
  

 

In dit nummer o.a. Lotbroeker van het 
Jaar, aandacht voor elkaar, Drumband 
Marijke, Ridder Hoen Park, de Kerstman, 
een feestelijk tintje,  kerststerren, enz., 
enz. 

Uitgave november 2020  

Ieder jaar roept de Stichting Buurtbeheer Nieuw Lot-
broek een bewoner uit de wijk uit tot Lotbroeker van 
het Jaar. We hebben het dan over een persoon die 
gedurende dit jaar veel betekend heeft voor de wijk 
Nieuw-Lotbroek. Daarom roepen we de bewoners 
van onze wijk op om mensen voor te dragen waar-
van zij vinden dat die eens extra in het zonnetje ge-
zet mogen worden, omdat ze steeds klaar staan 
voor hun buren, klusjes opknappen die bijdragen 
aan de leefbaarheid in de buurt, zich inzetten voor 
veiligheid op straat, leuke activiteiten organiseren 
voor kinderen in de buurt, eens op bezoek gaan bij 
een buurtbewoner die altijd eenzaam is enzovoort. 
Het mag echter ook een project of een initiatief zijn 
dat gedragen wordt door enkele mensen samen. Zo 
was in 2019 de Dierenweide Lotbroek Project van 
het Jaar 2019. Voorstellen voor personen of projec-
ten ontvangen wij graag  voor 1 december a.s. via: 
secretaris.sbnl@outlook.com   

Lotbroeker van het Jaar 2020 

Uit gesprekken met buurtbewoners is gebleken, dat 
in ieder geval een deel van de buurtbewoners, niet 
weet wat Stichting Buurtbeheer Nieuw-Lotbroek 
(SBNL) eigenlijk doet en waarvoor ze staat. Volgens 
de statuten heeft SBNL als doel: het bevorderen 
van de sociale cohesie, verbeteren en handhaven 
van de leefbaarheid en kwaliteit van leven in de 
buurt Nieuw-Lotbroek. 
 
Wat betekent dat in de praktijk? 
Stichting Buurtbeheer Nieuw-Lotbroek: 
 wil zo veel mogelijk mensen en verenigingen be-

trekken bij en actief laten deelnemen aan allerlei 
vormen van activiteiten in de buurt (sociale cohe-
sie bevorderen), 

 wil het contact tussen de bewoners en verenigin-
gen bevorderen (netwerken), 

 wil mensen in de gelegenheid stellen om met 
nieuwe ideeën te komen ter bevordering van de 
leefbaarheid in de buurt, 

 hecht belang aan samenwerking en communica-
tie en zal dit proces stimuleren, 

 zet zich in voor voorzieningen in de wijk (locaties 
en huisvesting), 

 faciliteert bepaalde voorzieningen en activiteiten 
op financieel en organisatorisch gebied. Ze stelt 
hiervoor onder bepaalde voorwaarden financiële 
middelen beschikbaar en kan een rol spelen op 
organisatorisch gebied, 

 is ook actief als het gaat om leefbaarheid, welzijn 
en veiligheid van de bewoners in de buurt. 

 
Hiervoor is SBNL een gesprekspartner voor de ge-
meente, politie en andere instanties die hierbij een 
rol kunnen spelen. 

Wat wij doen voor de wijk 
 
Corona zal ons in de komende tijd op meerdere 
vlakken blijven beperken in activiteiten en vrijheden 
en zal wellicht tot nieuwe aandachtspunten en ac-
ties leiden. SBNL is zich hiervan bewust en vraagt 
eenieder zo nodig melding te maken van zaken, 
waarin SBNL voor de bewoners een rol kan spelen. 
U kunt te allen tijde een melding of bericht sturen 
aan het secretariaat: secretaris.sbnl@outlook.com  
 
Het dagelijks bestuur van SBNL wordt gevormd 
door: 
Voorzitter: Nellie van der Beek 
Vicevoorzitter: John Visker 
Secretaris: Jo van den Booren 
Penningmeester: Wiel Pieters  
 
Tot slot wensen we u een goede en gezonde afslui-
ting van 2020 en hopen we dat er spoedig een re-
medie beschikbaar komt tegen het coronavirus, 
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Nieuw Lotbroek Nieuws verschijnt 4x per jaar en is 
een uitgave van de Stichting Buurtbeheer Nieuw 
Lotbroek.  
Redactie: 
Matthé van der Lande en Mia van der Lande 
Miep Pieters 
Redactieadres : redactie.sbnl@outlook.com 
Website: www.nieuwlotboek.nl 
 
De volgende uitgave van Nieuw-Lotbroek Nieuws 
valt in de week van 9 februari in de bus. Uw kopij 
hiervoor dient uiterlijk vrijdag 22 januari 2021 in-
geleverd te worden en kan naar bovenstaand re-
dactieadres gestuurd worden. De tekst dient zon-
der opmaak aangeleverd te worden. Eventuele fot-
o’s los van de tekst. 
De redactie is niet aansprakelijk voor gegevens 
die door derden worden verstrekt 

Colofon en volgend Buurtblad 

Aandacht voor elkaar 

Een jaar geleden was het carnavalsseizoen al be-
gonnen, waren de voorbereidingen voor Sinterklaas 
en Kerst al in volle gang. Stichting Buurtbeheer 
Nieuw Lotbroek (vanaf hier SBNL), had de Sint op 
bezoek gevraagd en het menu voor het Kerstdiner 
van december 2019 was al bekend. Wie had kun-
nen bedenken hoe anders het in 2020 zou zijn. 
 
Al meer dan 7 maanden moeten we dealen met een 
virus dat iedereen in zijn greep houdt. Het carna-
valsseizoen is geannuleerd, we kunnen Sinterklaas 
niet uitnodigen en de planning van het  kerstdiner  
staat  nog in de sterren.  
 
Roeien met de riemen die er zijn was vaak moeilijk, 
maar toch hebben we geprobeerd er wat van te ma-
ken. Zo hebben we uitstapjes, fietstochten en wan-
deltochten georganiseerd en in het Ridder Hoen 
Park hebben de vrijwilligers vaker ervoor gezorgd 
dat bewoners elkaar konden treffen. Ook vanuit be-
woners van de wijk werden initiatieven bedacht die 
ervoor gezorgd hebben dat we “elkaar”  bleven zien, 
denkend aan de berenjacht en het bezoek van de 
vertrekkend burgemeester Emile Roemer aan de 
alpaca’s in de Dierenweide Lotbroek.  
We naderen het einde van 2020 en SBNL wil toch 
proberen het jaar met een positieve gedachte én 
daad af te sluiten onder de titel: Aandacht voor el-
kaar. Daarom wil de werkgroep Activiteiten van SB-
NL een actie starten die vóór en dóór bewoners in-
gevuld kan worden. We kennen allemaal wel ie-
mand in onze wijk die het niet lukt, door welke om-
standigheid dan ook, de eindjes aan elkaar te kno-
pen. We zien wel vaker een buurman of buurvrouw 
die geen bezoek krijgt en met de kerstdagen alleen 
zit. Voor hen stellen we 30 extraatjes ter beschik-
king in de vorm van een kerstpakket.  
 
Dus wil jij als buurtbewoner van Nieuw-Lotbroek 
iemand uit onze wijk laten weten dat er aan hem of 
haar gedacht wordt, dat hij of zij gewaardeerd 

wordt, of gewoon omdat je vindt dat hij of zij het no-
dig heeft, dan laat het ons weten.  
Stuur vóór 1 december een email naar: 
activiteiten.sbnl@outlook.com  met de naam en 
adres van hem of haar, plus de reden waarom jij 
vindt dat wij een kerstpakket aan deze wijkbewoner 
kunnen aanbieden. We zullen de afzender niet ver-
melden, tenzij je dat heel erg op prijs stelt. 
 
SBNL wil, met een beetje aandacht voor elkaar, de 
bewoners van Nieuw-Lotbroek, die dat volgens u 
verdienen, een beetje extra aandacht geven. 

mailto:redactie.sbnl@outlook.com
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Bestuurs- en werkgroepleden gezocht 

Om de continuïteit in het 
bestuur voor de toekomst 
te borgen is de Stichting 
Buurtbeheer Nieuw Lot-
broek op zoek naar buurt-
bewoners die interesse 
hebben om bestuurslid 
van de stichting te wor-
den. 
Ook zijn we op zoek naar 
buurtbewoners die lid wil-
len worden van een van onze werkgroepen om te 
helpen bij het plannen, voorbereiden en organiseren 
van activiteiten voor de buurt. We zoeken dan voor-
al mensen die niet direct interesse hebben om be-
stuurlijke verantwoordelijkheid te nemen en wel be-
reid zijn om bij de praktische voorbereiding en uit-
voering van activiteiten een handje te helpen. We 
komen graag in contact met belangstellenden om 
met hen af te stemmen wat wij te bieden hebben en 
wat zij kunnen bijdragen aan het functioneren van 
onze stichting. Ben jij degene die interesse heeft om 
aan een van beide rollen invulling te geven, stuur 
dan een mailtje naar secretaris.sbnl@outlook.com 
en we maken graag een afspraak om een keer met 
elkaar in gesprek te gaan. 

De werkgroep Activiteiten van de Stichting Buurtbe-
heer Nieuw Lotbroek heeft in het begin van 2020 
een aantal activiteiten moeten schrappen vanwege 
de eerste coronagolf. In de zomermaanden hebben 
we een aantal leuke uitstapjes kunnen realiseren, 
zoals een bekenwandeling vanuit het Ridder Hoen 
Park, twee mooie fietstochten en twee gezellige uit-
stapjes naar Abshoven en Plinthos. Net op het rand-
je konden we nog een fototentoonstelling openen in 
het Ridder Hoen Park. Nu is het helaas weer uit met 
de pret. De tweede coronagolf dwingt ons om activi-
teiten binnen te schrappen, omdat de horeca en dus 
ook Ons Trefcentrum gesloten is. Buiten is ook bijna 
niets mogelijk, omdat slechts vier mensen buiten bij 
elkaar mogen zijn. De werkgroep heeft voor de laat-
ste maanden van 2020 nog een aantal activiteiten 
op het programma staan zoals:  
 cup cakes versieren met bezoek van de Kerst-

man,  
 workshop kerstukjes maken,  
 wandeling langs de monumenten van Nieuw-

Lotbroek,  
 presentatie oude foto’s van Nieuw-Lotbroek,  
 presentatie oude films van Nieuw-Lotbroek,  
 presentatie waterlopen van Nieuw-Lotbroek,  
 bewonersbijeenkomst open terreinen,  
 bewonersbijeenkomst Schout Franssenplein. 

 
Door de onzekerheid 
rond de geldende coro-
namaatregelen, de duur 
daarvan, of ze versoe-
peld worden, of juist 
strenger enz. is het op 
dit moment niet mogelijk 
om datums aan deze 

activiteiten te koppelen. Omdat ons volgende Buurt-
blad pas in februari 2021 uitkomt kunnen we buurt-
bewoners niet via het Buurtblad informeren over de 
activiteiten die wij organiseren. Wij bieden daarom 
iedereen die belangstelling heeft voor de activiteiten 
die wij in Nieuw-Lotbroek organiseren aan om een 
persoonlijke uitnodiging te ontvangen als de datum 
en het tijdstip daarvan bekend zijn. Je hoeft daar-
voor alleen je mailadres door te geven aan de werk-
groep: activiteiten.sbnl@outlook.com  en we hou-
den je op de hoogte. Geen mailadres; dan mag ook 
een telefoonnummer worden doorgegeven op num-
mer: 045-7074055. 

Hersenen kunnen gemiddeld 6 minuten zonder 
zuurstof alvorens ze onherstelbaar beschadigd zijn. 
De aanrijtijd van de ambulance is ongeveer 12 tot 
15 minuten. Conclusie:  juist die eerste 6 minuten 
zijn cruciaal voor de overlevingskansen. 
Leer daarom reanimeren en de daaraan gekoppelde 
AED te gebruiken. Deze training van 3 uur wordt je 
gratis aangeboden door de gemeente Heerlen.  
Ons landelijk netwerk “Hartslag NU” streeft erna om, 
samen met o.a.  de gemeente Heerlen, 1% van de 
bevolking aangesloten te krijgen bij voornoemd net-
werk. Immers: bij een stoornis in de bloedcirculatie 
TELT ELKE SECONDE! 
 
Voor info: John Visker,  
Docent BLS/PBLS/AED en  
Ambassadeur  
Reanimatienetwerk  
Hartslag NU 
0646143711 
 
Wist je dat wij in Nieuw-Lotbroek 4 AED’s in het 
openbaar hebben hangen? 

Het verschil tussen leven en dood 

Planning activiteiten 

mailto:secretaris.sbnl@outlook.com
mailto:activiteiten.sbnl@outlook.com
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 Belangrijke telefoonnummers  

SPOED Politie/Brandweer/
Ambulance 

112 

Politie algemeen  ( Geen Spoed ) 0900 - 8844 

Politie (Meld Misdaad Anoniem) 0800 - 7000 

Huisartsenpost 045- 5778844 

Covid-19 informatienummer overheid 0800 - 1351 

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 

Juridisch Loket 0900 - 8020 

Blokkeren Bankpassen 0800 - 0313 

Uw welzijn is onze passie. 
 

We horen graag van u.  
Met vriendelijke groet,  
Jody, Desiree en Charlotte 

Sinds corona zijn mensen veel meer thuis. Dan is 
het belangrijk om te kijken hoe veilig deze woonom-
geving is, zodat ongevallen voorkomen kunnen wor-
den. U kunt bijvoorbeeld denken aan het veilig ver-
plaatsen in en om de woning, maar ook het zelfstan-
dig en veilig blijven uitvoeren van de dagelijkse han-
delingen, zoals het koken en douchen. Denk echter 
ook zeker aan het belang van het goed inrichten 
van een (thuis) werkplek om klachten te voorkomen. 
 
Ook zien we dat door de huidige situatie met corona 
de eenzaamheid is toegenomen. Graag denken wij 
met u mee in oplossingen om in uw behoefte aan 
sociaal contact te blijven voldoen.  
 
De ergotherapeut is er voor iedereen; kinderen, vol-
wassenen en ouderen waarbij uw lichamelijke- en 
psychische welzijn voorop staat. Wat uw vraag ook 
is, wij denken graag mee in een passende oplos-
sing. Indien u vragen heeft of graag meer informatie 
wil ontvangen kunt u contact met ons opnemen. 

( 06-44 23 80 61  

* info@ergodemijnstreek.nl 

: www.ergodemijnstreek.nl 

 

 

Ben je met pensi-

oen of 55+’er en wil je in een relaxte sfeer bewe-

gen met leeftijdgenoten? 

Je bent van harte uitgenodigd om op de woens-

dagmiddagen vanaf 14.30 uur tot 16.30 uur te ko-

men tafeltennissen in de sportzaal van Basis-

school De Vlieger  aan de Maria-Gewandenstraat. 

Tafeltennisbatjes zijn aanwezig, het enige wat je 

nodig hebt  zijn: gemakkelijk zittende kleding en 

sportschoenen zonder zwarte zolen. 

Op deze woensdagen zijn enkele ervaren 55+ ta-

feltennisspelers aanwezig, om als dit gewenst is, 

aanwijzingen te geven. 

De kosten zijn: de eerste 2 keer is gratis, daarna 

wordt er een vergoeding van € 4,50 per maand 

gevraagd. 

Wij verheugen ons op jullie komst, we gaan er wat 

moois van maken. Gewoon doen, afgesproken? 

Wij houden ons aan de COVID -19 richtlijnen.  
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Denkt u ook mee? 
Wilt u er zelf de schouders onder zetten om de ter-
reinen een succesvolle inrichting te geven? Dan 
pakt de Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek dit 
graag samen met u op. Daarbij kunt u rekenen op 
de medewerking van buurtcoördinator Dylan Erken-
bosch (Woonpunt), buurtregisseur Remko van Hum-
mel (gemeente Heerlen) en opbouwwerker Barbara 
Baburek (Alcander). Die medewerking kan bijvoor-
beeld bestaan uit het beschikbaar stellen van de 
terreinen of het helpen bij het aanvragen van subsi-
die. Als u wilt meedoen, kunt u zich melden bij de 
Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek via: 
voorzitter.sbnl@outlook.com 

Op woensdag 25 
oktober stond ter 
gelegenheid van 
het 50-jarig bestaan 
van onze vereni-
ging in Ons Tref-
centrum een fees-
telijke jubileumkien-
avond gepland. 
Door Corona kon 
deze jammer ge-
noeg niet door-

gaan. Ondanks het feit dat de kienavond geen door-
gang kon vinden werd Annie Stanneveld-Diesveld 
niet op de kienzaal maar thuis verrast met de komst 
van de locoburgemeester de heer van Zutphen van 
Heerlen. Deze gaf aan, dat Annie al vanaf 2001 als 
vrijwilliger nauw betrokken is bij de Supportersclub 
“De Blauw-Witten” waar ze in de tussentijd is uitge-
groeid tot het gezicht op de kienzaal. Daarbij heeft 
ze oog voor het wel en wee van de kieners. Door 
haar open houding en opgewekt karakter zorgt ze 
voor een gezellige sfeer op de kienzaal. Mede op 
basis van haar vele andere vrijwilligerswerk zoals 
het collecteren voor KWF vanaf 1995, collecteren 
voor de Brandwondenstichting, organiseren van een 
bloemschikmiddag voor de ouderen in Mariarade, 
het verzorgen van de bloemversiering in het kleine 
kerkje,  het naaiwerk aan carnavalspakjes voor de 
FCH groep etc., heeft het onze koning behaagd, ge-
zien de duur, aard, uitstra-
ling en betekenis van haar 
inzet, haar te benoemen 
tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. 

Braakliggende terreinen 

Na de sloop van een 
groot aantal wonin-
gen en het opheffen 
van een speeltuin 
zijn er diverse braak-
liggende terreinen in 
Nieuw-Lotbroek. Wat 
gaat daarmee ge-
beuren? Stichting 
Buurtbeheer Nieuw 
Lotbroek heeft de 

gemeente Heerlen en Woonpunt gevraagd of zij wil-
len meedenken over de invulling van deze terreinen. 
Het gaat om de braakliggende terreinen aan de 
Christinastraat, Margrietstraat, Bernhardstraat en 
Prins Mauritsstraat. Die zijn eigendom van de ge-
meente Heerlen en van Woonpunt. Het ziet ernaar 
uit dat de terreinen nog wel een poosje leeg blijven, 
want de komende vijf jaar komt er nog geen nieuw-
bouw laat Woonpunt weten. Wel gaan zij over een 
paar jaar alvast gesprekken aan met bewoners over  
nieuwbouw, zodat ze er in een vroeg stadium bij be-
trokken worden. Het terrein van de gemeente, waar 
voorheen een besloten speeltuin was, ligt er al een 
tijd niet goed bij. Stichting Buurtbeheer Nieuw Lot-
broek heeft dit jaar aan het college van Burgemees-
ter en Wethouders gevraagd dit terrein beter te on-
derhouden. De gemeente heeft in 2019 al de ge-
bouwtjes weggehaald. Zij erkent dat het terrein nu 
verder in orde gemaakt moet worden en zal daar 
nog in 2020 mee starten. 

Door en voor bewoners. 
Zowel Woonpunt als de gemeente Heerlen vinden 
het een uitstekend idee als bewoners van Nieuw 
Lotbroek zelf met ideeën komen voor de invulling en 
het gebruik van de terreinen. Logisch, want het is 
per slot van rekening úw buurt. Allebei zijn zij een 
groot voorstander van projecten die door en voor 
bewoners worden uitgevoerd. Zoals bijvoorbeeld de 
ideeën die al zijn opgehaald door Stichting Buurtbe-
heer Nieuw Lotbroek. 

Toch nog een feestelijk tintje 
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Kerst 2019. Het Pastoor 
van de Boorenplein is in  
Kerstsfeer met een ver-
lichte en versierde boom . 
Dit idee werd tot stand 
gebracht door bewoners 
van het plein. Een hapje 
en een drankje werd ge-
nuttigd toen de lichtjes 
erin werden gehangen 

door enkele vrijwilligers en hulp van SBNL. De mu-
ziek op de achtergrond maakte  het plaatje com-
pleet. Kan kerst 2020 er ook zo uit zien? Twee be-
stuursleden van SBNL hebben de bewoners van het 
Pastoor van de Boorenplein persoonlijk benaderd 
met de vraag of zij dat dit jaar ook willen. Nou de 
reacties waren zeer positief. Veel bewoners willen 
zelfs een handje helpen. Dit is ook de bedoeling, 
voor bewoners door bewoners met hulp van SBNL. 
 
Wie wil helpen het Pastoor van de Boorenplein om 
te toveren tot een sfeervol  “Kerstplein”? 
En dit onder het motto: SAMEN zijn wij niet alleen! 
Bel dan voor meer info: John Visker  0646143711 

Kerstverlichting  
 

Kerststerren  verkoop  
OV CV de Lotbroekers 

Rood of wit € 3,- per stuk 
 

 
U kunt de kerststerren, i.v.m. Covid-19, alleen maar 
telefonisch of via email bestellen vόόr vrijdag  
27 november 2020. 
 
Bestellen bij: 
Miranda Limpens, 045-5213437 of  
secretariaatcvdelotbroekers@gmail.com 
Diana Menzo, 06-57567507  of  
diamenzo@home.nl 
Cees van Woerkum, 06-20559611 of  
c.woerkum@planet.nl 
 
Wij bezorgen de kerststerren dan op zaterdag  
5 december 2020 tussen 10 en 13 uur. 
 
Vriendelijk aanbevolen, 

mailto:secretariaatcvdelotbroekers@gmail.com
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Het heeft niet zo mogen zijn.  

Vlak voordat de rommelmarkt van drumband Marij-
ke zou plaatsvinden ging alles weer op slot. In ieder 
geval genoeg om de rommelmarkt te moeten aflas-
sen. Behalve dat de repetities niet meer mochten 
doorgaan, mocht dus ook de rommelmarkt niet 
doorgaan. Ontzettend jammer. Jammer omdat we 
veel mensen die belden, omdat ze nog spulletjes 
voor onze rommelmarkt beschikbaar wilden stellen, 
moesten teleurstellen. Simpelweg omdat we niet 
genoeg bergruimte hebben om alles op te slaan. 
Jammer omdat onze rommelmarkt altijd een gezelli-
ge activiteit is, waar mensen kunnen komen snuffe-
len tussen allerlei spulletjes. Maar zeker ook jam-
mer dat de mogelijkheid om oude bekenden tegen 
te komen en elkaar weer eens te ontmoeten weg-
valt. Voor de drumband is het vooral jammer, omdat 
de rommelmarkt een wezenlijke bron van inkomsten 
vormt voor de vereniging. En die valt nu dus weg. 
Jammer, maar we blijven niet bij de pakken neerzit-
ten. De spulletjes die we al verzameld hebben 
(waarvoor overigens onze hartelijke dank aan de 
gulle gevers), worden gesorteerd en opgeslagen. 
En als de situatie verbetert, zullen we ons best doen 
om de rommelmarkt alsnog door te laten gaan. Hier-
bij denken we aan het voorjaar van 2021. Mocht dit 
gebeuren, dan zullen wij ons melden via o.a. dit 
buurtblad en dan zullen we weer een beroep op u 
doen. Voor nu zeggen we dankjewel aan al die 
mensen waar we al spulletjes mochten ophalen en 
wie weet tot in het voorjaar van 2021.  
Hopelijk is de drumband dan alweer volop aan het 
repeteren en kunnen we ons ook weer eens aan u 
tonen zoals op bijgaande foto’s. 

De Kerstman,  
cup cakes en ballonnen 

Stichting  Buurtbeheer  
Nieuw Lotbroek heeft be-
richt gekregen dat de 
KERSTMAN met zijn hulp-
jes heeft besloten om op 
bezoek te komen voor alle 
kinderen van  0 t/m 10 jaar 
in Nieuw-Lotbroek. * 
Hij komt op bezoek op zondag 20 december, in Ons 
Trefcentrum, Pius XII plein 38 van 14.00 tot 17.00 
uur. Zaal open vanaf 13.30 uur 
 
Vanaf 14.00.uur is de BIJZONDERE BALLON aan-
wezig om ballonfiguren te maken voor de kinderen. 
Vanaf 15.30 uur is er cup cakes versieren voor de 
kinderen van 5 t/m 10 jaar. 
De kinderen van 14 maanden t/m 10 jaar die zijn 
aangemeld, krijgen van de KERSTMAN en zijn 
hulpjes een zak snoep. Baby’s krijgen een pre-
sentje. 
Aanmeldingen inleveren uiterlijk vóór 13 december, 
bij een van onderstaande adressen 
Fam. J. Sauvé, Overbroekererf 44, Hoensbroek of 
 via email: j.sauve@ziggo.nl 
Fam. R. Lavicka, Heerlerweg 79, Hoensbroek 
Ons Trefcentrum, Pius XII plein 38, Hoensbroek 
 
Aanmelding: 
A: Zondag 20 december 0 tot 14 maanden 
B: Zondag 20 december 14 maanden t/m 10 jaar 
C: Ik doe ook me met cup cakes versieren voor kin-
deren van 5 t/m 10 jaar 
 
Wij nemen deel aan ………………………(A,B of C) 

Naam:………………………………………………….... 

Roepnaam:……………………………………………... 

Geboortedatum……………………………………….... 

Jongen/meisje:…………………………………………. 

Adres:………………………………………………….... 

Telefoonnummer:…………………………………….... 

Aantal volwassenen……………………………………. 
 
Door de Covid-19 maatregelen morgen we helaas 
maar 30 personen toelaten. Daarom vragen wij u 
met niet meer dan 2 volwassenen te komen. 
 
* Deze activiteit gaat alleen door als de coronamaatregelen dit 

toelaten. 

mailto:j.sauve@ziggo.nl


8 

 

 
 
 

Pius XII Plein 8A 
6433CZ Hoensbroek 

045-5212445 

Hallo, ik ben Joyce Kisters. Al van jongs af aan wilde ik graag kapster worden. Ik ben geïnspireerd door mijn 
opa en oma die al meer dan 60 jaar een kapsalon hebben. In 2012 studeerde ik af aan de kappersacademie 
te Heerlen. Op 1 oktober 2017 mocht ik mij de trotse eigenaresse van Kapsalon Enjoy it noemen. Het is een 
moderne en gezellige salon. Kapsalon Enjoy it is een allround kapsalon voor zowel mannen, vrouwen als kin-
deren. Daarnaast bieden wij interessante abonnementen en haarverzekeringen aan. Mocht u meer informatie 
willen bel dan naar 045-5212445 wij helpen u graag verder! Openingstijden: maandag: 9.00 - 18.00 uur, dins-
dag 11.00 - 20.00 uur, woensdag 9.00 -18.00 uur, donderdag: 9.00 -18.00 uur, vrijdag 8.00 - 15.00 uur. 
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Wat een prachtige mid-
dag was dit dan! Op zon-
dag 13 september j.l. 
vond alweer het 2e muzi-
kantentreffen plaats in 
het Ridder Hoen Park. 
Het prachtige weer en de 
vele muzikanten die be-
langeloos hun medewer-
king hebben verleend 
aan dit muziektreffen, 
maakten er samen met 
het aanwezige publiek 
een fantastische en ge-

zellige middag van. De vrijwilligers van het Ridder 
Hoen Park zijn dik en dik tevreden over het verloop 
van dit muziekevenement en hebben hun zinnen 
reeds gezet op een 3e editie in de zomer van 2021. 
Muziek verbroedert, brengt vreugde en blijdschap 
en dat was duidelijk merkbaar. Heeft U deze 2e edi-
tie van het muzikantentreffen moeten missen, houd 
dan de Facebookpagina en website: 
www.ridderhoenpark.nl goed in de gaten. Zodra een 
nieuwe datum bekend is, zal dit gecommuniceerd 
worden op genoemde me-
dia. Via deze weg nog-
maals een dikke dankje-
wel aan alle muzikanten, 
het aanwezige publiek en 
de vrijwilligers van het Rid-
der Hoen Park, voor een 
fantastische en muzikale 
middag. 

Muzikantentreffen 2020 

Zomaar een foto 

 
Op 11 oktober 2020 is in het Ridder Hoen Park de 
foto-expositie "Beelden uit eigen tuin" officieel geo-
pend.  De foto-expositie van Huub Meijers, is tot half 
december in het Ridder Hoen Park te bezichtigen 
en toont planten uit eigen tuin. Het betreft een mix 
van inheemse planten, cultivars en verdwaalde exo-
ten. 
De  expositie is dit voorjaar ont-
staan als een activiteit van de Ver-
eniging Stadstuin Heerlen en was 
deze zomer te zien in het centrum 
van Heerlen.  Vanaf oktober gaat 
deze expositie nu ‘op visite’ langs 
enkele andere tuinen en parken 
van burgerinitiatieven elders in 
Parkstad,  met als motto ‘met de 
groeten van Stadstuin Heerlen’ Zo 
kunnen ook elders in de regio 
meer mensen deze expositie gaan zien. Met dit 
werk laat de fotograaf tevens zien dat het met enige 
creativiteit goed mogelijk is om op relatief eenvoudi-
ge manier de natuur in mooie beelden te vangen in 
hun natuurlijke omgeving en de plantjes zelf volledig 
in takt te laten. Creatief genieten in eigen achtertuin. 
Dus, komt dat zien! 
Volg het Ridder Hoen Park via: Facebook en websi-
te: www.ridderhoenpark.nl 

Officiële opening 

Tijdens zijn dagelijkse 
wandeling neemt Paul 
Borger een plasticzak 
mee om o.a. blikjes die 
hij onderweg tegenkomt 
mee naar huis te ne-
men. ”Opgeruimd staat 
netjes!”  
Zo kan het dus ook! 
Goed voorbeeld doet 
goed volgen! 
Paul, top! 
Door: John Visker 

http://www.ridderhoenpark.nl
http://www.ridderhoenpark.nl
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Voerverbod 

Nog niet zo lang geleden zijn er 20 woningen bijge-

bouwd in onze wijk. En om de nieuwe bewoners  te 

verwelkomen hebben we hen een bloemetje ge-

bracht. We hopen dat ze, net als wij, Nieuw-

Lotbroek een fijne wijk vinden om in te wonen en 

dat er genoeg te doen is. 

Welkom in de wijk 

Vogels, watervogels en knaagdieren mogen niet 
meer worden gevoerd in Heerlen-Centrum, op het 
Tempsplein en het De Hesselleplein en bij de vijvers 
in Meezenbroek, kasteel Hoensbroek en de Droom-
vijver. BOA’s zijn hier vanaf 1 oktober streng op toe 
aan het zien. Ze zullen niet direct een boete opleg-
gen. Maar als blijkt dat mensen blijven doorgaan 
met voeren, kan het bedrag van een boete oplopen 
tot 140 euro. 
Op verschillende plaatsen in de stad is steeds vaker 
sprake van overlast door duiven, eenden, ratten en 
muizen. Eén van de oorzaken hiervan is dat inwo-
ners deze dieren steeds vaker voeren. De hoeveel-
heid voer die wordt aangeboden is zo groot, dat in-
middels sprake is van overlast door de dieren. 
Overlast 
In het centrum en de bewoonde gebieden is de 
overlast zichtbaar in de vervuiling van gebouwen, 
straten en pleinen. Sommige kunstwerken zitten 
zelfs helemaal onder de vogelpoep. In de vijvers 
sterven vissen, omdat ze het overgebleven voedsel 
opeten. Oevers zijn vervuild met etensresten en uit-
werpselen en dat trekt weer ratten en muizen aan. 
Aanbeveling 
In 2019 bleek dat in het centrum veel sprake was 
van duivenoverlast. Daarop is een onderzoek ge-
daan naar de beste manier om dit probleem aan te 
pakken. De belangrijkste aanbeveling was het in-
stellen van een voerverbod. Zolang de dieren weinig 
moeite moeten doen om hun honger te stillen, zul-
len alle andere maatregelen niet werken. 
Goed gevoel 

Wethouder Charles Claessens van duurzaamheid 

en milieu: “Deze maatregel neem ik met pijn in het 

hart. Veel mensen halen plezier uit het feit dat ze de 

dieren kunnen voeren en krijgen daar een goed ge-

voel bij. En het is ook niet de bedoeling om heel 

veel boetes uit te delen. Maar we moeten een in-

strument hebben voor de mensen die zich keer op 

keer niet aan de regels houden, want het kan echt 

niet meer. Al dat voeren veroorzaakt steeds meer 

ongedierte en overlast en dat willen we niet meer”. 
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Oplossing sudoku 

Uitleg Sudoku 
In elke rij moeten de getallen 1 tot en met 9 één 
keer voorkomen. 
In elke kolom moeten de getallen 1 tot en met 9 één 
keer voorkomen. 
In elk blok van 3 bij 3 moeten de getallen 1 tot en 
met 9 één keer voorkomen 

Ontspanning 
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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 Tim Fleuren secretaris@hdemontfort.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 wim.rieky@ziggo.nl 

Recreatie Sport Vereniging Hoensbroek Marcel Wetzels marcelwetzels@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 

Door de onzekerheid rond de geldende coronamaatregels, de duur daarvan, of ze versoepeld worden, of juist 
strenger enz. heeft deze uitgave van het buurtblad geen overzicht van de activiteiten. Er is  (onder voorbe-
houd) een Kerstactiviteit gepland op 20 december 2020 (pagina 11) waarvoor men zich dient op te geven. Dit 
is niet alleen voor Covid-19 maar ook voor de inkopen. Door opgave van email of telefoonnummer worden 
belangstellenden op de hoogte gehouden over het al of niet doorgaan van deze activiteit. 
Ook willen we nog even de mogelijkheden benoemen die er is om een Lotbroeker van het Jaar (pagina 1) 
voor te dragen en in een beetje aandacht voor elkaar (pagina 2) staat een emailadres en een telefoonnum-
mer om een kerstpakket te laten bezorgen bij iemand waarvan je vindt dat hij of zij dat beetje extra aandacht 
dit jaar wel kan gebruiken of verdient.   

mailto:secretariaat@lotbroekers.nl
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