel goed wat 

ze willen. Enkele maanden 

geleden werd er hard over 

nagedacht om een car-

navalsvereniging op te 

richten speciaal voor de 

wat oudere jeugd “De Jon-

glúuj“. Jessy en Mayra zelf helemaal bezeten door het 

vasteloavendvirus liepen hier al een tijdje mee rond. Door 

zelf lid te zijn geweest van een jeugdcarnavalsvereniging 

en daar ook fanatiek in een dansgarde (dansmarietjes) 

mochten dansen, opperden de dames al een lange tijd 

om toch een eigen verenging te willen starten speciaal 

CV Jonglúuj va Gebrook  

cvjongluujvagebrook.nl
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JCV Gebrook zal meelopen in de volgende optochten: 
zaterdag 2 maart kinderoptocht Hoensbroek, zondag 3 
maart optocht Heerlen, maandag 4 maart optocht Hoens-
broek met aansluitend optochtbal in het MFC Gebrook. 
Dinsdag 5 maart optocht Lotbroek, georganiseerd door 
JCV Gebrook, met aansluitend kindercarnaval in MFC 
Gebrook. Lijkt het je leuk om mee te lopen in de optocht 
door Lotbroek met aansluitend nog een middag met een 
gezellig feest? Geef je dan zo snel mogelijk op via: 
info@jcvgebrook.nl 

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

Ummer D’r Biej: deelnemers van het 
Tiener Vasteloavend Konkoer 2019 

Ummer d’r Biej, zijn 2 jonge meiden en 2 jonge heren uit 
onze wijk Nieuw-Lotbroek die met hun liedje “Allein is mer 

allein”  de finale gehaald hebben van het Tiener Vaste-
loavend Konkoer 2019. Op hun Facebookpagina Ummer 
D’r Biej is te vinden welke plek ze behaald hebben. Miss-
chien heeft u het zelfs al in de krant kunnen lezen. He-
laas kunnen we het resultaat in het buurtblad niet vermel-
den, omdat de finale, het drukken, plus het verspreiden 
elkaar overlappen.  

mailto:info@jcvgebrook.nl
http://www.nieuwlotboek.nl
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Voor de kleintjes Alaaf!!! 
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Sinds januari 2019 is uit enthousiasme een nieuwe 
samenwerking ontstaan tussen Fysiotherapie Schurmann, 
Logopedie Baerveldt en Ergotherapie de Mijnstreek. 
Waarbij Fysiotherapie Schurmann en Ergotherapie de 
Mijnstreek op dezelfde locatie gevestigd zijn. Door deze 
samenwerking ontstaat er een grote meerwaarde voor de 
cliënten, omdat er snel en effectief samengewerkt kan 
worden tussen de therapeuten. Hierdoor kunnen we de 
zorg beter op elkaar afstemmen, met als gevolg een beter 
resultaat voor de cliënt. Fysiotherapie behandelt, bege-
leidt en adviseert bij klachten van onder andere spieren 
en gewrichten. De zorg die u krijgt staat garant voor het 
behalen van een optimaal en spoedig herstel. Ergothera-
pie is een paramedisch beroep. Binnen de ergotherapie 
staat het doen centraal. Een ergotherapeut helpt cliënten 
die door ongeval of ziekte beperkingen ervaren in het 
dagelijkse leven. De ergotherapeut kijkt samen met de 
cliënt naar behandelmethodes om beperkingen te ver-
minderen zodat hij of zij zo zelfstandig mogelijk kan func-
tioneren. Logopedie is een paramedisch beroep in de ge-
zondheidszorg en in het onderwijs. Logopedisten houden 
zich bezig met de preventie van, het onderzoek naar en 
de behandeling van stoornissen en beperkingen op het 
gebied van spraak, taal, stem, gehoor, eten en drinken. 
We hebben dus ieder onze eigen specialisaties, die el-
kaar uitstekend aanvullen. Hierdoor wordt ervoor gezorgd 
dat de cliënt altijd de meest optimale zorg krijgt. Samen 
zorg bieden in Hoensbroek daar staan we voor!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directe voordelen: 
- Geen wachttijden 
- Op elkaar afgestemde zorg 
- Professionele aanpak van je klachten/    
  hulpvraag binnen korte tijd 
- Gespecialiseerde therapeuten 
 
Contactgegevens: 
Fysiotherapie, Pius XII plein 2, 6433 CZ Hoensbroek,     
tel: 045-5284400 
Ergotherapie, Pius XII plein 2, 6433 CZ Hoensbroek,      
tel: 06-44238061 
Logopedie, Mgr. Nolensstraat 29, 6431 JL Hoensbroek, 

Samen staan we voor u klaar 
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Het terrein van de 
oude speeltuin aan de 
Prins Mauritsstraat ligt 
al een tijd leeg. Als 
het aan enkele buurt-
bewoners ligt, gaat 
dat snel ver-anderen! 
Zij orga-niseren nu al 
activiteiten voor kin-
deren uit de buurt en zetten zich in om op de plek van de 
oude speeltuin een nieuw initiatief te ontwikkelen onder 
de naam Speelweide Nieuw-Lotbroek. Het plan is om van 
de nieuwe speelplek een natuurspeeltuin te maken. In 
tegenstelling tot een traditionele speeltuin met wipkippen 
en glijbanen, is een natuurspeeltuin vooral een plek waar 
kinderen vrij kunnen spelen in de natuur. Hier kunnen 
kinderen van jong tot oud zich buiten uitleven, naar 
hartenlust bouwen en klauteren op een veilige en verant-
woorde plek. Zij werken daarbij samen met de gemeente, 
Alcander/Heerlen-Stand-by en Gebrookerbos. Over de 
ontwikkelingen zullen de initiatiefnemers regelmatig 
nieuws publiceren. In de tussentijd worden gezellige ac-
tiviteiten voor kinderen uit Hoensbroek georganiseerd.    
Bijvoorbeeld de Sinterklaasviering met ruim 60 kinderen 
in het Trefcentrum, maar ook met Halloween en de 
straatspeeldag zijn afgelopen jaren gezellige dingen door 
deze groep bewoners geoganiseerd. In de komende 
maanden worden weer leuke dingen voor de kinderen uit 
de buurt georganiseerd. Nieuws is te volgen via de Face-
bookpagina onderaan vermeld. Op zaterdag 23 februari 
organiseren we in samenwerking met het Trefcentrum 
een rommelmarkt voor jong en oud. Deze vindt van 10:00 
tot 16:00 uur plaats in het Trefcentrum. Wil je wat verko-
pen? Kosten grote tafel €5, kleine tafel €2,50. Aanmelden 
en betalen kan tot 20 februari bij Francis Wiermans 06-
15577118 of bij Monique van het Trefcentrum. Wil je 
meehelpen met groenonderhoud, klussen of het orga- 
niseren van activiteiten voor kinderen? Stuur ons een 
bericht via Facebook/speelweidenieuwlotbroek 

Op 21 december om 19.00 was het zover, op een 
ludieke wijze is de verlichte kerstboom in gebruik 
genomen. De bewoners van het plein en andere be-
langstellenden hebben genoten van warme cho-
comelk, wafels en krentenbollen en hebben een 
gezellig uurtje samen doorgebracht. Dit alles was 
mogelijk door subsidie van de gemeente Heerlen en 
de inzet van de bewoners. Het was prachtig. 

Op zondag 27 januari jl. vond in ’t Gemeinsjapshoes in 

Schimmert het solistenconcours van de Limburgse          

Bond van Tamboerkorpsen plaats. Daaraan namen ook 

leden van drumband Marijke deel. Deelnemen aan een 

solistenconcours doe je om individueel beter te worden. 

Je studeert een muziekstuk solo in (of als duo, trio, kwar-

tet), en dat speel je dan voor een zaal vol publiek en een 

jury die jouw optreden beoordeelt, opbouwende kritiek en 

tips geeft en punten geeft voor jouw optreden (eigenlijk 

net zoiets als een proefwerk op school). Nu kun je, als je 

per sé hoog wilt scoren, een simpel werk kiezen. Maar 

daar leer je niks mee. Het is zaak om een mu-ziekstukje 

te kiezen met een paar ‘struikelblokjes’, passages waarop 

je echt moet ‘blokken’ om ze onder de knie te krijgen. 

Daar word je beter van! Je leert je instrument steeds beter 

beheersen en je techniek wordt beter. Welnu, tijdens het 

genoemde solistenconcours deden de deelnemers van 

drumband Marijke het dus goed. Helena Bartels behaalde 

80 punten (van de 100); Kyël Hamstra behaalde 82 pun-

ten, Donnée Schoenmakers 83 punten en het duo Don-

née Schoenmakers / Helena Bartels behaalde 82 punten. 

Mooie scores. De hele  Marijke-familie is trots op haar 

solisten. En misschien nemen er volgend jaar nog een 

paar meer leden deel aan het solistenconcours. Ben je 

nog op zoek naar een hobby? Kom eens kijken en luis-

teren tijdens een repetitie van drumband Marijke en   

misschien word je dan ook ‘gepakt’ door het slagwerkvi-

rus. Je bent van harte 

welkom op dinsdaga-

vond tussen 19.00 en 

20.30 uur in MFC Ge-

brook. 

Kerstverlichting Pastoor Borenplein 

Nieuws van Speelweide Nieuw-Lotbroek Solisten drumband Marijke succesvol 
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Stichting Buurtbeheer en Buurtactie 

Op zondag 5 mei 2019 tussen 09.00 uur en 16.00 uur 
vindt in onderstaande straten een garagesale plaats. 
Onderste Wehr, Middelste Wehr, Bovenste Wehr, Ridder 
Hoenstraat vanaf Huub Arets tot Overbroekerstraat, 
Overbroekerstraat en Overbroekerf. De deelnemers zijn 
herkenbaar aan een ballon met het opschrift SBNL. De 
bewoners stallen weer leuke spullen uit in hun garages 
en/of opritten. Het belooft weer een superdag te worden. 
De moeite waard om een kijkje te komen nemen. 

Wilt u uw buren beter leren kennen? Wilt u een kleine 
activiteit in uw straat of een klein stukje voor de buurt 
organiseren? Lijkt het u leuk om een straatfeest,       
straatspeelmiddag, wandeling of rondleiding door de 
buurt, ‘garagesale’, straatbarbecue etc. te organiseren? 
Dan kunt u daar mogelijk een financiële ondersteuning 
vanuit de Buurtactiegelden voor krijgen. De Stichting 
Buurtbeheer Nieuw Lotbroek kan en wil  u graag helpen 
met informatie, het aanvragen of de organisatie.         
Interesse?? Stuur dan een mailtje naar: 
secretaris.sbnl@outlook.com. 
Wij sturen u dan uitgebreidere informatie.  

mailto:secretaris.sbnl@outlook.com
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 Zoals wellicht bij enkele wijkbewoners al bekend is heeft 

onze penningmeester Geert Kiers om persoonlijke 

redenen ons bestuur verlaten. Wij hebben Geert mogen 

ervaren als een bijzondere prettig persoon binnen ons 

bestuur. Vakbekwaam, kundig en enthousiast, werken in 

het belang van onze Nieuw Lotbroekers. Mede onder zijn 

(financiële) leiding is ons Nieuw Lotbroek wat het nu is; 

een wijk waarin het prettig wonen is. Wij betreuren zijn 

besluit, maar tegelijkertijd accepteren wij ook zijn eigen 

beslissing. Op passende wijze heeft het bestuur, Geert 

(en zijn vrouw Gertie) voor alles wat hij voor ons Nieuw 

Lotbroek heeft betekend de afgelopen jaren,  in het zon-

netje gezet. Geert nogmaals, mede namens het bestuur 

en alle Nieuw Lotbroekers, een hartelijk dank je  

wel voor alles. John Visker, voorzitter SBNL 

De nieuwe penningmeester   

Mijn naam is Wiel Pieters; 65 jaar oud, 

getrouwd met Miep, vader van Ebel en 

Remco en opa van Jelte.  Ik ben geboren en 

getogen in Nieuw Lotbroek en woon al 

mijn hele leven in deze wijk.  Bijna 45 jaar 

heb ik op verschillende scholen mogen 

werken in verschillende functies in het pri-

mair onderwijs als groepsleerkracht, ICT-

er, interne begeleider en waarnemend di-

recteur.  Met ingang van 1 januari 2019 mag ik de nieuwe pen-

ningmeester van Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek zijn 

als opvolger van Geert Kiers die deze functie vele jaren met 

grote inzet heeft vervuld.  Tijdens mijn werkzame leven ben ik 

bestuurslid geweest van verschillende verenigingen en stichtin-

gen. Zo ben ik namens basisschool Nieuw Lotbroek ruim 

twaalf jaar bestuurslid geweest van SKOH het schoolbestuur 

waar de school deel van uitmaakte. Ruim veertig jaar ben ik 

bestuurslid geweest van IVN Hoensbroek. Als vrijwilliger ben 

ik actief voor het Ridder Hoen Park.  Bij verschillende 

verenigingen ben ik secretaris of penningmeester geweest. Tot 

het moment waarop ik in april met pen-sioen ga, geniet ik van 

levensloopverlof. Daarnaast geef ik cursussen voor de 

Vereniging Openbaar Onderwijs. Ook voor de stichting Kin-

dante geef ik cursussen en verzorg ik begeleiding van 

medezeggenschapsorganen. Tussen de bedrijven door maak ik 

mij nuttig als ambtelijk secretaris van een Ondersteu-

ningsplanraad.  Met mijn bestuurlijke ervaring en de ervaring 

die ik elders heb opgedaan als penningmeester hoop ik een 

bijdrage te kunnen leveren aan Stichting Buurtbeheer Nieuw 

Lotbroek en ga ik mij inzetten om de financiën van de stichting 

goed te beheren.  

 

De volgende uitgave van Nieuw-Lotbroek 
Nieuws valt in de week van 5 juni 2019 in de 
bus. Uw kopij hiervoor dient uiterlijk woensdag 
22 mei 2019 ingeleverd te worden en kan naar 
redactie.sbnl@outlook.com gestuurd worden. 
De tekst dient zoder opmaak aangeleverd te 
worden. Eventuele foto’s los van de tekst. 

Wat weet u van het Lotbroekerbeekje, de Molenbeek, de 
Caumerbeek, de Geleenbeek en Auvermoer? Wat doet 
de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Hoensbroek en hoe 
werkt dat?  Wie zorgt voor de beken en waterlopen en 
wie is eigenaar van de zuiveringsinstallatie?  Dat behoort 
allemaal tot de taken van het Waterschap Limburg.  Op 
verzoek van de vier Buurtstichtingen in Hoensbroek komt 
Han Kessels, medewerker van het waterschap ons iets 
vertellen over de taken en verantwoordelijkheden van het 
waterschap.   We horen hoe het waterschap zorgt voor 
droge voeten als het flink regent en strijdt tegen          
verdroging van de bodem als het lange tijd warm en 
droog is. Ook leren we wat wij daar met zijn allen voor 
betalen en welke invloed wij kunnen uitoefenen op het 
beleid van het waterschap. Hij zal zijn presentatie onder-
steunen met prachtige plaatjes.  Op woensdag 20 maart 
zijn er naast de verkiezingen voor Provinciale Staten ook 
verkiezingen voor het Algemeen bestuur van het water-
schap. Na deze informatieve avond kunt u beter bepalen 
op wie u uw stem wilt uitbrengen.  Wij nodigen u van 
harte uit op dinsdag 12 maart om 19.30 uur in Buurt-
centrum De Koffiepot, Kasteel Hoensbroeklaan 190 in 
Hoensbroek. (zaal open vanaf 19.00 uur) Wij belonen uw 
belangstelling en aanwezigheid met koffie/thee, een stuk 
vlaai en een drankje. U gaat naar huis met heel veel info 
over de waterlopen in Hoensbroek en over de taken van 
het Waterschap Limburg. Tegen 21.45 uur ronden we de 
avond af.  In verband met de organisatie vragen wij u om 
vóór 8 maart aan te melden voor deze informatie-avond 
per mail: secretaris.sbnl@outlook.com.  

Van Lotbroekerbeekje tot Auvermoer Nieuws vanuit de Stichting 

Even voorstellen 

mailto:redactie.sbnl@outlook.com
mailto:secretaris.sbnl@outlook.com
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In Buurtpunt de Koffiepot worden activiteiten georgani-

seerd voor, door en met buurtbewoners. Tevens kun je 

hier terecht voor hulp vanuit Heerlen STAND-BY! ac-

tiviteiten voor en door buurtbewoners. Bijna iedere dag 

zijn er activiteiten in het Buurtpunt. Voor jong en oud is er 

iets te doen. Ook kun je met vragen over welzijn, zorg, 

hulp en financiën terecht bij de diverse inloopmomenten 

van de sociale buurtteams van Heerlen Stand-By!, 

schuldhulpmaatjes, wijkagent en nog veel meer. Onlangs 

is de Koffiepot verbouwd. Er is een invalidentoilet. Hier-

door kunnen ook mindervaliden beter meedoen bij onze 

activiteiten. Bovendien is er een grote, open keuken in de 

ontmoetingsruimte geplaatst. Vanaf nu kan door groepen 

samen worden gekookt. Lijkt jou dat leuk? Kom langs! 

Wist je dat in Buurtpunt de Koffiepot de koffie altijd klaar 

staat?  Dat er voor peuters en ouders/verzorgers elke 

woensdag om 9:30 uur een heel leuk peuteruurtje is?  

Dat er elke dinsdag en donderdag vanaf 12 uur open 

inloop is, met bijv. koffie iets te eten, een praatje en de 

krant? Dat er op dinsdag inloop van de schuldhulpmaat-

jes is voor vragen rondom financiën. 

Buurtpunt de Koffiepot Kasteel Hoensbroeklaan 190, 

Hoensbroek, telefoon: 045-7111560, facebook.com/

BuurtpuntdeKoffiepot. Wil jij iets voor of in de buurt or-

ganiseren? Het opbouwwerk van Heerlen Stand-By! 

ondersteunt buurtbewoners bij het organiseren van ac-

tiviteiten. Heb jij een goed idee voor de buurt en wil jij 

hulp/ondersteuning daarin? Of ben jij op zoek naar vrijwil-

ligerswerk? Wij horen graag van je. Je kunt terecht bij 

opbouwwerker Barbara Baburek, telefoon: 06-28511757, 

email: bbaburek@alcander.nl. Heerlen STAND-BY! biedt 

ondersteuning aan alle inwoners van Heerlen en is een 

samenwerkingsverband van een aantal zorg- en wel-

zijnsorganisaties. Inloop Sociale Buurtteams 

(Maatschappelijk Werk, Jeugdconsulent, Verpleegkun-

dige). Elke maandag van 9.00 tot 12.00 uur in de Koffie-

pot.. Let op, kienen is niet iedere week maar op: Woens-

dagmiddag van 14 uur tot 16.30 uur 20 februari 6 maart 

20 maart 3 april 17 april 1 mei 15 mei 29 mei   Kleine 

kaart €0.50 en grote kaart € 4.00    

Belangrijke telefoonnummers  

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 Nederland 0900 - 0101 

Blokkeren Bankpassen 0800 - 0313 

mailto:bbaburek@alcander.nl
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Eerste kerstdag is een dag waarop de meeste mensen 
omringd zijn door familie en vrienden, met cadeautjes en 
lekker eten. Helaas geldt dit niet voor iedereen. In ons 
welvarende land met miljoenen mensen heerst spijtig 
genoeg veel armoede en eenzaamheid. Omdat je met 
kerst niet alleen hoort te zijn en omdat iedereen een 
goede maaltijd verdient, vonden een aantal vrijwilligers 
dat ze hier iets aan moesten doen. Na veel brainstormen, 
veel regelen, veel praten, kwam het kerstdiner van Stich-
ting Buurt Beheer Nieuw Lotbroek op 25 december 2018 
tot leven. Een diner bestemd voor mensen die eenzaam 
zijn met kerst en/of het financieel zwaar hebben. Ieder-
een uit deze doelgroep kon zich aanmelden. Alleenstaan-
den, gezinnen, partners, jong of oud, het maakte alle-
maal niet uit.  En we kunnen hardop zeggen dat, zeker 
voor een eerste keer er een geweldig fijne groep gasten 
aanwezig was die we een geweldig mooie middag en 
avond hebben kunnen bezorgen! De gasten konden va-
naf 16 uur aanschuiven aan een geweldig, gezellig 
gedekte tafel voorzien van allerlei lekkernijen. Na een 
openingswoord van een van onze bestuursleden en van 
Pastoor Van Dijk kon het diner van start gaan. Een grote 
groep vrijwilligers, 
jong en oud, hebben 
de hele dag in de keu-
ken gestaan om een 
heerlijk diner in elkaar 
te zetten, de tafels 
gedekt, de mensen 
voorzien van drank en 
spijs, kortom ze heb-
ben er alles aan ge-
daan om deze groep 
mensen een mooie avond te bezorgen. En dat is gelukt! 
Er was gezelligheid, saamhorigheid, een lach, een traan, 
een luisterend oor en veel lekker eten en drinken. De te-
rugkoppeling van de aanwezige gasten was dan ook 
meer dan positief! Zo positief zelfs dat men allemaal aan-
gaf te hopen dat we dit kerstdiner in 2019 weer zullen 
organiseren. Want dan zijn ze er zeker weer bij! Dat is 
ook de bedoeling van SBNL. De voorbereidingen zijn al 
langzaam begonnen. Het eerste punt is het vinden van 
een nieuwe locatie, want ons mooie MFC in Hoensbroek 
gaat helaas haar deuren sluiten. Waar een wil is, is een 
weg. Wij gaan er dan ook ons uiterste best voor doen het 
kerstdiner dit jaar weer te laten plaats vinden.  Dus houdt 
het nieuws rondom SBNL goed in de gaten. Want voor-
dat u het weet is de zomer voorbij en kunt u zich weer 
aanmelden. Bij deze willen we nogmaals iedereen be-
danken die aanwezig was en dit diner tot een succes 
heeft weten te maken: de gasten, de vrijwilligers, L1 en 
de donateurs. Tot komende kerst! Mocht u een ruimte 
weten rondom Nieuw Lotbroek, een donatie willen doen 
in welke vorm dan ook, nu al weten aanwezig te willen 
zijn, of andere ideeën hebben, neem dan contact met 
ons op via: kerstdinersbnl@gmail.com. 

 
Beste Nieuw–Lotbroekers. Zoals jullie al jaren van 
ons, dagelijks bestuur van SBNL, gewend zijn benoe-
men wij elk jaar een “Lotbroeker van het jaar”. Norma-
liter iemand die zitting heeft in een verenigingsbestuur 
gevestigd in ons Nieuw Lotbroek. Dit willen wij blijven 
handhaven. Daarnaast willen wij ook jullie de mogelijk-
heid geven om iemand te nomineren voor deze titel. 
Ken je iemand die wij, tijdens ons jaarlijks buurtfeest in 
september, in het zonnetje kunnen zetten, laat het ons 
dan even weten. Stuur een mail naar het mailadres 
secretaris.sbnl@outlook.com. In dit mailtje duidelijk 
vermelden om wie het gaat en uitgebreid vermelden 
waarom je vindt dat deze persoon de titel “Nieuw-
Lotbroeker van het jaar” mag dragen. Voor eventuele 
vragen kun je telefonisch contact  opnemen met  John 
Visker 06-46143711.  

Een geslaagd Kerstdiner 

 
 
 
 
 

 
Zaterdag 27 April 2019 

Programma: 
     

9.45 uur – 11.15 uur: fietsversieren 
Kinderen t/m 12 jaar uit Nieuw Lotbroek kunnen hun fiets 
meenemen naar het MFC. Hier kunnen ze hun fiets mooi 
versieren met materialen die hier aanwezig zijn. De 
mooist versierde fietsen zullen een prijs ontvangen.  
 
             11.15 uur – 11.45 uur: door de wijk 
Onder begeleiding van  drumband Marijke maken de 
kinderen een rondtocht door de wijk op hun versierde 
fietsen. Tijdens de tocht zal een jury de fietsen bekijken 
en in verschillende leeftijdscategorieën de mooist ver-
sierde fietsen uitzoeken die een prijs zullen krijgen. 

 
11.45 uur – 12.15 uur: iets lekkers 

Bij terugkomst in het MFC krijgen de kinderen een lek-
kere traktatie en drinken.   

 
           12.15 uur - 13.00 uur : een voorstelling 
De dag zal worden afgesloten met een voorstelling voor 
de kinderen. De voorstelling duurt ongeveer 45 minuten 
en zal eindigen met de prijsuitreiking voor de versierde 
fietsen.  

Lotbroeker van het jaar 2019 

mailto:kerstdiner.sbnl@gmail.com
mailto:secretaris.sbnl@outlook.com
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Activiteiten Nieuw-Lotbroek 

 

VERENIGING CONTACTPERSOON E-MAILADRES 

OV CV De Lotbroekers Miranda Limpens secretariaat@lotbroekers.nl 

IVN Hoensbroek Peter Geurts ivnhoensbroek@gmail.com 

Heemkundevereniging Wim Kortekaas secretaris@heemkundehoensbroek.nl 

MFC Gebrook Beheer Alcander kborgans@alcander.nl 

FC Hoensbroek Karel Knaps (voorzitter) secretaris@fchoensbroek.net 

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

CV De Bistrojanen Ron Hassing bistrojanen@ziggo.nl 

Drumband Marijke Jean Wagemakers drumbandmarijke@ziggo.nl 

EHBO Nieuw Lotbroek Patrick Essers info@ehbo-nieuwlotbroek.nl 

Hengelsportvereniging Haal Op Mat Steijaert info@dedroomvijver.nl 

Fanfare St. Gabriël Angela Niesten info@sintgabriel.nl 

KBO Hoensbroek Wim van Bavel secretariaat@kbohoensbroek.nl 

Toneelgezelschap Plankenkoorts Tonnie Moonen contact@plankenkoortshoensbroek.nl 

Recreatie Sport Vereniging Hoensbroek Marcel Wetzels marcelwetzels@live.nl 

Korfbalvereniging Mariarade Rens Dullaart dullaart.rens@gmail.com 

Zonnebloem Hoensbroek Bertha Jongen nollie44@live.nl 

Jeugd CV Gebrook Ton Bodelier info@jcvgebrook.nl 

SBNL Nelly van der Beek secetaris.sbnl@outlook.com 

Buurtpreventie Mia van der Lande buurtpreventienieuwlotbroek@gmail.com 

Ridder Hoen Park Patrick Essers essersp@telfort.nl 

   

   

   

   

 
PAG. DATUM TIJD ACTIVITEIT ORGANISATIE LOCATIE 

7 za 23 februari 10:00 Rommelmarkt Speelweide Nieuw-Lotbroek Ons Trefcentrum 

2 do 28 februari 20:33 Koeienbal CV Bistrojanen Ons Trefcentrum 

4 za 2 maart 19:30 Openingsbal CV de Lotbroekers Hendriks Sportpaleis 

2 za 2 maart 20:33 Carnavalsbal CV Bistrojanen Ons Trefcentrum 

2 zo 3 maart 14:11 Kindermiddag CV Bistrojanen Ons Trefcentrum 

2 ma 4 maart 16:11 Optochtbal CV Bistrojanen Ons Trefcentrum 

4 ma 4 maart 20:11 Optochtbal CV de Lotbroekers Hendriks Sportpaleis 

4 di 5 maart 13:11 Kinderoptocht +Kinderbal JCV Gebrook MFC 

4 di 5 maart 17:00 Stjaeke Aaf en Diner CV de Lotbroekers Hendriks Sportpaleis 

4 wo 6 maart 19:00 Hiering Biete CV de Lotbroekers Hendriks Sportpaleis 

4 wo 6 maart 20:00 Haring happen JCV Gebrook MFC 

2 wo 6 maart 20:33 Haring bijten CV Bistrojanen Ons Trefcentrum 

9 di 12 maart 19:30 Info avond Waterschap SBNL De Koffiepot 

2 za 30 maart 20:30 Halfvastenbal CV de Bistrojanen'77 Ons Trefcentrum 

11 za 27 april 9:45 Fietsversieren SBNL MFC 

8 zo 5 mei 9:00 Garagesale Buurtbewoners Diverse straten 

8 za 18 mei 14:00 Overbroek Rock Buurtbewoners Gras/speelveld Overbroekerf 

            

   Kienen    Let op niet elke week!     

 10 woensdagen 14:00  Zie data op pagina 10  Buurtpunt/Stand By De Koffiepot 

Verenigingen Nieuw Lotbroek 
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