
  

 

In deze extra uitgave mededelingen, vra-
gen en verhalen én, lettend erop dat alles 
onder voorbehoud is, leuke dingen om te 
doen.  

Zomereditie juli 2020  

Op zondag 23 augustus organiseren 
de vrijwilligers van het Ridder Hoen 
Park een wandeling langs een klein 
stukje van de Caumerbeek. De wan-
deling is voor iedereen makkelijk te 
doen. Na afloop van de wandeling 
zorgen wij voor wat lekkere hapjes en 
drankjes en is er gelegenheid om nog 
even van het park te genieten.  
We starten om 10.30 uur en verwach-
ten dat de wandeling ongeveer twee 
uurtjes duurt. Omdat wij uiteraard de 
coronamaatregelen in acht zullen 
nemen verzoeken we belangstellen-
den om zich aan te melden voor deel-
name aan de wandeling, dat is ook 
handig voor de catering. Info: 045-
7074055 Aanmelden kan via:  
wielpieters@gmail.com 
Graag ontvangen wij de aanmelding 
uiterlijk vóór 15 augustus. 

Persoonlijke uitnodiging Waterwandeling Wandel-/Speurtocht 

Stichting Buurtbeheer Nieuw-
Lotbroek is voornemens om voor de 
bewoners van Nieuw-Lotbroek een 
leuke “familiedag” te organiseren en 
wel op zaterdag 25 juli 2020 van 
11.00 tot 16.00 uur. Er is een wandel
-/speurtocht in de wijk uitgezet die 
start vanuit Ons Trefcentrum aan het 
Pius XII plein. Deelname is geheel 
gratis en ook wordt er  gezorgd voor 
een hapje en een drankje voor alle 
deelnemers. Aanmelden is noodza-
kelijk vanwege de coronamaatrege-
len en zodat we geen onnodige inko-
pen doen. Hiervoor kunt u het onder-
staande strookje invullen en afleve-
ren of ingooien vόόr 15 juli a.s. op 
Overbroekerf 67. Na aanmelding 
ontvangt men verdere info. 
Bij vragen neem contact op met John 
Visker: 06-46143711.  
Aanmelding is ook mogelijk via 
email: secretaris.sbnl@outlook.com  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Aanmelding gaarne vόόr 15 
juli a.s.  
 
Aantal volwassenen …. kinderen ….. 
 
Naam:………………………………….. 
 
Adres:………………………………….. 
 
Woonplaats:…………………………… 
 
Tel.nummer:…………………………... 
 
E-mail:…………………………………. 
 
Het evenement wordt, in verband 
met corona, uiteraard onder voorbe-
houd gepland. U krijgt uiteraard be-
richt als het niet kan doorgaan. 

Het jaarlijkse buurtfeest is, in ver-
band met de opgelegde regels van-
uit de overheid, verplaatst van zon-
dag 27 september naar zondag 18 
oktober 2020. De voorbereidingen 
hiervoor zijn al in volle gang. Locatie 
van het grote buurtfeest is om en bij 
Ons Trefcentrum aan het Pius XII 
plein te Hoensbroek. In het volgen-
de buurtblad dat in de week van 9 
september uitkomt zal meer bekend 
zijn omtrent programma en activitei-
ten. Let wel dat ook dit evenement, 
in verband met corona, onder voor-
behoud plaatsvindt Ondanks dat 
verheugen wij ons erop om u te be-
groeten op dit feest. 

Een aantal buurtbewoners heeft af-
gelopen jaar haar of zijn mailadres 
aan de buurtstichting gegeven. Deze 
mensen krijgen van ons persoonlijk 
een uitnodiging als er activiteiten zijn 
die zij misschien interessant vinden. 
We kunnen hen dus ook op de hoog-
te brengen als tussendoor iets geor-
ganiseerd wordt dat nog niet in het 
buurtblad aangekondigd kon worden. 
Als je wordt uitgenodigd is dat geen 
verplichting om mee te doen. Je kiest 
zelf of de activiteit je aanspreekt en 
of je tijd hebt om deel te nemen. De 
mailadressen zijn in de uitnodiging 
niet zichtbaar voor andere lezers, 
zodat je dus niet bang hoeft te zijn 
voor ongewenste mail van onbeken-
den. Als je in de toekomst ook graag 
persoonlijk uitgenodigd wil worden 
voor activiteiten van Stichting Buurt-
beheer Nieuw Lotbroek, geef dan je 
mailadres door aan ons bestuurslid 
Wiel Pieters; wielpieters@gmail.com. 
 

Buurtfeest 2020 SBNL 

De Stichting Buurtbeheer Nieuw Lot-
broek organiseert jaarlijks een groot 
aantal activiteiten. De bestuursleden 
en leden van de werkgroepen steken 
daar heel wat tijd in. Af en toe kun-
nen wij wat extra hulp gebruiken bij 
praktische zaken zoals het opzetten 
van een partytent, ophangen van 
kerstverlichting, vervoeren van stata-
fels, klaar zetten van stoelen, koffie 
zetten, soep maken, wafels bakken 
enz. Die praktische klusjes doen nu 
vaak de bestuurs- en werkgroeple-
den 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 sa-
men met ons te verzorgen? Samen 
kunnen we op deze manier 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  

Wie helpt ons 

Extra editie 

Hapjes en drankjes waterwandeling 
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Op vrijdagmiddag 13 maart was in 
het kader van de nationale vrijwil-
ligersdag NL Doet! een uitstapje naar 
de voormalige kloosterabdijkerk Abs-
hoven, naar de kapel van Pater Karel 
en de voormalige ringoven Plintos 
gepland. Dit uitstapje kon door de 
uitbraak van het coronavirus niet 
doorgaan. 
Wij gaan het nu opnieuw proberen in 
september. De datum is op dit mo-
ment nog niet bekend. 
Wij nodigen alle bewoners van 
Nieuw Lotbroek die interesse hebben 
uit om mee te gaan. We vertrekken 
om 13.00 uur met eigen vervoer van-
af de parkeerplaats van Kasteel 
Hoensbroek. Na aankomst maken 
we een korte wandeling vanaf Bras-
serie Abshoven naar de kapel van 
Pater Karel. 
Na het be-
zoek aan de-
ze kapel lo-
pen we terug 
langs de Ge-
leenbeek 

(Corio – Glana; de Latijnse naam 
voor Heerlen – Geleen). Rond 15.00 
uur zijn we terug bij Brasserie Absho-
ven die gevestigd is in de voormalige 
en nu prachtig gerestaureerde kloos-
terkerk. Hier bieden wij de deelne-
mers koffie/thee met door de brasse-
rie zelfgebakken vlaai of chocolade-
taart aan. Voordat we terugkeren 
naar Hoensbroek brengen we nog 
een bezoek aan de voormalige 
steenfabriek (ringoven) Plintos. Wie 
herinnert zich nog dat Ten Esschen 
vroeger ook een ringoven had? Bij 
alle bezienswaardigheden wordt uit-
leg gegeven en worden wetenswaar-
digheden verteld. Tegen 17.00 uur 
verwachten wij terug te zijn in Hoens-
broek. De wandeling is niet lang of 
moeilijk en er wordt gezorgd dat ie-
dereen, dus ook mensen die minder 
goed ter been zijn de bezienswaar-
digheden kunnen bezoeken. De be-
langstellenden die voor maart heb-
ben aangemeld zullen door ons per-
soonlijk benaderd worden. Had je je 
nog niet aangemeld en heb je inte-
resse om in september ook mee te 
gaan, meld je dan aan door een 
mailtje te sturen naar  
secretaris.sbnl@outlook.com.  
Voor inlichtingen kun je bellen met 
Miep of Wiel Pieters 045-7074055. 
Als de datum bekend is, krijg je hier-
van bericht en kun je beslissen of je 
je definitief wilt aanmelden. 
 
 

De Stichting Buurtbeheer Nieuw Lot-
broek heeft voor 2020 twee keer een 
schouw in de wijk gepland, een keer 
in het zuidelijke en een keer in het 
noordelijke deel. Door de uitbraak 
van corona en de maatregelen om 
zoveel mogelijk binnen te blijven, met 
slechts een beperkt aantal personen 
bij elkaar te komen en afstand te 
houden is het niet mogelijk om de 
schouw uit te voeren op de manier 
zoals dit bedoeld is. In de ideale situ-
atie melden bewoners van de wijk als 
ze ergens problemen ervaren waar 
ze graag een oplossing voor hebben. 
Bestuursleden van SBNL, de wet-
houder, buurtregisseurs, wijkagent, 
wijk-BOA, buurtopbouwwerker etc. 
wandelen dan op het afgesproken 
tijdstip door de wijk en bekijken en 

bespreken de problemen met de be-
woners die daar behoefte aan heb-
ben. Zo kan het dus nu door corona 
niet georganiseerd worden. Wij stel-
len daarom de volgende alternatieve 
mogelijkheid voor. Buurtbewoners 
die een probleem in hun omgeving 
signaleren kunnen dit melden bij  
secretaris.sbnl@outlook.com  SBNL 
verzamelt alle meldingen en enkele 
bestuursleden komen zo mogelijk de 
situatie bekijken om een zo goed mo-
gelijk beeld te krijgen. Ook is het voor 
de melders dan mogelijk om de situa-
tie persoonlijk toe te lichten. De mel-
dingen worden vervolgens doorgege-
ven aan de instanties die kunnen 
bijdragen aan een oplossing. Helaas 
is niet alles oplosbaar, maar er kan 
wel aandacht aan besteed worden. 
Om een zo goed mogelijk beeld van 
het probleem te krijgen vragen wij om 
per mail een korte, duidelijke be-
schrijving van het probleem te sturen 
en zo mogelijk daar een foto bij te 
voegen, omdat beelden vaak meer 
zeggen dan veel woorden. Stuur de 
meldingen vóór 1 augustus 2020 
naar:secretaris.sbnl@outlook.com  

Uitstapje naar Abshoven Schouw in de wijk 

Supportersclub “De Blauw-Witten” 

Ik hoor u denken. Supportersclub 
"De Blauw-Witten". Is dat een nieuwe 
club? Nee hoor! De Blauw-Witten is 
een groep trouwe vrijwilligers die al 
50 jaar lang de wekelijkse kienavond 
organiseert in Ons Trefcentrum. De 
gehele opbrengst komt ten goede 
aan de activiteiten die voetbalvereni-
ging FC Hoensbroek voor haar leden 
organiseert, naast het reguliere voet-
ballen, zoals het jaarlijkse jeugd-
kamp. In oktober 2020 hoopt de sup-
portersclub haar 50 jarig jubileum te 
mogen vieren en FC Hoensbroek  in 
2021 haar 75 jarig bestaan. Doch 
corona heeft de verwachtingen voor 
2020 behoorlijk verstoord. Als sup-
portersclub hadden we de verwach-
ting dat we net als 50 jaar geleden 

een substantiële bijdrage in de kos-
ten van de jubileumactiviteiten van 
FC Hoensbroek zouden kunnen 
doen. Vanaf medio maart kunnen we 
echter door de corona maatregelen 
geen kienavonden organiseren. We 
hopen dat, als we weer kunnen kie-
nen, we de kieners in goede gezond-
heid in het mooi gerenoveerde Ons 
Trefcentrum kunnen begroeten. . 
Door de maatregelen weten we nog 
niet wat er wel en niet mag. Indien 
mogelijk willen we het jubileum niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan en 
een jubileum kienavond in oktober 
organiseren. Verdere berichtgeving  
zullen we via onze website 
www.fchoensbroek.net en het buurt-
blad bekend maken 

Geleenbeek bij Abshoven 

Kapel Pater Karel 

Tijdens de schouw 2019 
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Beste Buurtgenoten 

Tot op heden is Ons Trefcentrum één 
van de weinige horecagelegenheden 
in Nieuw-Lotbroek. Deze locatie fun-
geert als gemeenschapshuis waar 
verenigingen hun activiteiten kunnen 
voortzetten. Samenkomen en samen-
zijn, juist in deze aparte tijd, is be-
langrijker dan we ooit hadden kunnen 
denken. De drumband die zijn mar-
sen fanatiek beoefent, de kaart- en 
dartverenigingen die zich urenlang 
vermaken, de ouderenbond die inte-
ressante workshops of presentaties 
geeft en natuurlijk de carnavalsver-
enigingen/groepen die zich voor ko-
mend seizoen klaarmaken. Wij bie-
den voor ieder wat wils, ook voor de 
niet-verenigingsmensen. Wij zijn 
open voor alle buurtgenoten die ge-
zellig een drankje binnen of op ons 
terras wilt nuttigen. Gezelligheid kent 
geen tijd maar helaas wel afstand op 
dit moment. Vandaar dat er middels 
de anderhalve meter afstandsregel 
wordt gewerkt. De afgelopen maan-
den waren vreemd, ook voor ons. 
Maar juist in tijden van beperkingen 
moet je innovatief en creatief te werk 
gaan. In plaats van bij de pakken 
neerzitten, zijn we flink aan de slag 
gegaan in Ons Trefcentrum. Tijdens 
de verenigingsactie ‘NLDOET!’ is 
de start gemaakt van onze 
‘verbouwing’. Het gehele trefcentrum 
is onderhanden genomen, waarbij 
modernisering het uitgangspunt is 
geweest. De uitstraling is positief ver-

anderd, maar de gezellige ambiance 
is zeer zeker gebleven. In deze moei-
lijke tijd heeft onze pandeigenaar 
Dhr. Peter Hendrikx ons gemotiveerd 
om vooral door te gaan. Dieptepun-
ten horen bij ondernemen, maar het 
is de kunst om niet in problemen te 
denken maar in oplossingen. Wij, 
exploitanten en verenigingen, willen 
aan Dhr. Peter Hendrikx onze waar-
dering uitspreken voor zijn inlevings-
vermogen en aansporende motivatie. 
Om een impressie te geven van onze 
vernieuwde horecagelegenheid, ziet 
u hieronder enkele foto’s. Natuurlijk 
bent u altijd van harte welkom om 
even langs te komen! Met dankbare 
groet, ‘Ons Trefcentrum’. 

Begin maart dit jaar werd ons nor-
male leven fors verstoord door de 
intelligente lockdown om de ver-
spreiding van het coronavirus tegen 
te gaan. Dit betekende o.a. dat we 
vanaf thuis zijn gaan werken, we niet 
meer naar de sportschool mochten 
en we niet noodzakelijke zorg uitge-
steld hebben. Als fysiotherapieprak-
tijk zijn wij enkele weken alleen toe-
gankelijk geweest voor behandeling 
op afstand. Wij hebben geprobeerd 
onze zorg voort te zetten. Ik kan u 
vertellen, dat was een hele uitda-
ging. In deze onzekere tijd heb ik de 
volle medewerking van mijn colle-
ga’s gekregen, hebben zij zich voor 
100% ingezet en zijn zij druk bezig 
geweest met het maken van oefen-
filmpjes voor patiënten, videobellen, 
online sporten en telefonische con-
sulten. Langs deze weg wil ik ieder-
een laten weten hoe trots ik op mijn 
team ben. Ondertussen zijn we ruim 
3 maanden verder en doordat het 
aantal besmetting gezakt is zijn er 
ook versoepelingen van de corona-
maatregelen mogelijk gemaakt. De 
1,5 m samenleving en blijf thuis als u 
klachten heeft zijn niet meer weg te 
denken uit het nieuwe normaal. Ook 
wij als fysiotherapeut hebben het 
werk inmiddels weer opgepakt en 
behandelen met gepaste voorzorgs-
maatregelen om besmettingsrisico’s 
tegen te gaan. Nogmaals dank aan 
Ilona, Jenny en Emmy. Jullie zijn 
een top team.  
Roderik.   
www.fysiotherapie-schurmann.nl 

Fysiotherapie 

Inloopspreekuur maatschappelijk 
werk elke maandagochtend van 9 tot 
12 uur. Alleen op afspraak. Aanmel-
den via tel. 045-571 15 51.  
Activiteiten zoals biljart, spellen en 
activiteiten met eten en drinken vin-
den momenteel niet plaats.  
Neem eens een kijkje op onze websi-
te, daar vindt u een actueel overzicht 
van alle activiteiten en dienstverle-
ning in alle buurtpunten en locaties 
van StandBy in Heerlen.  
www.heerlenstandby.nl/in-uw-buurt/ 

Vanaf 22 juni 2020 is Buurtpunt de 
Koffiepot weer open. Wij verheugen 
ons om iedereen weer te zien na een 
lange, soms eenzame tijd! Even weer 
samen kletsen, een kopje koffie, ge-
zelligheid. Momenteel starten wij met 
een beperkt aantal activiteiten. U 
bent, na telefonische aanmelding, 
welkom bij één van onze activiteiten: 
Ontmoeting “Open Inloop”  
Op dinsdag- en donderdagmiddag 
van 12 uur tot 16 uur. Aanmelden via 
045-711 15 60.   

mailto:www.fysiotherapie-schurmann.nl
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Nieuw Lotbroek Nieuws verschijnt 
4x per jaar en is een uitgave van 
Stichting Buurtbeheer Nieuw-
Lotbroek.  
De redactie: Matthé van der Lande, 
Mia van der Lande en Miep Pieters 
 
Redactieadres :  
redactie.sbnl@outlook.com 
Website: www.nieuwlotboek.nl 
 
De volgende uitgave van Nieuw-
Lotbroek Nieuws valt in de week van 
9 september 2020 in de bus. Uw 
kopij hiervoor dient uiterlijk vrijdag 
21 augustus 2020 ingeleverd te 
worden en kan naar bovenstaand 
redactieadres gestuurd worden. De 
tekst dient zonder opmaak aangele-
verd te worden. Eventuele foto’s los 
van de tekst. 
De redactie is niet aansprakelijk 
voor gegevens die door derden 
worden verstrekt 
Deze uitgave is een extra editie 
om de zomer te overbruggen. 

Colofon  Bijeenkomst met en voor verenigingen 

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 

Hengelsportver, 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 Jo van den Booren secretaris.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 

JongluujvaGebrook Marietje & Jessy jongluujvangebrook@gmail.com 

Verenigingen Nieuw - Lotbroek 

ten meer vorm kregen en verschillen-
de verenigingen elders hun heil 
zochten. Er viel toen toch een stuk 
gezamenlijke inzet voor de wijk uit 
elkaar. 
Als Stichting Buurtbeheer, die onder 
andere tot taak heeft om de sociale 
cohesie en samenwerking in de buurt 
te bevorderen willen we dit overleg 
van verenigingen in onze wijk nieuw 
leven inblazen. 
De bedoeling is om in september een 
bijeenkomst voor de verenigingen te 
organiseren. Wij zullen de verenigin-
gen die bij ons bekend zijn hiervoor 
persoonlijk uitnodigen. Hiervoor ge-
bruiken we de mailadressen die hier 
onder in de lijst staan. Staat jouw 
vereniging er niet tussen dan is het 
contactadres waarschijnlijk niet bij 
ons bekend. In dat geval verzoeken 
wij je om een mailtje te sturen naar 
onze secretaris, zodat jouw vereni-
ging ook bij ons bekend wordt.  
Stuur dat mailtje naar:  
secretaris.sbnl@outlook.com  

Enkele jaren geleden, toen de mees-
te verenigingen die in Nieuw Lot-
broek actief zijn, of toen waren, nog 
een onderkomen vonden in het MFC, 
organiseerde de Stichting Buurtbe-
heer Nieuw Lotbroek (SBNL) enkele 
keren per jaar een bijeenkomst met 
afgevaardigden van die vereniging-
en. 
Het doel van die bijeenkomsten was 
om elkaar te informeren over actuele 
zaken en om te zoeken naar moge-
lijkheden om met elkaar samen te 
werken en elkaar te ondersteunen 
daar waar dat mogelijk was. Vaak 
waren ook de wijkagent, de wijk-BOA 
en andere ondersteuners aanwezig 
om mee te denken over zaken die 
aan de orde kwamen. 
Natuurlijk waren de bijeenkomsten 
niet altijd zo effectief als sommigen 
misschien hoopten en toch zijn er 
toen veel mooie activiteiten samen 
opgezet en  de meerwaarde was in 
ieder geval dat de deelnemers elkaar 
kenden en wisten te vinden als dat 
nodig was. Jammer dat dit stopte 
toen de plannen om het MFC te slui-
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