
  

 

In dit nummer o.a.  Buurtfeest, Buurt-
wandeling, Monument Heerlerweg, 
Rommelmarkt, de Koffiepot, EHBO 

cursus enz enz.  

 

Uitgave september  2019 

Zondag 29 september: Buurtfeest Nieuw-Lotbroek 2019 
Rondom onsTrefcentrum - Pius XII plein Hoensbroek  
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Tijdens het buurtfeest 
van 29 september 2019 
wordt er om en bij het 
gemeenschapshuis Ons 
Trefcentrum aan het  
Pius XII plein in Hoens-
broek (Let op nieuwe 
locatie)  een kinderrom-
melmarkt georganiseerd 

door Stichting Buurtbeheer Nieuw-Lotbroek. Hebben 
jullie interesse om hier aan mee te doen meld je dan 
aan. We beginnen om 10.00 uur tot 17.00 uur (alles 
gereed maken v.a. 9.00 uur). Voor de   mooiste, de 
beste, en/of de leukste kraam zijn er  prijzen. Ben jij 
niet ouder dan 15 jaar, geef je dan snel op! De deel-
name is GRATIS alleen vragen we  € 5,- borg. Als 
jullie de plaats schoon achter laten en niet eerder 
opruimt dan 17.00 uur, dan krijg je deze echter weer 
retour. 
…………………………………………………………… 
  
 
Inschrijving straatmarkt. 
 
Naam:
……………………………………………………………. 
 
Leeftijd:
……………………………………………………………. 
 
Adres :
……………………………………………………………. 
 
Postcode:
……………………………………………………………. 
 
Woonplaats:
……………………………………………………………. 
 
Tel: 
……………………………………………………………. 
 
e-mail:
……………………………………………………………. 
 
 
 
Inleveren/aanmelden voor vrijdag 20 september bij 
J. Sauvé, Overbroekerf 44, Hoensbroek 
Tel:045-5212120  
e-mail: j.sauve@ziggo.nl  

 

Project van het jaar 2019 

Beste Nieuw-Lotbroekers In een eerdere uitgave 
van ons buurblad hebben we aangegeven dat er 
de mogelijkheid bestaat een bewoner in onze wijk 
te  nomineren voor de titel Nieuw-Lotbroeker van 
het Jaar. Het afgelopen jaar hebben bewoners in 
de wijk werkgroepen gevormd en zich ingezet 
voor de wijk en projecten opgestart waarvan wij 
als bestuur vinden  dat ook hiervoor een nomina-
tie op zijn plaats is. Alle bewoners uit de wijk 
Nieuw-Lotbroek mogen hiervoor een stem uit-
brengen en die mensen van dit project gaan wij 
dan tijdens ons jaarlijks buurtfeest in september in 
het zonnetje  zetten.   
Stuur een mail naar secretaris.sbnl@outlook.com 
om jullie stem uit te brengen  Vermeld hierin dui-
delijk  om welk project het gaat en de mensen die 
het georganiseerd hebben en waarom je vindt dat 
de inzet van deze groep tot project van het jaar 
2019 behoord. Voor eventuele vragen kun je tele-
fonisch contact  opnemen met  John Visker 06-
46143711.  

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 
 
De volgende uitgave van Nieuw-Lotbroek Nieuws 
valt in de week van 6 november 2019 in de bus. Uw 
kopij hiervoor dient uiterlijk vrijdag 18 oktober 
2019 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. 

Colofon en volgend Buurtblad 

Kinderrommelmarkt 

mailto:j.sauve@ziggo.nl
mailto:secretaris.sbnl@outlook.com
mailto:redactie.sbnl@outlook.com
mailto:redactie.sbnl@outlook.com
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Sinds de ope-
ning van de die-
renweide Lot-
broek is er vol-
doende belang-
stelling voor alle 
dieren die er ge-
huisvest zijn. De 
dieren voelen 
aan dat ze weer 

terug zijn op hun oude stek! Voor een enkeling is de 
plek nieuw( het geitje) maar die heeft zich zeer snel 
aangepast! De opening werd door vele buurtbewo-
ners bezocht  en stond zelfs in de belangstelling van 
deputé Koopmans en natuurlijk de gemeente Heer-
len vertegenwoordigd door wethouder Keulen en 
onze burgervader Emile Roemer. Wat vooral opvalt 
is dat er ook steeds meer 
kinderen gebruik maken 
van de mogelijkheid om 
tussen de dieren te lopen 
en met hen in contact te 
treden. De dieren wor-
den onderdeel van de 
levendigheid van de 
buurt/ wijk! Ook zien we 
dat dieren het prettig vin-
den om met de bewo-
ners je zou bijna zeggen 
te communiceren! Het is 
voor de vrijwilligers dan ook een goed gevoel 
dat  het vele werk dat er in het onderhoud en de we-
der opbouw is gestoken  niet voor niets is geweest! 
Zij zijn trots op het resultaat en danken al degenen 
die hier een steentje aan hebben bijgedragen. Het 
dierenparkje ligt op de Lotbroekerweg aan de linker-
kant naast het laatste huis huisnummer 17 ligt een 
pad en daar moet je in lopen dan zie je de poort van 
de “Dierenweide Lotbroek”. Hangt wit en rood bord-
je op en is iedere dag open van 10.00-11.00 uur! 
Een afspraak maken heeft de voorkeur. Bel dan 
met: Marianne Prickarts       tel.: 06 - 20035293 

Dierenweide Nieuw-Lotbroek Excursie naar de Loorenhof 

Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek, SBNL, orga-
niseert op zondag 22 september en op zondag 6 
oktober een excursie naar de Loorenhof. De Loor-
enhof is een hoogstamboomgaard die ligt aan de 
rand van de wijk Welten, Heerlen, in het dal van de 
Geleenbeek. In de Loorenhof bevindt zich ook een 
bakkes. Hier worden op ambachtelijke wijze vlaaien 
gebakken met meel uit de Weltermolen en deels 
met fruit uit de eigen boomgaard. Tijdens de excur-
sie krijgen we eerst een rondleiding door de boom-
gaard, daarna uitleg over de bouw en de werking 
van de uit klei opgetrokken bakoven en het bakpro-
ces van broden en vlaaien. Daarna gaan we ui-
teraard genieten van een heerlijk stuk vlaai met kof-
fie of thee. Dit wordt u aangeboden door de Stich-
ting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek. Op zondag 22 
september start de rondleiding om 12.30 uur en krij-
gen we om 13.00 uur bij het begin van het vlaaien 
bakken uitleg bij het bakkes. Op zondag 6 oktober 
start vanwege de processie in Welten het hele pro-
gramma een uur eerder, dus 11.30 uur en 12.00 
uur. Bij goed weer gaan we op de fiets van Lotbroek 
naar Welten. Dat is ongeveer drie kwartier fietsen. 
We starten dus 22 september om 11.45 en op 6 ok-
tober om 10.45 uur bij het MFC. Uiteraard kunnen 
belangstellenden ook op eigen gelegenheid met de 
auto gaan. Zij moeten dan om 12.30 uur respectie-
velijk om 11.30 uur aanwezig zijn bij de ingang van 
de boomgaard De Doom 5 (parkeerplaats van de 
Plus) te Welten. 
Aanmelden kan via de mail: wielpieters@gmail.com 
of secretaris.sbnl@outlook.com. Vermeld bij de 
aanmelding s.v.p. de dag waarop u wilt deelnemen, 
het aantal personen dat deelneemt en of u samen 
met ons naar Welten fietst, of op eigen gelegenheid 
met de auto gaat. Als deelnemers die met de auto 
gaan eventueel bereid zijn om iemand die geen ver-
voer heeft mee te nemen horen wij dat graag. Voor 
vragen kun je bellen met Wiel Pieters 045-7074055 
of 06-49800340. 
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Ondanks verwoede pogingen om het MFC aan de Prinsenstraat in Hoensbroek te behouden, wil de gemeen-
te deze gaan sluiten in verband met de komst van een nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) 
aan de Mgr. Feronlaan te Hoensbroek. Wij zullen tot nader bericht al onze zorg-activiteiten voortzetten in on-
ze 2 andere vestigingen in Brunssum. Met de sluiting van het Centrum verdwijnt helaas ook een waardevolle, 
sociale ontmoetingsplek van Nieuw Lotbroek (en ver daarbuiten). Vele mooie, kostbare herinneringen die tot 
zelfs vele jaren teruggaan van véél bewoners zullen gekoesterd worden.  
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CV Jonglúuj va gebrook is 
een carnavals vereniging 
voor jonge mensen of ge-
zinnen  die op een gezelli-
ge manier carnaval willen 
vieren in ons gebrook en 
omstreken. De vereniging 
is ontstaan door 2 meiden 
die het carnavalsvirus in 
hun bloed hebben zitten, 
zij liepen al vanaf 2017 
met het idee om een ei-
gen carnavals vereniging 
te beginnen en ja hoor 
eind 2018 was het dan 
zover. CV Jonglúuj va ge-
brook was geboren CV 
Jonglúuj va gebrook heeft 
ook een eigen dansgarde 

en repeteren 2x per week onder leiding van Jessy 
en een danslerares. Wil je ook komen dansen in de 
dansgarde, of wil je ook lid worden van deze jonge 
energieke vereniging,  neem dan gerust vrijblijvend 
contact op met een van onze bestuursleden dat kan 
op 3 manieren: stuur ons een pb op facebook "cv 
jonglúuj va gebrook" en like onze pagina of stuur 
een mailtje naar jongluujvangbrook@gmail.com, of 
bel 06-47999348  

Ondanks het zeer natte weer zijn er zondag 18 au-
gustus 2019 toch een vierentwintigtal gezellige 
mensen uit de wijk gezellig gaan wandelen. Want 
zoals sommige zeiden "de meeste regen valt toch 
naast je". Bij terugkomst zat men nog gezellig sa-
men onder het genot van een heerlijk stuk vlaai en 
een drankje. Top verzorgd door Hendriks Sportpa-
leis. Het was een gezellige geslaagde ochtend/
middag! Op naar de volgende wandeling! 
OV CV De Lotbroekers en Stichting Buurtbeheer 
Nieuw Lotbroek - SBNL  bedanken alle wandelaars 
en Hendriks Sportpaleis Hoensbroek voor deze ge-
slaagde wandeling! 

Zomerwandeling CV Jonglúuj va gebrook  

Voel je betrokken in ons Nieuw-Lotbroek 

Op woensdag 9 oktober a.s. organiseert Stichting 
Buurtbeheer Nieuw Lotbroek een zogenaamde 
schouw in onze wijk. Tijdens deze schouw zal van 
15.00 tot 17.00 uur een rondgang door de straten 
van Nieuw Lotbroek gemaakt worden waarbij wet-
houder Martin de Beer van de gemeente Heerlen, 
de gebiedsregisseurs van Nieuw Lotbroek, onze 
wijkagent, enkele BOA’s, een delegatie van ons 
buurtpreventieteam een afvaardiging van Alcander 
en het bestuur van SBNL aanwezig zijn. Doelstelling 
van deze schouw is om voornamelijk, en gezamen-
lijk, dus ook mét  jullie als bewoners, de leefbaar-
heid in de wijk te “proeven”. Laat ons, als jullie ons 
aantreffen, vooral weten hoe de leefbaarheid erva-
ren wordt in onze wijk, vooral in positieve zin!! Zijn 
er suggesties waardoor onze leefbaarheid nog beter 
gemaakt kan worden, bereid deze suggesties voor 
en laat het ons weten!! Let wel deze schouw is niet 
direct bedoeld om een losliggende stoeptegel te 
melden of een heg die gesnoeid moet worden enz. 
Deze “klachten” kunnen wij zelf melden bij de ge-

meente. (zie overzicht belangrijke telefoonnummers 
in ons buurtblad). Wij bieden al onze bewoners ook 
de mogelijkheid om onze leefbaarheidsbeleving of 
suggesties te melden per mail bij onze secretaris 
secretares.sbnl@outlook.com. Maak deze melding 
dan wel vòòr 01 oktober a.s. Vooraf aan deze 
schouw is van 12.30 tot 13.30 uur een “open 
spreekuur” in de Koffiepot gelegen aan de Kasteel 
Hoensbroeklaan 190 waar onze bewoners van harte 
welkom zijn om met ons in contact te komen. De 
koffie staat klaar! Wil je meer info betreffende deze 
schouw neem dan telefonisch contact op met John 
Visker/ voorzitter SBNL 0646143711. Voel je betrok-
ken en hopelijk tot 09 Oktober a.s. 

mailto:jongluujvangbrook@gmail.com
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Pius XII Plein 38 Nieuw -  Lotbroek 
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Sluiting MFC  

Hallo medebewoners van Nieuw Lotbroek, 
Tot onze grote spijt hebben wij, de bewoners van 
Nieuw Lotbroek en Hoensbroek breed de strijd ver-
loren om het MFC te behouden. Vele gesprekken 
met wethouders  en handtekeningacties hebben 
geen positief effect gehad. 
Per 30 september sluit het MFC definitief.  
Graag willen wij iedereen bedanken die met ons 
heeft meegedacht en gestreden. Namens het actie-
comité Behoud MFC Gebrook 

Op zondag 20 oktober is het weer zover: dan orga-
niseert drumband Marijke de jaarlijkse gezellige en 
goedkope rommelmarkt. Echter, niet meer in MFC 
Gebrook . Wegens de sluiting is ook drumband Ma-
rijke verhuisd. De drumband vond haar nieuw on-
derkomen in Ons Trefcentrum aan het Pius XII plein 
38 te Hoensbroek. U kunt de drumband steunen 
door spulletjes beschikbaar te stellen voor onze 
rommelmarkt. Ruimt u na de zomer de zolder of de 
berging op en u vindt bruikbare spulletjes waar u 
niets meer mee doet? Dan is het tijd om drumband 
Marijke te bellen. Ú komt gemakkelijk van uw over-
bodige spulletjes af, de drumband verkoopt ze op 
de rommelmarkt en verdient er een centje aan èn 
een ander is er weer blij mee. Zo snijdt het mes niet 
aan 2, maar zelfs aan 3 kanten. En u kunt van alles 
bij ons kwijt. Of het nou boeken of cd's, speelgoed 
of kop en schotel, een tv of kleding is. U kunt het bij 
ons kwijt. Het enige wat we niet ophalen is meubi-
lair. Dus GEEN stoelen, tafels, of kasten. Simpel-
weg omdat we daar de ruimte niet meer voor heb-
ben. Voor de rest kunt u bellen met 06-485 231 00 
en er wordt met u een afspraak gemaakt wanneer 
de spullen bij u kunnen worden opgehaald. Bij voor-
baat dank voor uw medewerking. De drumband 
hoopt u allen op zondag 20 oktober te mogen be-
groeten in Ons trefcentrum tijdens de rommelmarkt 
en nog vele rommelmarkten na deze. Doordat de 
drumband op bovenstaande manier geld 'verdient', 
kan ze de contributie voor de leden laag houden. 
Onze leden betalen slechts €5 contributie per 
maand (alleen in de opleidingstijd zijn de kosten iets 
hoger). En daarvoor verstrekt de drumband dan bij-
na alles wat nodig is om als volwaardig lid van de 
vereniging te kunnen functioneren: opleidingsmate-
riaal, instrument en toebehoren en uniform (alleen 
voor -zwarte gladde- schoenen moet een lid zelf 
zorgen)! Dit, om ook de mensen met een smalle 
beurs een mooie èn betaalbare hobby te kunnen 
bieden. Bovendien wordt zo ook eenheid gesmeed 
binnen de groep: door samen iets te presteren; niet 

Drumband Marijke 
aleen muzikaal maar ook daarbuiten! Nieuwe leden 
zijn trouwens van harte welkom bij drumband Marij-
ke. Wil jij ook eens een optocht tijdens het OLS 
meelopen met langs de kant tienduizenden toe-
schouwers? Of een carnavalsoptocht? Of meedoen 
aan de internationale wedstrijden tijdens het Kampi-
oenschap der Lage Landen in Hamont? Of -en voor-
al- gewoon lekker muziek maken (zowel solo als 
samen met anderen) en veel plezier onder elkaar 
beleven? Kom dan eens kijken tijdens een repetitie 
in ons nieuwe onderkomen Ons Trefcentrum, Pius 
XII plein, Hoensbroek. Wie weet, grijpt het Marijke 
virus jou en word jij ook opgenomen in de Marijke-
familie. We repeteren op dinsdagavond van 19.00u. 
tot 20.30u. Tot dan! En tot ziens op onze rommel-
markt op 20 oktober vanaf 10:00 uur in Ons Tref-
centrum!  
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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 

Activiteiten CV de Lotbroekers 

Zoals u wellicht weet organiseren De Lotbroekers  
leuke en gezellige activiteiten voor de leden en re-
gelmatig ook voor alle buurtbewoners. Samen met 
Stichting Buurtbeheer (SBNL) hebben we onlangs 
een mooie zomerwandeling georganiseerd door een 
schitterend stuk natuur in de buurt. Als afsluiting 
stond er voor iedere deelnemer een heerlijk stukje 
Limburgse vlaai met koffie/thee klaar bij Hendriks 
Sportpaleis, onze nieuwe Narrentempel aan de 
Heerlerweg 154. Wellicht eind dit jaar - en zeker 
begin volgend jaar- organiseren we weer nieuwe 
wandelingen, maar voordat het zover is kunt u op 
zaterdag 5 oktober a.s. vanaf 20:00 uur eerst nog 
genieten van een gezellige en sfeervolle dansavond 
bij Hendriks Sportpaleis onder de muzikale begelei-
ding van het bekende live-orkest Duo Royal. En dan 
barst het carnavalsseizoen weer los met op zondag-
morgen 17 november  vanaf 11:11 uur het traditio-
nele Frühschoppen en op zaterdagavond 23 no-
vember vanaf 20:11 uur een schitterende muzikale 
feestavond met onder andere het aftreden van het 
huidige prinsenpaar, alsmede de uitroeping van de 
nieuwe heerser bij De Lotbroekers. Die proclamatie-
avond zal worden opgeluisterd met Limburgse top-
artiesten, dus zorg dat je erbij bent! Ook komen we 
weer bij u langs voor de jaarlijkse kerststerren-
verkoop. Dat gebeurt op zaterdag 30 november. U 
ondersteunt daarmee onze verenigingsactiviteiten, 
waarvan wij natuurlijk hopen dat u daaraan wilt 
deelnemen. Al onze activiteiten vinden plaats bij 
Hendriks Sportpaleis aan de Heerlerweg in Hoens-
broek, waar OV CV De Lotbroekers sinds medio 
2018 hun clublokaal hebben. In de volgende uitgave 
van het buurtblad zullen we u nader informeren over 
onze activiteiten gedurende de komende carnavals-
periode. We zien u graag bij een of meerdere van 
onze gezellige activiteiten. Tot ziens!!  

Nieuws van JCV gebrook 

Zoals de meesten wel weten gaat het MFC Gebrook 
definitief dicht en zal zo snel mogelijk gesloopt wor-
den. De nieuwe BMV geeft ons niet de ruimte die 
we nodig hebben om onze evenementen te organi-
seren en we moesten op zoek naar een andere Nar-
rentempel. Binnen het bestuur hebben we vele op-
lossingen en locaties doorgenomen. Duurzaamheid 
en continuïteit hebben er uiteindelijk toe geleid dat 
we gekozen hebben voor “Partycentrum Amicitia” 
Dit alles in overleg met Kees en Carlo, waarbij zij 
ook met gevestigde verenigingen overleg hebben 
gehad en ook deze het besluit enthousiast omarm-
den.   

 
Woon je in Hoensbroek? Of woon je buiten Hoens-
broek, maar zit je wel op een van de scholen in 
Hoensbroek? En ben je tussen 10 en 15 jaar? Dan 
kun jij de nieuwe Jeugdprins of Jeugdprinses van 
JCV Gebrook worden. Laat je ouders een e-
mailbericht sturen naar info@jcvgebrook.nl en we 
nemen contact met jullie op om verdere uitleg te 
geven. Wie weet wordt je op 5 januari 2020 de op-
volger/opvolgster van Jeugdprinses Chayenna I. 

Noteer alvast in jullie agenda: 5 januari 2020, pro-
clamatie JCV Gebrook, aanvang 14.11 uur in Party-
centrum Amicitia. 19 januari 2020, receptie JCV Ge-
brook, aanvang 12.11 uur in Partycentrum Amicitia. 
Er zullen nog meer activiteiten georganiseerd wor-
den ( denk aan aparte kindermiddagen tijdens de 
carnavalsperiode), maar hierover later meer. Ook 
de kinderoptocht van Nieuw Lotbroek zal gewoon 
doorgaan, maar ook hierover later meer. 

 Nog meer nieuws van JCV gebrook 

 En een paar data  
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Het bestuur van Stichting Buurtbeheer Nieuw-
Lotbroek bestaat uit een groep van 7 vrijwilligers, 
allen woonachtig in de wijk,  die zich inzetten voor 
de buurt met o.a. als doel de leefbaarheid,  samen-
hang en veiligheid in Nieuw-Lotbroek te verbeteren. 
Onder de vlag van de Stichting Buurtbeheer Nieuw-
Lotbroek functioneren een aantal werkgroepen die 
allemaal een eigen taak hebben. Zo zijn er de werk-
groepen Senioren, Koumenvijvers, Jeugd, Commu-
nicatie, Verenigingen, Koningsdag, Buurtpreven-
tie, Snelheid, Buurtfeest en Veiligheid. De leden van 
de werkgroepen zijn overigens niet allemaal lid van 
het bestuur van de stichting, maar zijn vrijwilligers 
die zich samen inzetten voor een bepaald onderdeel 
van de buurt Nieuw-Lotbroek. Deze werkgroepen 
functioneren zelfstandig en worden ondersteund 
door één of meer bestuursleden van de stichting. 
Een aantal werkgroepen kan overigens nog wat 
hulp gebruiken. Mocht u hierover ideeën hebben of 
misschien wilt u wel actief meehelpen of meeden-
ken, dan bent u van harte welkom. Neem contact op 
via onze secretaris. Email adres: 
secretaris.sbnl@outlook.com. 

Het bestuur van SBNL 

mailto:secretaris.sbnl@outlook.com
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Wandel onder begeleiding van een watergids van 
het Waterschap Limburg langs de Oude Moeder, 
Caumerbeek, Geleenbeek en Molenbeek en leer 
alles over deze Hoensbroekse waterlopen. Na een 
extra uurtje nachtrust, wegens het ingaan van de 
wintertijd, verzamelen we op zondag 27 oktober om 
09.30 uur in het Ridder Hoen Park. Na een korte 
rondleiding door dit park starten we om 10.00 uur de 
wandeling. Op de terugweg komen we langs hoeve 
De Naamse Steen waar de Stichting Buurtbeheer 
Nieuw Lotbroek de wandelaars koffie/thee met vlaai 
aanbiedt. Rond 13.00 uur verwachten wij terug te 
zijn in het Ridder Hoen Park. In verband met het 
reserveren voor de koffie en vlaai verzoeken we be-
langstellenden om zich aan te melden. Aanmelden 
kan via de mail: wielpieters@gmail.com  of secreta-
ris.sbnl@outlook.com . Voor informatie kun je bellen 
met Wiel Pieters 045-7074055 of 06-49800340. 

Excursie rioolwaterzuiveringsinstallatie 

deling bieden wij de wandelaars een kop koffie of 
thee met een lekker stuk Limburgse vlaai aan. Aan 
de excursie kunnen maximaal 25 personen deelne-
men. Wacht dus niet te lang met aanmelden. 
Het is mogelijk om deel te nemen aan de excursie 
op woensdag 18 september om 10.00 uur. U kunt 
zich aanmelden door een mailtje te sturen naar   
wielpieters@gmail.com of naar secreta-
ris.sbnl@outlook.com. Vermeld daarin uw naam, 
het aantal personen en of u deelneemt aan de wan-
deling met koffie/thee en vlaai. Voor informatie kunt 
u bellen met Wiel Pieters 045-7074055 of 06-
49800340.  

Aan de rand van Nieuw Lotbroek ligt een grote riool-
waterzuiveringsinstallatie van het Waterschap Lim-
burg. Vraagt u zich ook wel eens af wat daar alle-
maal gebeurt en hoe de zuivering van dat rioolwater 
in zijn werk gaat? De Stichting Buurtbeheer Nieuw 
Lotbroek organiseert een excursies naar deze unie-
ke locatie, zodat u hier alles kunt horen over het zui-
veringsproces en het met eigen ogen kunt bekijken. 
Er zijn aan deze activiteit geen kosten verbonden. 
De excursie duurt ongeveer 2 uur en bestaat uit een 
presentatie in het bedrijfsgebouw over de werking 
van de installatie en een rondleiding op het terrein. 
Voor deze rondleiding is het dragen van plat schoei-
sel (geen hakken) noodzakelijk. Deelnemers wor-
den geacht zich aan de veiligheidsinstructies te hou-
den. Na de excursie nemen we deelnemers die daar 
interesse voor hebben graag mee voor een korte 
wandeling langs de Caumerbeek. Tijdens die wan-

Samenwerking op het Schout Franssen-
plein 

Zaterdag 31 augustus is de eerste bijeenkomst ge-
weest op het Schout Franssenplein om samen met 
de buurtbewoners na te denken en actie uit te zet-
ten om ons plein te moderniseren. Tijdens deze bij-
eenkomst waren o.a. John Visker van Stg. Buurtbe-
heer Nieuw-Lotbroek, Barbara Baburek van Alcan-
der, Remko van Hummel namens de gemeente, 
Roel Rademakers, Maurice Costongs en Brigitta 
Santegeods,  kernteam oppimpen Schout Franssen-
plein en enkele inwoners van en rondom het plein 
aanwezig. Verschillende ideeën werden besproken 
en tevens werd een vragenlijst in de buurt verspreid. 
Wordt vervolgd. 

Bekenwandeling 

mailto:wielpieters@gmail.com
mailto:secretaris.sbnl@outlook.com
mailto:secretaris.sbnl@outlook.com
mailto:wielpieters@gmail.com
mailto:secretaris.sbnl@outlook.com
mailto:secretaris.sbnl@outlook.com
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Ook jij kunt het verschil maken tussen leven en 
dood. Als elke seconde telt. Volg daarom (gratis) 
een cursus reanimatie en het gebruik van een 
AED!!! Als elke seconde telt. In ons Nieuw Lotbroek 
hangen enkele AED’s in het openbaar. Leer deze te 
gebruiken. Als elke seconde telt. Sluit je aan bij ons 
Heerlens reanimatie-netwerk “Hartslag NU”. Als el-
ke seconde telt. Voor info neem contact op met 
John Visker, docent BLS / PBLS en ambassadeur 
reanimatienetwerk Heerlen 06-46143711. 

Altijd al een EHBO diploma willen behalen? Maak 
dan nu gebruik van deze mogelijkheid. EHBO vere-
niging Nieuw-Lotbroek start namelijk op maandag 
23 september aanstaande met een nieuwe cursus 
EHBO. Tijdens deze cursus die op maandagavon-
den worden gegeven van 19.00 tot 21.30 uur, leert 
U onder andere hoe U moet reanimeren, een AED 
moet bedienen, eerste hulp aan kinderen en zuige-
lingen kunt verlenen, hoe een verband aan te leg-
gen en nog veel meer. Het betreft een officiële cur-
sus volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis. De 
gehele cursus duurt 9 lesavonden en kost € 165 all-
in. Let op! Vergoeding cursuskosten mogelijk door 
uw zorgverzekeraar. (doorgang cursus bij minimale 
deelname van 10 personen). De locatie waar de 
EHBO cursus wordt gegeven is: Hendriks Sportpa-
leis te Hoensbroek. Voor meer info, stuur een mail 
naar: info@ehbo-nieuwlotbroek.nl  

Nieuwe cursus EHBO 

In de periode september tot en met december zijn 
onderstaande herhalingslessen gepland voor de 
leden van EHBO vereniging Nieuw-Lotbroek. Nog 
geen lid en of diploma, maar wel het voornemen 
een EHBO diploma te behalen, bekijk dan de adver-
tentie op deze pagina of op de website en/of Face-
bookpagina van EHBO vereniging Nieuw-Lotbroek. 
Datums herhalingslessen 2019: 
dinsdag   10.09.2019 
Donderdag 19.09.2019 
maandag  07.10.2019 
dinsdag     15.10.2019 
Donderdag 24.10.2019 
maandag   04.11.2019 
dinsdag      12.11.2019 
donderdag  21.11.2019 
Maandag   02.12.2019 
dinsdag  10.12.2019.  
Tijd: telkens van 19:30 tot 21:00 uur. Locatie: Hen-
drik Sportpaleis aan de Heerlerweg 54 in Hoens-
broek. Thema`s: 
september: botten en gewrichten 
oktober: bewusteloosheid en ademhaling 
november: ziekten en aandoeningen 
december: oefenen met lotus slachtoffer 

Als elke seconde telt Herhalingslessen EHBO 

mailto:info@ehbo-nieuwlotbroek.nl
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Nieuw Lotbroek is een wijk in het zuiden van het 
Heerlense stadsdeel Hoensbroek met ruim 4500 
inwoners. De wijk is opgedeeld in 2 buurten: Nieuw 
Lotbroek-Noord en Nieuw Lotbroek-Zuid. De wijk 
bestaat voor een groot deel uit eengezinswoningen 
en is omringd door groenzones. Met de omgeving 
van Kasteel Hoensbroek, het park langs de slinge-
rende Caumerbeek en de verborgen Koumenvij-
vers, beschikt de buurt over prachtige groene ran-
den. In juni 2015 hebben enkele bewoners het initia-
tief genomen voor een Buurtpreventieteam. Bewo-
ners lopen in groepjes en herkenbaar aan blauwe 
vestjes door de buurt en signaleren zaken en geven 
die door aan betrokken bewoners ("wist u dat uw 
garagepoort open staat?") of aan de juiste instanties 
(gemeente, politie, woningcorporatie). Middels een 
Buurtpreventie WhatsApp groep (ALARM APP 
Nieuw Lotbroek) houden bewoners elkaar op de 
hoogte van verdachte zaken. Hierbij wordt nauw 
samengewerkt met Bureau Handhaving (wijk-BOA) 
en de Politie (wijkagent).  
Behalve dat het preventieteam te vinden is op Face-
book, het buurtblad en in de wijk hebben we sinds 
kort een webpagina met allemaal handige links. 
Daar vind je hoe je de wijkagent kunt bereiken, of 
zwerfafval kunt melden. Het nummer dat je kunt bel-
len als je iets kwijt bent, of als je een waterlek hebt. 
Nieuwsgierig??? Stuur een mail naar buurtpreven-
tienieuwlotbroek@gmail.com en we sturen je de link 
van de pagina. Deze is een beetje lang om hier neer 
te zetten. Je kan hem ook zelf googlen natuurlijk bij 
google sites. 

 
 
 

Buurtpreventieteam 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw_Lotbroek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoensbroek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Hoensbroek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Caumerbeek
mailto:buurtpreventienieuwlotbroek@gmail.com
mailto:buurtpreventienieuwlotbroek@gmail.com
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In het voorjaar 2019 

nam Paul Walraven 

(een buurtbewoner)  

contact met de redac-

tie op waarin hij ons 

mededeelde dat hij 

voornemens was een 

plaquette te plaatsen 

bij Het Monument Hulde Dank en Trouw, gelegen 

aan de Heerlerweg in de wijk Nieuw-Lotbroek.  De-

ze plaquette moest als afronding dienen voor een 

buurtactie die meer dan 70 jaar geleden plaatsvond. 

In het vorige nummer van ons Buurtblad is het ver-

haal van het monument uitgebreid beschreven. Het 

is nog terug te vinden op onze facebookpagina en 

op onze website.  In overleg met het bestuur van 

Stichting Buurtbeheer Nieuw-Lotbroek  en Paul Wal-

raven is op 29 augustus j.l.  de plaquette onthuld 

door wethouder Adriane Keulen en wethouder Mar-

tin de Beer. Bij deze prachtige bijeenkomst waren 

de (al aardig op leeftijd zijnde) kinderen en 1 klein-

zoon van de leden van het ere comité uit 1949 aan-

wezig.  Zeker gezien de extreem warme dag was er 

ook een aardige opkomst van ongeveer 80 belang-

stellenden.  Ook een bijzonder dankwoord behoort 

buurtbewoonster Irene Cobben toe, voor het bloem-

stuk dat zij voor deze 

gelegenheid gemaakt 

en geschonken heeft. 

En dank aan Math 

Mertens voor het voor-

l e z e n  v a n  h e t 

“monument gedicht”. 

Onthulling Plaquette Heerlerweg Boekenrek in de Koffiepot 

Er staat sinds kort een heuse ruilboekenkast in 
Buurtpunt de Koffiepot!! Voor iedereen die van le-
zen houdt, die tijdens het wachten even bezig wil 
zijn, die nog boeken zoekt of boeken in de aanbie-
ding heeft. Kom gerust een langs en kijk wat er nog 
meer te doen is in de Koffiepot aan de Kasteel 
Hoensbroeklaan 190, Hoensbroek. 

Vanaf 9 september gaat een medewerker van bur-
gerzaken om de week aanschuiven bij Buurtpunt de 
Koffiepot in Hoensbroek. Daar is op maandagoch-
tend van 9.00-12.00 uur een inloopspreekuur van 
Stand-By. De proef duurt een half jaar en wordt 
daarna geëvalueerd. Mensen kunnen er terecht met 
vragen of informeren naar gemeentelijke producten. 
Ook kan er geholpen worden met het digitaal aan-
vragen van gemeentelijke producten. Als vragen 
niet direct kunnen worden afgehandeld, worden ze 
doorgeleid in de gemeentelijke organisatie en zorgt 
een specialist voor de verdere afhandeling. Er wor-
den geen paspoorten, uittreksels en rijbewijzen ver-
strekt bij het spreekuur. “We willen met deze proef 
het contact met onze inwoners verder verbeteren en 
hun betrokkenheid ver-
groten. Met dit in-
loopspreekuur in de 
buurt krijgen we meer 
zicht op de behoefte 
die daar leeft en of de-
ze manier van dienst-
verlening een aanvul-
ling kan zijn op de an-
dere communicatie me-
thoden die we inzet-
ten”, aldus wethouder 
Adriane Keulen. 

Inloopspreekuur in de Koffiepot 
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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 

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 

Toneelgez. 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 

Stichting Buurtbeheer Nieuw-Lotbroek Nelly van der Beek secetaris.sbnl@outlook.com 

Buurtpreventie Nieuw-Lotbroek Mia van der Lande buurtpreventienieuwlotbroek@gmail.com 

Ridder Hoen Park Patrick Essers essersp@telfort.nl 

Supportersclub "de Blauw-Witten" Heinz Stanneveld supportersclub@ziggo.nl 

Dierenweide Nieuw-Lotbroek Marianne Prickarts m.a.prickarts@ziggo.nl 

Verenigingen Nieuw - Lotbroek 

Activiteiten Nieuw-Lotbroek 

PAG. DATUM TIJD ACTIVITEIT ORGANISATIE LOCATIE 

 6 Za 14 sept.  10:30 Kienen Jonglúuj va gebrook Ons Trefcentrum 

 11 Wo 18 sept.  10:00 Excursie waterzuiverinsinstal. SBNL  

 8 Za 21 sept. 13:00 Hoensbroek 75 jaar bevrijd Diverse Kasteeel Hoensbroek 

 3 Zo 22 sept.  11:45 Excurisie Loorenhof SBNL Start v.a. MFC 

 13 Ma 23 sept.   19:00  Start EHBO cursus EHBO vereniging Hendriks Sportpaleis 

 1 Zo 29 sept. 10:00 Kinderrommelmarkt SBNL Bij ons Trefcentrum 

 1 Zo 29 sept.  11:00 Buurtfeest SBNL Bij ons Trefcentrum 

 8 Za 5 okt.   20:30 Dansavond C.V. de Lotbroekers Hendriks Sportpaleis 

 6 Zo 6 okt.  9:00 Carnaval Snuffelmarkt C.V. de Bistrojanen Ons Trefcentrum 

 3 Zo 6 okt. 10:00 Excursie Loorenhof SBNL Start v.a. MFC 

 5  Wo 9 okt. 12:30 Open spreekuur over de wijk SBNL & div. instanties De Koffiepot 

 5 Wo 9 okt. 15:00 Schouw in de wijk SBNL & div. instanties Door de wijk 

 7 Zo 20 okt.  10:00  Rommelmarkt Drumband Marijke Ons Trefcentrum 

 11 Zo 27 okt.  9:30 Bekenwandeling SBNL Ridder Hoen Park 

            

            

 6  Elke 14 dagen   Johnny Country   Ons Trefcentrum 

 4 Elke week  19:30  Op wo avond Kienen Supportersclub de BW Ons Trefcentrum 

 15 Elke ma.  9:00 Tot 12:00 uur inloopochtend Stand By De Koffiepot 
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