
  

 

 

Uitgave januari 2020 

Op zaterdag 11-01-
2020 hebben CV de 
Bistrojanen de opvol-
ger van Prins Mitchel 
1e uitgeroepen. Na-
dat er eerst uitge-
breid afscheid werd 
genomen van de 
Prins werden daarna 
André Franken & 
Peggy Kempermann 
gepresenteerd als 
nieuwe heersers van 
het Bistrojanenrijk. 
Prinsenpaar André 
1e & Peggy 1e zijn het 2de prinsenpaar van de Bistroja-
nen. Jongstleden 25 januari heeft ons Prinsenpaar een 
drukbezochte receptie gehad waarin vele verenigingen, 
vrienden en familie het prinsenpaar kwamen feliciteren. 
Hieronder staan nog de datums waar het prinsenpaar 
André & Peggy 1e voorop in de polonaise zullen gaan in 
onze Narrentempel “Ons Trefcentrum”, Pius XII-plein 38, 
6433 CZ Hoensbroek. 
Do. 20 februari 2020 Koeienbal Aanvang 20.33 uur. 
Za. 22 februari 2020 Carnavalsbal  Aanvang 20.33 uur. 
Zo. 23 februari 2020 Kindermiddag aansluitend  
Carnavalsbal Aanvang 14.11 uur. 
Ma. 24 februari 2020 Optochtbal Aanvang 16.11 uur 
Wo. 26 februari 2020 Haring bijten Aanvang 20.30 uur 
Za. 28 maart 2020  Halfvastenbal Aanvang 20.30 uur 

Carnaval 2020 

CV de Bistrojanen: 
Prinsenpaar André 1e & Peggy 1e 

Zaterdagavond 23 no-
vember 2019. Buiten is 
het herfst, koud en nat, 
maar in Narrentempel 
Hendriks Sportpaleis is 
het gezellig druk.  Carna-
valsvereniging De Lot-
broekers gaan hun nieu-
we Heerser uitroepen. De 
sfeer is feestelijk en men 
geniet van mooie optre-
dens van o.a. dansma-
rietje Fabiënne, BVLK-
winnaar Xam, zanggroep 
Ummer d’r Letste en van 
een mysterie optreden 
van een groep Lotbroe-
kers-dames, De Mossel-

tjes, zoals ze zichzelf noemen. Ze nemen de zaal mee 
onder de klanken van Riverdance en Michael Flatley. En 
tot slot zangduo Spik & Span - als uitsmijter van de 
avond - en de kers op de taart van een onvergetelijke 
proclamatie-avond. Om 22.11 uur wordt er tijd ingeruimd 
om op plechtige wijze afscheid te nemen van het rege-
rende prinsenpaar Ralph I en Shireen I. We kijken alle-
maal terug op een bijzonder mooi en onvergetelijk carna-
valsseizoen. Hartelijk bedankt namens alle Lotbroekers! 
Gedurende de avond klinkt zo nu en dan de ‘tune’ van 
Pink Panther. Is inspector Clouseau in de zaal? En zoekt 
hij een nieuwe heerser? En dan is rond 23.00 uur het 
grote moment aangebroken, maar inspector Clouseau 
heeft nog steeds niemand gevonden. Wat nu? Er wordt 
besloten dat we dan maar iemand in de zaal aanwijzen 
als nieuwe heerser. We krijgen hulp van geheim agent 
007. Het licht gaat uit en terwijl de spannende James 
Bond-muziek klinkt zoekt President Rob met zijn zaklamp 
naar een mogelijke kandidaat. Wie gaat het worden? 
Maar dan plotseling gaat het licht weer aan en zien we 
allemaal wie onze nieuwe Hooglustigheid is geworden: 
Wiel Vleugels!!  Juichend en dolgelukkig presenteert hij 
zich aan het publiek. Aangezien Wiel 22 jaar geleden al 
eens prins bij De Lotbroekers is geweest, wordt hij nu 
geproclameerd als Vorst Wiel I, een unieke gebeurtenis, 
want hij is de allereerste Vorst bij de vereniging. We wen-
sen Vorst Wiel I een vorstelijk mooi carnavalsseizoen 
toe. Vorst Wiel I woont samen met zijn Annie en werkt al 
27 jaar in de schoonmaak als voorman bij de firma Ba-
lanz op het Bernardinuscollege in Heerlen. Doordat hij 
jarenlang als diskjockey gedraaid heeft, is hem de mu-
ziek toch steeds bijgebleven en zingt hij nu in Duo Zjwaor 
oppe Maag hoofdzakelijk carnavalsliedjes. Samen met 
zijn Annie en De Lotbroekers gaat hij er een fantastisch 

en spetterend seizoen van maken met vooral gezelligheid 
en veel plezier. De receptie van Hooglustigheid Vorst Wiel 
I zal worden gehouden op zaterdagavond 8 februari 2020 
vanaf 18.00 uur in Narrentempel Hendriks Sportpaleis aan 
de Heerlerweg 154 in Hoensbroek. 

CV De Lotbroekers: Vorst Wiel 1e 
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JCV Gebrook: Prinses Aira 1e 

Carnaval 2020 

Wat hebben wij een schitteren-
de proclamatie gehad in een 
bomvol en ook echt bomvol 
Partycentrum Amicitia. Helaas 
hebben enkele verenigingen 
geen plek in de zaal kunnen 
bemachtigen. Dat is positief 
voor ons maar minder leuk 
voor die verenigingen en we 
zullen bij een volgende procla-
matie dingen anders doen, het 
blijft altijd nieuw om in een an-
dere locatie zaken te regelen. 
Wij willen alle aanwezige ver-
enigingen bedanken voor hun 
aanwezigheid: CV de Jonge 
Böck, Stichting Jeugdcarnaval 

Heerlerbaan, Jeugd CV de Nachuule, JCV de Prengel-
kes, JCV Pannensjop, KOK Brunssum, CV de Soeplum-
mele, CV de Beeren, CV Carboon en damesgarde de 
Boontjes, CV de Heks’n Jäger, CV de Lotbroekers, CCH, 
CV Blauw wit en CV de Klotsköp van het Kasteel. Tevens 
bedanken wij alle artiesten van deze middag: Kids JCV 
Gebrook, Jean Wijnandsrade en Vrung, Stichting Jeugd-
carnaval Heerlerbaan, Arno Loenis en Sonja Smeets, 
Chantal, kids van KOK Brunssum, Dansgarde JCV Ge-
brook, Zangeres Lana, Jay’s Dance Vision, Drinkbuule, 
Sjpass Mesjieën en zangeres Tessa. Zonder al deze ar-
tiesten kunnen wij dit ook niet organiseren. Wij bedanken 
ook wethouder Adriane Keulen voor haar aanwezigheid. 
Emotioneel blijft natuurlijk de abdicatie op die middag, 
maar dit hoort er helaas ook bij. Er zijn honderden foto’s 
gemaakt deze middag en we zullen de foto’s van de ar-

tiesten op een later tijdstip plaatsen op deze site. Tevens 
een woord van dank aan Aiden Nowik die voor de eerste 
keer de presentatie van de artiesten gedaan heeft als 
Jeugdpresident. Jeugdprinses Aira is geboren op 01 
augustus 2004 op de Heerlerbaan en woont samen met 
haar broer Jorden en zusje Kadance bij haar ouders in 
de Kastanjelaan in Gebrook. Aira is carnaval met de 
paplepel ingegoten. Haar ouders waren in hun jeugd ook 
al lid van verschillende carnavalsverenigingen en in 
2017 zijn ze allemaal lid geworden van JCV Gebrook 
waarbij Aira al twee jaar lid is van de Dansgarde van 
JCV Gebrook. Vanaf dit jaar zit JCV in hun nieuwe Nar-
rentempel ‘Partycentrum Amicitia’ en is Aira dus de eer-
ste Jeugdprinses in deze nieuwe Narrentempel. Aira 
volgt op dit moment haar VMBO opleiding op het Emma-
college te Brunssum. En werkt in haar vrije tijd bij PLUS 
Danny Rosenboom in Hoensbroek waar ze met heel 
veel plezier ervoor zorgt dat alle klanten genoeg pro-
ducten in de schappen hebben staan en kunnen kopen. 
Na het Emmacollege-avontuur hoopt Aira richting de 
kant van ‘orde & veiligheid’ op te gaan. Voordat Aira 
naar het Emmacollege ging, had zij de eer om 
‘schoolprinses’ van de Boemerang in Brunssum te zijn 
en wilde toen al Jeugdprinses van Hoensbroek worden. 
Deze droom “wat ee gelök” is nu werkelijkheid voor haar 
geworden. Daarom gaan wij een geweldig feest van dit 
seizoen 2019/2020 maken. Om te beginnen met de 
scholenrondes en daarna vier dagen de optochten.  
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Carnaval 2020 
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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 8 april 2020 in de bus. Uw kopij 
hiervoor dient uiterlijk vrijdag 20 maart 2020 inge-
leverd 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 

10 jaar geleden openden Roderik en Ilona Schurmann de 
deuren van hun fysiotherapiepraktijk gelegen op het Pius 
XII plein 2 in Nieuw Lotbroek. De voormalig drogisterij 
werd na enkele weken verbouwen omgetoverd tot een 
fysiotherapiepraktijk met moderne behandelkamers, een 
grote oefenruimte en een zaal met kracht– en cardio- 
apparatuur voor revalidatie, trainingen en sport. De prak-
tijk werd in de wijk Nieuw Lotbroek goed ontvangen en al 
snel wisten vele patiënten de weg naar ons te vinden. 
Met veel enthousiasme hebben wij de afgelopen 10 jaren 
vele patiënten mogen ontvangen, waardoor wij zijn uitge-
groeid naar een team bestaande uit 3 fysiotherapeuten 
met verschillende specialisaties en een praktijkmanager. 
Ook onze oefengroepen spreken mensen aan die op een 
kleinschalige manier willen sporten of zoals wij dat noe-
men gezond en verantwoord bewegen. Daarnaast heb-
ben wij een goede samenwerking opgebouwd met ver-
schillende zorgverleners in Hoensbroek, zoals thuiszorg, 
ergotherapie, logopedie, podotherapie, een orthopedisch 
schoentechnicus. Ook hebben we infomiddagen mogen 
organiseren samen met Meander en de KBO in Ons Tref-
centrum en het MFC Gebrook. Wij willen alle patiënten 
bedanken die de laatste 10 jaar het vertrouwen in ons 
hebben gehad, zodat wij samen met u onze kwaliteit fy-
siotherapie de komende jaren zo kunnen voortzetten. Dat 
wij dit binnen 10 jaar hebben bereikt, daar zijn wij best 

trots op. Wij vinden het leuk om dit samen met u te vieren 
en nodigen u uit op vrijdag 20 maart tussen 14 en 18 uur. 
U bent dan welkom voor een kopje koffie. Nieuwe patiën-
ten zijn natuurlijk ook van harte welkom om  vrijblijvend 
een kijkje te komen nemen in onze fysiotherapiepraktijk. 
Houd onze facebookpagina of onze vernieuwde website 
www.fysiotherapie-schurmann.nl in de gaten voor meer 
informatie. 

10 Jarig Jubileum Schürmann 

mailto:redactie.sbnl@outlook.com
mailto:redactie.sbnl@outlook.com
http://www.fysiotherapie-schurmann.nl/
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Wat is onze doelstelling? Wij behartigen de belangen 
voor de huurders van Woonpunt die woonachtig zijn in 
het stadsdeel Hoensbroek en lid zijn van onze vereni-
ging. We behartigen deze belangen op verschillende 
vlakken: Kwaliteit van wonen, Woonomgeving, Betaal-
baarheid van woningen, Onderhoud en de technische 
staat van uw woning.  
Waar richten onze activiteiten zich op en waar voe-
ren wij overleg over? De woningen dienen in een goe-
de staat van onderhoud te verkeren en men dient er 
voor te zorgen om dit te handhaven. Dit betekent een 
snelle en goede klachtenafhandeling, regelmatig onder-
houd en het snel herstellen van gebreken c.q. vernielin-
gen. Indien er geen goed onderhoud plaatsvindt, kan 
een buurt snel verloederen. Dit is en blijft een aan-
dachtspunt voor ons en belangrijk voor de huurders. 
Daarbij moet de aandacht vooral uitgaan naar het voor-
komen en/of bestrijden van vandalisme, geluidsoverlast 
en een goede staat van onderhoud van de groenvoor-
ziening. 
Wanneer kunnen wij iets voor u doen? Als er zich 
problemen of storingen voordoen dan dient u dat te mel-
den aan de verhuurder (Woonpunt) door te bellen met 
088 - 050 60 70. Wanneer deze niet reageert op uw 
klacht of de klacht niet naar behoren behandelt of af-
werkt, dan kunt u ons, het bestuur van de HuurdersBe-
langenVereniging Groot Hoensbroek, vragen om u te 
helpen. Wij proberen dit bespreekbaar te maken of dui-
delijk te krijgen wat er gedaan kan worden, zodat u weer 
een tevreden huurder wordt. 
Lid worden? Om al deze werkzaamheden goed te kun-
nen doen, vragen wij u om lid te worden en ons te steu-
nen. Lid worden kan door de contributie van € 4,- (per 
jaar) over te maken naar: NL10INGB0009068564 t.n.v. 
HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek, Markt-
straat 145, 6431 LN Hoensbroek. Vermeld daarbij a.u.b. 
duidelijk uw naam en adres. Indien u niet in de gelegen-
heid bent om de contributie via acceptgiro of overboe-
king te voldoen, dan kunt u het bedrag tijdens ons 
spreekuur afgeven op ons kantoor. Mocht u niet in staat 
zijn om langs te komen, dan kunt u contact met ons op-
nemen. Dan maken we een afspraak met u om de con-
tributie bij u thuis te innen.  
Contactgegevens: Marktstraat 145, 6431 LN Hoens-
broek, 045-5227671 / 06-15434119  
bestuur@hbvgroothoensbroek.nl, 
www.hbvgroothoensbroek.nl  
Social media:  facebook.com/hbvgh, twitter.com/hbvgh 
Openingstijdens kantoor (spreekuur) 
Donderdag 10.00 uur - 12.00 uur. of maak een afspraak 
door te bellen met 06-15434119. Wij hopen u spoedig te 
mogen verwelkomen als lid van onze vereniging! 

Huurders van Woonpunt 

Echter: de klok op ons 
voormalig gemeentehuis 
tikt al jaren niet meer. 
Zou het niet fijn zijn als 
die klok de tijd weer gaat 
aangeven op alle vier de 
wijzerplaten? In Hoens-
broek hebben wij sinds 
kort een overkoepelend 
orgaan, 4-GEBROOK. 
Dit kwam tot stand door 
samenvoeging van de 
vier buurtstichtingen, die 
medewerking willen 
gaan verlenen aan het 

weer laten tikken van onze klok. 4 wijzerplaten, 4 buurt-
stichtingen.....1 overkoepelend orgaan, 1 Hoens-
broek...Toeval? 
Er zijn vergevorderde plannen 
om dit idee te verwezenlijken. 
Deze plannen hebben afgelo-
pen maanden gestalte gekre-
gen en zoals het er nu uitziet 
zullen ze het komende voor-
jaar uitgevoerd kunnen gaan 
worden. Zo zijn er al bespre-
kingen geweest met enkele 
wethouders, de eigenaar van 
het pand, het Klokkenmakers-
gilde, 4-Gebrook en mogelijke 
geldschieters. Ook en vooral, 
lopen er plannen om alle be-
woners van ons Hoensbroek te betrekken bij dit plan! 
Binnenkort zal er meer informatie beschikbaar zijn en die 
gaan we uiteraard delen met de inwoners van Hoens-
broek. Voor meer info kunt u bellen met de initiatiefnemer 
van dit project: Namens 4-GEBROOK: John Visker, voor-
zitter Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek 0646143711.  

Zoals het klokje in Hoensbroek tikt 
tikt het nergens 

1 Maart a.s. Info-middag  

Zondag 1 maart a.s. is er een info-middag in “Ons Tref-
centrum”, Pius XII plein te Hoensbroek. Van 14.00 tot 
17.00 uur met als onderwerp:  “de KLOK”- reparatie 
voormalig gemeentehuis Hoensbroek, (nu Zorgplein). 
Met medewerking van  o.a. Stichting Buurtbeheer Nieuw 
Lotbroek,  4-Gebrook, Hein Giessen van de Heemkunde-
vereniging Hoensbroek, Math Mertens dichter en ve-
le  anderen.  Nadere informatie volgt via de weekbladen, 
posters en facebook. Indien je persoonlijk, als vereni-
ging, als stichting, als ....... een bijdrage aan deze info-
middag wilt leveren neem dan, voor 15 februari a.s. con-

tract op met de initiatiefnemer John Visker 0646143711.  

mailto:bestuur@hbvgroothoensbroek.nl
http://www.hbvgroothoensbroek.nl
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SBNL zoekt helpers 

Iedere dinsdag en vrijdag danslessen in Ons Trefcentrum: 
di. van 18 tot 19 uur  en vr. van 18.30 uur tot 20 uur. Hier-
voor vragen wij geen geld, met dank aan sponsoren kun-
nen kinderen zich gratis aanmelden om te komen dansen. 

En op 18 april is er weer een kienavond   

Activiteiten C.V. Jonglúuj Va Gebrook Groene Kruis subsidie 2020 

Is er een plan maar geen geld of onvoldoen-
de geld om het uit te voeren? Komend jaar 
zijn er weer mogelijkheden om, ook in co-
financiering met gemeentelijke subsidie, 
nieuwe initiatieven mogelijk te maken. (Zie 

daarvoor ook de ‘Ontwikkelagenda Integraal Ouderenbe-
leid Gemeente Heerlen 2020-2023’, via de website van 
de gemeente). Het Groene Kruis Heerlen ondersteunt in 
Heerlen en Parkstad, door middel van subsidie pro-
jecten, die het maatschappelijk welzijn bevorderen. Dit 
kan van alles zijn, te denken valt bijvoorbeeld aan een 
buurtproject, een project van een goede doelen organi-
satie, een kleinschalig project. Kortom, initiatieven door 
en voor inwoners van jong tot oud kunnen in aanmerking 
komen voor financiële ondersteuning van het Groene 
Kruis. De bestuursleden van het Groene Kruis beoorde-
len elke aanvraag en toetsen deze aan de vastgestelde 
voorwaarden. Dus heeft u of uw organisatie een project 
op stapel staan en voldoet dat aan onze voorwaarden, 
ondersteunen wij dat wellicht. Wij vragen een project-
omschrijving en een begroting. Kijk voor de voorwaarden 
en het aanvraagformulier op onze website: 
www.groenekruisheerlen.nl 

De Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek organiseert 
jaarlijks een groot aantal activiteiten. De bestuursleden en 
leden van de werkgroepen steken daar heel wat tijd in. Af 
en toe kunnen wij wat extra hulp gebruiken bij praktische 
zaken zoals het opzetten van een partytent, ophangen 
van kerstverlichting, vervoeren van statafels, klaar zetten 
van stoelen, koffie zetten, soep maken, broodjes smeren, 
wafels bakken enz. Die praktische klusjes doen nu vaak 
de bestuurs- en werkgroepleden naast alle werk dat ze 
ook al hebben met het organiseren van de activiteiten. 
Wie kan af en toe een keer een handje toesteken om een 
deel van de praktische werkjes samen met ons en andere 
vrijwilligers uit te voeren? Samen kunnen we op deze ma-
nier ertoe bijdragen dat we onze buurt nog meer tot een 
plek maken waar het fijn is om te wonen. Meld je aan via 
onze secretaris:  secretaris.sbnl@outlook.com of bel voor 
informatie: 045-7074055. 

http://www.groenekruisheerlen.nl
mailto:secretaris.sbnl@outlook.com
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Schouw in de wijk Nieuw-Lotbroek 

 

 
 
 

 
Maandag 27 april 2020 

Stiching Buurtbeheer Nieuw-Lotbroek  organiseert  In 
Ons Trefcentrum, Pius XII plein 38  

Fietsversieren. 
 

Programma: 
     

9.30 uur – 11.15 uur: fietsversieren 
Kinderen t/m 12 jaar uit Nieuw Lotbroek kunnen hun fiets 
meenemen naar Ons Trefcentrum. Hier kunnen ze hun 
fiets mooi versieren met materialen die hier aanwezig 
zijn. De mooist versierde fietsen zullen een prijs ontvan-
gen.  
 
             11.00 uur – 11.30 uur: door de wijk 
Onder begeleiding van  drumband Marijke maken de kin-
deren een rondtocht door de wijk op hun versierde fiet-
sen. Tijdens de tocht zal een jury de fietsen bekijken en 
in verschillende leeftijdscategorieën de mooist versierde 
fietsen uitzoeken die een prijs zullen krijgen. 

 
11.30 uur – 12.00 uur:  even iets lekkers 

Bij terugkomst in Ons Trefcentrum krijgen de kinderen 
een lekkere traktatie en drinken.   

 
     12.00 uur - 13.00 uur : Kinderact/Kinderdisco 
De dag zal worden afgesloten met een voorstelling voor 
de kinderen. De voorstelling duurt ongeveer 60 minuten. 
en zal eindigen met de prijsuitreiking voor de versierde 
fietsen.  
 
Aanmelden kan via e-mail: j.sauve@ziggo.nl onder ver-
melding van naam, leeftijd, adres en telefoonnummer. Je 
kan ook een briefje afgeven, met eerder genoemde gege-
vens, bij J. Sauvé, Overbroekerf 44, Nieuw-Lotbroek.  
Voor info: 045-5212120 
 

Wij hebben er zin in. Tot maandag 27 april!! 

Op woensdag  9 oktober  
2019 heeft er een 
schouw plaatsgevonden 
in de wijk Nieuw Lotbroek 
deze is tot stand geko-
men door Stichting Buurt-
beheer Nieuw Lotbroek. 
Samenkomst was in de 
Koffiepot met onder an-
dere: Wijkagent , Hand-
having , (opbouwwerker 
Alcander), 2 buurtregisseurs ,buurtpreventie  en wethou-
der Martin de Beer  en het dagelijkse bestuur van  Stich-
ting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek . Er was van tevoren een 
inloopspreekuur maar daar is maar door een persoon ge-
bruik van gemaakt. Er waren wel  verschillende aan-
dachtspunten via de mail van SBNL doorgegeven van 
wijkbewoners zoals; -parkeren bij en rond het station  
- overlast Prins Clausstraat n.a.v. kamerverhuur dit is t.o.  
  het station  
- voeren van dieren in het Ridder Hoenpark en het daarbij 
  behorende ratten overlast  
- Economiestraat/Prins Clausstraat overlast woelratten 
- klapperproject (schout Franssenplein)  
- vernielingen speelvoorziening Boshoudersweide. 
- te weinig honden uitlaatplaatsen. 
- vuilcontainers Mauritsstraat (dumping) 
- trapveldje (Woonpunt) voormalige speeltuin. 
- Koumenvijver (overlast  water, hangjongeren)  
- Heerlerweg (drukte) 
- het onverharde pad langs de Overbroekerstraat. 
- bosje aan de Ter Lindenstraat. 
- parkeergelegenheid aan de Pius X11 plein. 
De genoemde aandachtspunten werden besproken waar-

na het  gezelschap ter plekke de meeste aandachtspunten 

ging bekijken. Daar waar bewoners de melding hadden 

gedaan en thuis waren, konden zij hun op- en aanmerkin-

gen meteen bespreken. De gemeente zal alle punten na-

der onderzoeken en daar waar mogelijk een oplossing 

proberen te vinden. De gemeente zal de inwoners die ge-

reageerd hebben verder informeren naar de stand van 

zaken.-In het voorjaar wordt er overnieuw een schouw 

gelopen. De bedoeling is om de wijk in twee op te delen 

omdat  onze wijk te groot is om dit op een dag te doen.-In 

het najaar volgt dan de andere helft van de wijk. 

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 

Heerlen Stand-By Sociaal Buurtteam 045-7111551 
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Graag stellen wij ons aan u voor. Wij zijn Laura van Dijk 
en Desiree van den Eertwegh, ergotherapeuten binnen 
Ergotherapie de Mijnstreek. Ergotherapie helpt mensen 
(weer) zo zelfstandig mogelijk te functioneren na een 
ongeval, ziekte of letsel. We zijn een kleine, eerstelijns 
ergotherapiepraktijk waarin de client en zijn hulpvraag in 
het middelpunt staan. Onze slogan is dan ook, Uw zorg 
is Onze zorg. Ergotherapie de Mijnstreek is sinds 2015 
gevestigd in Parkstad en om beter bereikbaar te zijn 
voor onze cliënten, zijn wij vanaf 1 januari gestart met 
een locatie en een spreekuur bij fysiotherapie 
Schürmann, op het Pius XII plein 2 te Hoensbroek. Ergo-
therapie de Mijnstreek is gespecialiseerd in zowel de 
behandeling van kinderen, alsook volwassenen en oude-
ren. We hebben specialisaties en scholingen gevolgd op 
gebied van:  
 
• Kinderergotherapie  
• Sensorische informatieverwerking  
• Ergotherapie bij ouderen  
• Ergotherapie na hersenletsel of een CVA  
• Ergotherapie bij reumatische aandoeningen en artrose  
• Ergotherapie bij Dementie (edomah ergotherapeut i.o.)  
• Ergotherapie bij de ziekte van Parkinson (aangesloten 
  bij   Parkinsonnet) 
• Ergotherapie bij MS (aangesloten bij MSZorg Nede 
  land)  
• Ergotherapie bij Ehlers Danlos Syndroom  
• Adviseren van hulpmiddelen  
• Belasting / belastbaarheid  
• Werkplekadvisering en -aanpassing  
• Ergotherapie bij gedragsverandering / Coaching   
 
Heeft u vragen, wilt een een vrijblijvend gesprek om te 
kijken of we u kunnen ondersteunen in uw hulpvraag, of 
wilt u contact met ons opnemen, dat kan via telefoon-
nummer: 06- 44 23 80 61 of via info@ergodemijnstreek.  
U kunt onze gegevens ook bekijken op 
www.ergodemijnstreek.nl   
Wij zien ontzettend uit naar de samenwerking met fysio-
therapie Schürmann en met u! 

Stichting Beheer BMV de Auvermoer 

Inzending  van een Nieuw-Lotbroeker 

Op 21 december j.l. was het weer zover. De verlichte 
kerstboom op het Pastoor van den Boorenplein werd 
weer op een lucratieve manier in gebruik genomen. Nu 
was hij nog mooier door de kerstster. Door een extra in-
spanning van het Buurtgericht Werken is er een tent ge-
plaatst, waardoor het gezellig samenzijn een extra di-
mensie heeft gekregen. Er waren weer volop wafels en 
chocomel voor iedereen aanwezig. Het Trio Paloma heeft 
ons verwend met leuke muziek. Als toetje was er een 
optreden van de fanfare, waardoor iedereen in de kerst-
sfeer kwam. De belangstelling is gegroeid, al met al een 

gezellig samenzijn dat langzaam een traditie aan het 
worden is.  

Stichting Beheer BMV de Auvermoer. Een hele mond vol. 
Deze nieuwe stichting is onlangs opgericht en zal zich 
gaan bezig houden met de algemene beheerzaken rond-
om BMV de Auvermoer. Een van de belangrijkste taken 
die zij zullen gaan verzorgen zijn de reserveringen van 
de ruimtes in de BMV. De website is nog in de maak net 
als het uiteindelijke contact e-mailadres. Op de website 
zal o.a. een online agenda komen die gebruikt dient te 
worden om reserveringen aan te vragen. Wilt u een ruim-
te reserveren? Dan kunt u dit voorlopig doen via ver-
steeganny@gmail.com. De nieuwe stichting is opgericht 
door de volgende personen: Fer Gubbels: Voorzitter (06-
50806229), Roel Debie: Penningmeester, Anny Ver-
steeg: Secretaris (06-43707675 voor info m.b.t. reserve-
ringen) Wij hopen u allen in de toekomst te zien in BMV 
de Auvermoer! 

mailto:versteeganny@gmail.com
mailto:versteeganny@gmail.com
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Lotbroeker van het Jaar 2019 

Het is nu het tweede jaar dat ik 
als redacteur van ons buurtblad 
maak zonder onze mederedac-
teur, en voormalige  penning-
meester Geert Kiers. Te kort, 
om de kennis die hij heeft voor 
het maken van het buurtblad, 
aan mij door te geven maar 
lang genoeg om te kunnen zeg-
gen dat ik dankbaar ben dat ik 
hem heb leren kennen en van 
hem heb mogen leren. Voor zijn 
jarenlange vrijwillige inzet voor 
onze buurt is hij gekozen tot 

Lotbroeker van het jaar  2019. Ik ben van mening dat hij 
deze titel verdiend heeft en wil hem daarom in dit buurt-
blad nogmaals vernoemen. Niet geheel onbelangrijk om 
te vermelden is dat Geert een van de medeoprichters is 
van SBNL. Samen met Mario Meijers, John Visker, Wim 
Pécasse, Yvonne Vorage en Loek Bus begon hij 22 jaar 
geleden aan een “avontuur“  waar ze op dat moment niet 
van konden vermoeden, dat ze Nieuw-Lotbroek, anno 
2020, duidelijk op de kaart zouden zetten. 2019 was bo-
vendien het 10e jaar dat we een Nieuw-Lotbroeker  van 
het jaar kozen en daarom is het een mooi moment om 
alle gekozen jaarlingen, vanaf het eerste jaar, dat deze 
verkiezing plaatsvond,  in deze eerste editie van het jaar 
2020 te vermelden. 
 
2010: Luc Habets 
2011: Jan Wijnands 
2012: John Visker 
2013: Wim Bassant 
2014: Ger Vankan 
2015: Fer Gubbels 
2016: Patrick Essers 
2017: Jean Wagemakers 
2018: Fred Jansen 
2019: Geert Kiers 
 

 

Beste inwoners van Nieuw-Lotbroek  

Stichting Buurtbe-
heer Nieuw Lot-
broek en de wijk-
bewoners krijgen 
de kans om van 
het gebied aan de 
Christinastraat, 
Margrietstraat en 
de daarbij tussen-
gelegen voormali-
ge speeltuin een 
mooi recreatiege-
bied  te maken voor jong en oud. Inwoners van Nieuw 
Lotbroek graag willen wij  van jullie weten of jullie ideeën 
hebben om van dit terrein een plaats te maken waar jong 
en oud graag willen vertoeven.  SBNL heeft bijvoorbeeld 
als idee: bankjes plaatsen, wandelpaden, grote boom-
stronken leggen zodat kinderen kunnen klauteren en 
klimmen, jeu de boules baan, blokhut en een aparte om-
heinde plek als hondenuitlaatplaats. Wij willen graag dat 
jullie als bewoners jullie wensen aan ons doorgeven. Wij 
willen dit graag met jullie en door jullie realiseren. Er zijn 
al gesprekken geweest met de gemeente en  IBA.  Zij 
zijn laaiend enthousiast. Wij  moeten  wel draagvlak kun-
nen aantonen, dat wil zeggen, als wij geen enthousiaste 
bewoners kunnen  vinden die mee willen doen of denken 
dan  blijft dit een terrein waar iedereen zijn hond uitlaat. 
Graag willen wij  jullie uitnodigen voor een bewonersbij-
eenkomst om samen ideeën naar voren te brengen zodat 
het terrein van en voor de bewoners van Nieuw Lotbroek 
wordt. Willen jullie je melden bij mij,  zodat ik weet of er 
belangstelling is. Ik zal dan iedereen die zich meldt een 
uitnodiging sturen. Namens SBNL: Nellie van der Beek, e
-mailadres : 
secretaris.sbnl@outlook.com 

NLdoet en SBNL 

In het kader van de nationale 
vrijwilligersdag NL Doet! orga-
niseert de Stichting Buurtbe-
heer Nieuw Lotbroek een uit-
stapje naar de voormalige 
kloosterabdijkerk Abshoven, 
naar de kapel van Pater Karel 
en de voormalige ringoven 
Plintos. Dit uitstapje vindt 

plaats op vrijdagmiddag 13 maart 2020. Wij nodigen alle 
bewoners van Nieuw Lotbroek die interesse hebben uit 
om mee te gaan. We vertrekken om 13.00 uur met eigen 
vervoer vanaf de parkeerplaats van Kasteel Hoensbroek. 
Na aankomst maken we een korte wandeling vanaf 
Brasserie Abshoven naar de kapel van Pater Karel. Na 
het bezoek aan deze kapel lopen we terug langs de Ge-
leenbeek (Corio – Glana; de Latijnse naam voor Heerlen 
– Geleen). Rond 15.00 uur zijn we terug bij Brasserie 
Abshoven die gevestigd is in de voormalige en nu prach-
tig gerestaureerde kloosterkerk. Hier bieden wij de deel-
nemers koffie/thee met door de brasserie zelfgebakken 

vlaai of chocoladetaart aan. Voordat we terugkeren naar 
Hoensbroek brengen we nog een bezoek aan de voor-
malige steenfabriek (ringoven) Plintos. Wie herinnert zich 
nog dat Ten Esschen vroeger ook een ringoven had? 
Bij alle bezienswaardigheden wordt uitleg gegeven en 
worden wetenswaardigheden verteld. Tegen 17.00 uur 
verwachten wij terug te zijn in Hoensbroek. De wandeling 
is niet lang of moeilijk en er wordt gezorgd dat iedereen, 
dus ook mensen die minder goed ter been zijn de be-
zienswaardigheden kunnen bezoeken. Ook belangstel-
lenden die geen vervoer hebben kunnen meegaan. Er 
wordt voor hen gezorgd voor vervoer. Wij verzoeken 
chauffeurs die iemand mee kunnen nemen dat even te 
vermelden bij aanmelding. We kunnen bij dit uitstapje 
maximaal 40 mensen meenemen. Het is dus van belang 
om je aan te melden vóór 22 februari door een mailtje te 
sturen naar secretaris.sbnl@outlook.com . Voor inlichtin-
gen kun je bellen met Miep of Wiel Pieters 045-7074055. 

mailto:secretaris.sbnl@outlook.com


10 

 

Weet u wat u moet doen als een in nood verkerende me-

demens misschien wel uw hulp nodig heeft? Nee, maak 

dan gebruik van de mogelijkheid om via EHBO-

vereniging Nieuw-Lotbroek uw EHBO diploma te beha-

len.  U leert in deze cursus onder andere hoe u moet re-

animeren, een AED moet bedienen, eerste hulp aan kin-

deren en zuigelingen kunt verlenen, hoe een verband 

aan te leggen en nog veel meer. Het betreft een officiële 

cursus volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis. De 

kosten van een EHBO cursus bedragen  € 165,- all-in. 

Let op! vergoeding cursuskosten mogelijk via uw zorg-

verzekeraar. Een nieuwe EHBO cursus kan worden op-

gestart bij minimale deelname van 10 personen. De duur 

van een cursus is 9 lesavonden (inclusief examen). Kort-

om, wilt u een helpende hand kunnen bieden indien dit 

nodig is, twijfel niet en meld u aan. Voor meer info kunt u 

ook een mail sturen naar: info@ehbo-nieuwlotbroek.nl 

Voorkomen is beter! KBO  

Bij deze bedankt het bestuur van KBO Hoensbroek 
SBNL voor het beschikbaar stellen van een stand, tijdens 
het buurtfeest. Wij hebben daar optimaal gebruik van 
kunnen maken voor het werven van nieuwe leden. Wij 
zijn een vereniging voor ouderen boven de 50 die voor 
hen activiteiten organiseert zoals: dansavonden, kienen, 
jeu de boules  en andere veilige activiteiten. Wij hebben 
ook een ouderenadviesraad die voor u klaar staat. Soms 
zijn er van die situaties, waar je niet goed raad mee weet. 
Als er zorg nodig is bijvoorbeeld, of vragen zijn op finan-
cieel gebied. Als er aanpassingen in huis nodig zijn, of 
als u op zoek bent naar sociaal contact. Met dit soort si-
tuaties weten onze ouderenadviseurs wel raad. Ze beant-
woorden vragen, geven advies en zo nodig gaan ze sa-
men met u op zoek naar oplossingen. De ouderenadvi-
seurs zijn opgeleid door de KBO. Ze komen graag aan 
huis om de situatie en de vragen daarbij te bespreken. 
Samen op zoek gaan naar oplossingen die passen bij de 
woon- en leefsituatie, dat is het uitgangspunt. Denk daar-
bij aan zelfstandig wonen en leven, mensen ontmoeten 
en activiteiten ondernemen, veilig en prettig voelen in de 
eigen omgeving. De ouderenadviseur weet bovendien 
wat er binnen de gemeente speelt, denk aan de WMO en 
de voorzieningen die er allemaal zijn. Hij of zij kan als 
informeel cliëntondersteuner ook prima helpen bij het 
keukentafelgesprek. Ze bieden graag en belangeloos de 
helpende hand. Het kost hooguit een paar uurtjes van uw 
en hun tijd. De ouderenadviseurs van de KBO zijn des-
kundig, betrouwbaar en onafhankelijk. Maak er gerust 
gebruik van. Ze kunnen u met raad en daad bijstaan. Tot 
zo ver even een stukje over de KBO Hoensbroek wat ze 
kunnen en voor u willen doen op vrijwillige basis. Als u lid 
wilt worden dan kunt u zich opgeven bij onze voorzitter 
Louis Bos: 045-5210633, of bij onze secretaris Wim van 
Bavel: 06-53582090.   
De volgende activiteiten staan op het programma: 14 
maart 2020 algemene ledenvergadering  voor de KBO-
leden, daarna dansavond met het duo Ben&Hub, entree 
voor leden € 4,50 en voor niet-leden € 6,50. Dit allemaal 
in Ons Trefcentrum Hoensbroek. De dansavond begint 
om 19.00 uur.  9 April  eiertietschen  in Ons Trefcentrum 
van 14.00 tot 17.00 uur. Koffie en vlaai met een kostprijs 
voor leden van € 4,50  en niet-leden € 6,50. Hier wordt 
gestreden om de titel eiertietschkoning of -koningin. Ook 
worden er spellen gedaan zoals sjoelen, kaarten en an-
dere spellen. Mocht u interesse hebben om eens te ko-
men kijken meld u zich dan eerst even aan bij onze voor-
zitter Louis Bos: 045-5210633.  Dit is voor het bestellen 
van diverse ingrediënten. Alle activiteiten vinden plaats in 
Ons Trefcentrum, Pius XII plein  te Hoensbroek (achter 
de Christus Koning Kerk Hoensbroek, Lotbroek). [KBO = 
Katholieke Bond van Ouderen, SBNL = Stichting Buurt-
beheer Nieuw Lotbroek, WMO = Wet maatschappelijke 
Ondersteuning] 
 

mailto:info@ehbo-nieuwlotbroek.nl
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Afgelopen kerst was 
het weer zover. Het 
grote kerstdiner voor 
mensen die alleen 
zijn met kerst en/of 
zeer weinig te beste-
den hebben. Ook 
deze mensen ver-
dienen een fijne 
kerst, samen en niet 
alleen, met lekker 
eten en een drankje 

en een cadeautje van de kerstman. Dit jaar waren er 
maar liefst 28 gasten. Van 16 maanden tot en met 85 
jaar! En wat heeft iedereen genoten.  Door de sluiting 
van het MFC vond het diner dit jaar plaats in BMV de 
Auvermoer. Een fijne locatie echter hadden we hier niet 
de mogelijkheid om voor zo’n groot aantal zelf te koken. 
Zeer jammer was dit, maar het alternatief bleek ook een 
geslaagd succes. We hebben ervoor gekozen om het 
diner zelf te laten maken door Chapeau Catering in 
Hoensbroek. En dit viel bij iedereen in de smaak. Nadat 
de gasten allemaal gearriveerd waren heeft Pastoor Van 
Dijk ook dit jaar weer, het diner geopend. De tafels wa-
ren gedekt met allemaal lekkere dingen van chocolade 
tot koekjes en overheerlijk gebak. Ondertussen werden 
de aanwezige kinderen verrast met cadeautjes door de 
kerstman en de plaatselijke boswachter. Wat was het fijn 
deze blijde gezichtjes te zien. Na het driegangen diner 
had iedereen nog de  mogelijkheid om gezellig met el-
kaar na te tafelen. De reacties waren ook dit jaar weer 
bijzonder fijn en dankbaar. Men had genoten. En dat 
maakte ons enorm blij. Want dat is waar we het immers 
voor doen. Op naar komend jaar! Maar eerst nog een 
grote dank aan de 3 vrijwilligers die geholpen hebben 
om dit diner tot een succes te maken. Zonder deze vrij-
willigers hadden wij onze gasten niet zo’n fijne middag/ 
avond kunnen bezorgen. Deze vrijwilligers hebben ge-
holpen zonder enige vorm van eigen belang en dat is, 
zeker in deze tijd, zeer bijzonder. Grote dank voor Ber-
tus en Annie Lam-
mertsma en Xam Vrie-
zelaar! Wilt u komend 
jaar ook erbij zijn? 
Houdt dan uw brieven-
bus én het buurtblad in 
de gaten!  

 Onderhoud Koumenvijvergebied 

Kerstdiner 2019 

Het gebied met de vijvers van de Koumen is een af-
stroomgebied waarbij, bij overtollige regenval, dit gebied 
dient als buffer in de richting van de Caumerbeek. De 
afstroom naar de Caumerbeek loopt de laatste jaren 
steeds moeilijker. De gemeente wil daarom nu onder-
houd plegen, zodat wateroverlast in de nabije toekomst 
zo veel mogelijk wordt voorkomen. In dit gebied waar-
door het Lotbroekerbeekje stroomt is over het gehele jaar 
gezien weinig aan de hand. De droogte in de afgelopen 
zomers zorgt ervoor dat problematiek wat betreft wateraf-
voer dan beperkt blijft. Echter we zien met name in het 
najaar en vroege voorjaar dat waterstromen niet de juiste 
kant oplopen. Hierdoor ontstaat er meer overlast als er 
veel regen in korte tijd valt. De oorzaken van het steeds 
meer opkruipende water zijn vooral het verlanden en 
dichtslibben van het gebied. Het gebied moet daarom 
eens in de zoveel tijd uitgebaggerd worden. Het vijverge-
bied is rijk aan allerlei soorten flora en fauna. Hier wil de 
gemeente te allen tijden zorgvuldig mee omgaan. De 
werkzaamheden die moeten gebeuren, moeten afge-
stemd zijn op de aanwezigheid van waargenomen soor-
ten. De aanwezigheid van flora en fauna is de afgelopen 
tijd door ecologen gescreend volgens de allerlaatste wet- 
en regelgeving. Deze deskundigen houden toezicht op 
de werkzaamheden die de aannemer uitvoert. Zoals ge-
steld, gaat de gemeente baggerwerkzaamheden verrich-
ten. Om dit goed te kunnen uitvoeren, dient eerst oever-
beplanting te worden verwijderd. De werkzaamheden 
zullen dan ook daarmee beginnen. Aansluitend vindt het 
echte baggerwerk plaats. Op dit moment, ook gezien de 
invloed op flora en fauna zullen enkel de twee watergan-
gen vanaf de Burg. Slanghenstraat uitgebaggerd worden. 
Daarnaast zal de amfibieënpoel zoals die bij velen be-
kend is, ontdaan worden van begroeiing rondom. Hier-
door blijft de vijver open en beheersbaar voor de toe-
komst. De gemeente gaat in de amfibieënpoel verder 
geen werkzaamheden verrichten. De onderste vijver 
(laatste gedeelte tot overloop richting de Caumerbeek), 

waar de houten vlonder 
doorheen loopt, zal uit-
gebaggerd worden. Hier-
door zal er meer water 
geborgen kunnen wor-
den en wordt het beeld 
met de eilanden weer in 
ere hersteld, zoals dit 
vroeger het geval was. U 
kunt zich wellicht voor-
stellen dat werken in de-

ze periode niet optimaal is, gezien de nattigheid die nu 
heerst. Echter voor de aanwezige planten en dieren is 
het nu wel de beste tijd om onderhoudswerkzaamheden 
te verrichten. Zowel de aannemer als de opdrachtgever 
willen zo netjes mogelijk werken. Toch kan bij dit soort 
werkzaamheden niet helemaal voorkomen worden dat 
machines sporen rijden. Deze sporen zullen naderhand 
hersteld worden, zodra het weer dit toelaat. Gemeente 

Heerlen is begin december 2019 met deze werkzaam-
heden gestart, om eventuele wateroverlast zo spoedig 
mogelijk te beperken. Het tijdspad wordt mede bepaald 
door wet- en regelgeving op het gebied van natuurbe-
houd. De gemeente neemt die wet- en regelgeving ui-
teraard in acht. We kunnen ons voorstellen dat u op 
voorhand of wellicht tijdens de uitvoering vragen heeft. 
Schroom niet en bel gerust naar de gemeente. Zij kun-
nen u prima inhoudelijk informeren over de gang van 
zaken. Neem contact op met de gemeente Heerlen, 
(045-5605040). U kunt ook een melding doorgeven of 
een vraag stellen via www.heerlen.nl/contact. 
  

mailto:www,heerlen.nl/contact
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Verenigingen Nieuw - Lotbroek 

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 

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 

Recreatie Sport Vereniging Hoensbroek Marcel Wetzels marcelwetzels@live.nl 

Zonnebloem Hoensbroek Bertha Jongen nollie44@live.nl 

Jeugd CV Gebrook Ton Bodelier info@jcvgebrook.nl 

Stiching Buurtbeheer Nieuw-Lotbroek Nellie 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 

JonglúujvaGebrook Marietje & Jessy jongluujvangebrook@gmail.com 

DATUM TIJD ACTIVITEIT ORGANISATIE LOCATIE 

za, 8 febr.  18:00 Prinsenreceptie  OV CV de Lotbroekers Sportpaleis Hendriks 

do.20 febr. 19:00 Kowrenne SHC verenigingen Markt Hoensbroek 

do.20 febr. 20:33 Koeienbal CV de Bistrojanen Ons Trefcentrum 

za. 22 febr. 14:11 Kinderoptocht Optocht comité Hbk Centrum Hoensbroek 

za. 22 febr. 19:30 Sleuteloverdracht  OV CV de Lotbroekers Sportpaleis Hendriks 

za, 22 febr. 20:11 Openingsbal OV CV de Lotbroekers Sportpaleis Hendriks 

za, 22 febr. 20:33 Carnavalsbal CV de Bistrojanen Ons Trefcentrum 

zo. 23 febr.  11:00 Heilige Mis (carnaval) Parochiefederatie Hbk Grote St. Janskerk 

zo. 23 febr.  14:11 Kindermiddag/carnavalsbal CV de Bistrojanen Ons Trefcentrum 

ma. 24 febr. 16:11 Optochtbal CV de Bistrojanen Ons Trefcentrum 

ma. 24 febr. 20:11 Optochtbal OV CV de Lotbroekers Hendriks Sportpaleis 

di. 25 febr. 17:00 Sleuteloverdracht  OV CV de Lotbroekers Hendriks Sportpaleis 

di. 25 febr. 17:30 Sjtaeke Aaf en Diner OV CV de Lotbroekers Hendriks Sportpaleis 

wo. 26 febr. 20:30 Haringhappen OV CV de Lotbroekers Hendriks Sportpaleis 

wo. 26 febr. 20:30 Haringbijten CV de Bistrojanen Ons Trefcentrum 

zo. 1 mrt. 14:00 Info Klok oude gemeentehuis John Visker Ons Trefcentrum 

vrij. 13 mrt. 13:00 Uitstapje NL doet SBNL. Vertrek va. Parkeer plaats Kasteel Hoensbroek 

vrij. 20 mrt. 14:00 Uitnodiging 10 jaar fysioth. Schürmann Praktijk Pius XII plein 2 

za. 28 mrt. 20:30 Halfvastenbal CV de Bistrojanen Ons Trefcentrum 

za. 25 apr. 20:00 Feestavond Jong lúuj va Gebrook Ons Trefcentrum 

ma.27 apr. 09:30 Fietsversieren Koningsdag SBNL  Ons Trefcentrum 
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