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Tijdens het buurtfeest van 26 
september a.s. wordt er om 
en bij  het gemeenschapshuis 
Ons Trefcentrum  aan het 
Pius XII plein  in Hoensbroek 
een kinderrommelmarkt geor-
ganiseerd door Stichting 
Buurtbeheer Nieuw Lotbroek. 
Aanvang 10.00 uur tot 17.00 
uur. Inruimen 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 deelname is GRATIS alleen vragen wij € 5,- borg. 
Als je je plaats schoon achterlaat en niet eerder op-
ruimt dan 17.00 uur, krijg je deze  weer retour. 
 
Ook kan men zich inschrijven voor de rommelmarkt & 
straatmarkt die op dezelfde tijd, dag plaatsvindt. De huur 
van een kraam met zeil bedraagt € 10,- plus € 5,- borg.  
Inleveren/aanmelden vóór 22 september 2021 bij: 
J.Sauvé, Overbroekerf 44 Hoensbroek. Tel:045-5212120 
e-mail : j.sauve@ziggo.nl . Ook voor info kunt u terecht bij 
J. Sauvé. 
De bewoners rondom Ons Trefcentrum zullen, middels 
een brief, het verzoek ontvangen hun auto’s gedurende 
de straatmarkt elders te parkeren.

………………………………………………………..  

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 17 november 2021 in de bus. Uw kopij hier-
voor dient uiterlijk vrijdag 29 oktober 2021 ingeleverd 
te worden en kan naar bovenstaand redactieadres ge-
stuurd 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. 

Colofon en volgend Buurtblad 

Kinder- / Straat - rommelmarkt 2021 

De Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek is op zoek naar 
een enthousiaste wijkbewoner die de rol van secretaris 
van de stichting op zich zou willen nemen. Uiteraard zijn 
we graag bereid om in overleg een inwerkperiode af te 
spreken, zodat we met elkaar kennis kunnen maken. Ben 
je geïnteresseerd, of wil je weten wat de functie inhoudt 
en welke facilitering er aan verbonden is, stuur dan een 
mailtje naar: secretaris.sbnl@outlook.com of bel 045-
7074055 of 06-49800340. 

Inschrijving  kinderrommelmarkt  ( tot 15 jr ):  
 
Aantal kramen:………………………..………………………. 
 
Naam:………………………………………..…………………. 
 
Leeftijd: ……………………………………...………………… 
 

Tel:……….…………………………………………….… 
 
E-mail:..…………………………………………….....…. 

Inschrijving straatmarkt: 
 
Aantal kramen:…………………….……….…………………. 
 
Naam:………………………………….………...…………….. 
 
Tel:  …………………………………..……...……..………….. 
 
E-mail:  ……………………………………...……..………….. 

SBNL zoekt een secretaris 

mailto:redactie.sbnl@outlook.com
http://www.nieuwlotbroek.nl
mailto:secretaris.sbnl@outlook.com
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World Cleanup Day 

Beste bewoners van Nieuw-Lotbroek, 
Veel van jullie hebben de afgelopen jaren regelmatig met 
ons mooie wandelingen, fietstochten en uitstapjes ge-
maakt. Wij vragen jullie nu om ons een paar uurtjes te 
helpen om de buurt een beetje mooier/schoner te maken. 
Samen met Scouting H. De Montfort uit Nieuw-Lotbroek 
en IVN Hoensbroek willen wij op zaterdag 18 september 
a.s, World Cleanup Day, het gebied rond de Koumenvij-
vers en aangrenzende straten in Nieuw-Lotbroek ont-
doen van zwerfvuil. We starten gezamenlijk om 10.00 uur 
bij het gebouw van de scouting, Burg. Slanghenstraat 77, 
te Hoensbroek en proberen de activiteit tussen 12.00 en 
13.00 uur af te ronden. Na afloop biedt Stichting Buurtbe-
heer Nieuw Lotbroek de deelnemers als dank voor hun 
inzet een eenvoudige lunch aan. 
Voor vuilniszakken, draagbeugels, grijpers, handschoe-
nen en hesjes wordt gezorgd. 
 
Wij hopen dat een aantal van jullie ons en de deelnemen-
de verenigingen op die dag een paar uurtjes willen hel-
pen om op deze manier de leefbaarheid in de wijk te be-
vorderen. 
 
Graag zien wij jullie aanmelding tegemoet via de mail op 
activiteiten.sbnl@outlook.com, of telefonisch naar 045-
7074055 of 06-49800340, of meld je direct aan door on-
derstaande QR-code te scannen. In verband met de or-
ganisatie stellen we het op prijs om je aanmelding zo 
spoedig mogelijk te ontvangen, maar uiterlijk vóór 10 
september aanstaande. 

 
Namens de Werkgroep 
Activiteiten van SBNL 
Mia van der Lande en 
Wiel Pieters 

Laat het ons weten 

Ieder jaar roept de Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek 
een bewoner uit de wijk uit tot Vrijwilliger van het Jaar. 
We hebben het dan over een persoon die gedurende dit 
jaar veel betekent heeft voor de wijk Nieuw-Lotbroek. 
Daarom roepen we de bewoners van onze wijk op om 
mensen voor te dragen waarvan zij vinden dat die eens 
extra in het zonnetje gezet 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 projecten ontvangen wij 
graag via: redactie.sbnl@outlook.com  

Website Ridder Hoen Park  

De website van het Ridder Hoen Park gaat uit de lucht. 
Alle aankondigingen, nieuws en overige communicatie, 
zal dan via de Facebookpagina  verlopen. Natuurlijk kunt 
u ook altijd de vrijwilligers van het Ridder Hoen Park per-
soonlijk aanspreken. Er worden regelmatig leuke activitei-
ten georganiseerd.  

mailto:activiteiten.sbnl@outlook.com
mailto:redactie.sbnl@outlook.com
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Weinig bewegen leidt tot onnodig verlies van spierkracht 
en beweeglijkheid. En juist hierdoor liggen vele klachten 
op de loer. In het afgelopen coronajaar is er over het alge-
meen minder bewogen en het is goed dat we dit weer 
allemaal oppakken. Of het nu gaat om een stijve nek, pijn-
lijke rug of om een sportblessure, onze (sport) fysiothera-
peuten doen hun best om u weer zo snel mogelijk van u 
klachten af te helpen. In ons team hebben wij diverse 
specialisaties waardoor ook copd en hartklachten, etala-
gebenen, herstel na een herseninfarct, revalidatie nieuwe 
heup/ schouder of knie, artrose klachten en covid herstel-
zorg behoren tot onze behandelmogelijkheden. Meer in-
formatie over ons zorg aanbod kunt u vinden op 
www.fysiotherapie-schurmann.nl. Naast de behandeling 
van pijnklachten en bewegingsbeperkingen hebben wij 
aandacht voor valpreventie en bent u niet instaat vanwe-
ge gezondheidsbeperkingen om naar de praktijk te komen 
dan kunnen wij ook aan huis behandelen. Naast individu-
ele behandeling is het ook weer mogelijk om in groeps-
verband te sporten. Onze sportgroepen bestaan voorna-
melijk uit mensen die na een behandeling fysiotherapie in 
beweging willen blijven begeleid door een fysiotherapeut. 
Gezond bewegen is iets waar wij als fysiotherapeut dage-
lijks mee bezig zijn. 
Team Fysiotherapie Schürmann, Roderik, Ilona, Emmy en 

Simon. Fysiotherapie Schürmann, Pius XII plein 2, 

Hoensbroek, tel 045 5284400. 

Bewegen is enorm belangrijk voor de  
gezondheid 

http://www.fysiotherapie-schurmann.nl
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De buurvrouw staat met paniek in de ogen aan onze 
voordeur en schreeuwt om hulp. “Mijn man doet anders 
dan normaal en brabbelt iets wat onverstaanbaar is”. 
Met de buurvrouw meelopend, tref ik de buurman aan in 
zijn stoel in de woonkamer. Zijn rechter mondhoek hangt 
wat scheef en hij kan zijn linkerarm niet meer bewegen, 
ook mompelt hij iets wat niet te verstaan is. Door middel 
van de FAST check te doen blijkt al snel dat hij een be-
roerte heeft. We bellen meteen 112 en geven door wat 
de symptomen zijn, zodat met spoed een ambulance ge-
stuurd kan worden. Als de ambulance aankomt heeft het 
ambulancepersoneel verschillende vragen voor je en zij 
weten daarna precies welke behandeling er nodig is voor 
het slachtoffer. 
Door de cursus EHBO te volgen krijg je precies geleerd 
hoe je met bepaalde situaties om moet gaan en word je 
in een veilige omgeving klaargestoomd om Eerste Hulp 
te bieden bij wie dat dan nodig heeft.  
Onder andere komen de volgende onderwerpen aanbod:  
reanimatie, AED, herkennen van een beroerte, wat te 
doen bij een allergische reactie, shock, wat te doen bij 
(brand)wonden, onderkoeling, verhitting en nog veel 
meer. 
Samen met nog 4 andere cursisten hebben wij deze cur-
sus gevolgd. 
Deze training wordt gegeven door EHBO vereniging 
Nieuw-Lotbroek in Ons Trefcentrum. Je krijgt in acht we-
ken tijd alles geleerd over EHBO. Heel interessant om 
aan deel te nemen en iets toe te voegen aan de samen-
leving.  
Lijkt dit je nu een leuke en interessante cursus om te 
gaan volgen dan kun je je aanmelden via het volgend  
e-mail adres: secretaris@ehbo-nieuwlotbroek.nl 

Nieuwsflits OV CV de Lotbroekers  Eindelijk kan ik mijn buurman helpen 

Het gonst in Nieuw-Lotbroek, maar ook ver daarbuiten, al 
enige tijd zijn er geruchten dat de OV CV de Lotbroekers 
in zwaar weer verkeren, waarbij zelfs het voortbestaan 
ter discussie zou staan. 
Het is géén publiek geheim dat we met het overlijden 
van: 

De secretaris,   Piet van de Laar 
Prinsencomité-lid, Theo van Kempen 
De voorzitter,  Cees van Woerkum 

keihard in de kern en ziel van onze vereniging zijn ge-
raakt en daarmee een flinke aderlating hebben doorge-
maakt. 
Na de extra ingelaste ledenvergadering van 28 augustus 
jl. kunnen en willen de overgebleven bestuursleden dui-
delijkheid geven over de huidige stand van zaken waarbij 
we tevens een deel van de plannen kunnen ontvouwen. 
De aanwezige leden hebben tijdens deze vergadering 
unaniem aangegeven te willen doorgaan. Dat betekent 
dat er op zeer korte termijn een algemene ledenvergade-
ring wordt belegd waarbij in ieder geval de interim pen-
ningmeester zal worden voorgedragen als de nieuwe 
penningmeester. Tevens zal er dan een stemming zijn 
voor de nieuwe kandidaat-leden van het bestuur en die 
dan de vrijgekomen bestuursfuncties zullen gaan vervul-
len. 
Gezien de enorme impact zullen CV de Lotbroekers het 
jaar 2021-2022 als een overbruggingsjaar gaan zien 
waarbij zeer zeker de aangesloten verenigingen van de 
Samenwerkende Hoensbroekse Carnavalsverenigingen 
bezocht zullen worden. Gezien het korte tijdsbestek zal 
dit dan nog zonder een nieuwe heerser(es) en president 
zijn. 
Kortom, al met al ziet het er zeer zeker niet verkeerd uit 
en zijn we voor de toekomst positief gestemd. 
Mochten er inwoners van het Breuker paradies zijn die 
de vereniging willen ondersteunen middels een lidmaat-
schap, bestuursfunctie of zelfs als Prins, Prinses of Prin-
senpaar………graag. Neem in dat geval contact op met 
het secretariaat Miranda Limpens, 
secretariaat@lotbroekers.nl 

mailto:secretariaar@lotbroekers.nl
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Op woensdag 22 september 
starten we weer met het kie-
nen in Buurtpunt de Koffie-
pot, Kasteel Hoensbroek-
laan, Hoensbroek Om de 
woensdag van 13.30 tot 
16.00 uur. Let op; i.v.m. Co-
rona hanteren we vooralsnog 
de volgende regels;  
 
Er is een maximum aantal plekken in de zaal.  
Reserveren van te voren is verplicht . 
Aanmelden kan via 045-7111560.  
Je krijgt een vaste zitplaats toegewezen. 
Rondlopen is niet toegestaan.  

 
Neem je eigen fiches mee.  
Kienkaarten koop je bij ons.  
Een kleine kaart kost € 0,50 
Een grote kaart kost € 4,-.  

Pius XII Plein 8A 
6433CZ  

Hoensbroek 
045-5212445 

 
Over mij: 
 
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 Heer-
len. Op 1 oktober 2017 mocht ik mij de trotse eigenares-
se van Kapsalon Enjoy it noemen. Het is een moderne 
en gezellige salon. Kapsalon Enjoy it is een allround kap-
salon voor zowel mannen, vrouwen als kinderen. Daar-
naast bieden wij interessante abonnementen en haarver-
zekeringen aan. Mocht u meer informatie willen bel dan 
naar 045-5212445 wij helpen u graag verder!  
 
 
 
Wilt u online een afspraak maken? Ga naar onze web-
site: www.kapsalonenjoyit.nl en klik op afspraak maken! 
Mocht u er niet uitkomen? Tel: 045-5212445 of mail: 
info@kapsalonenjoyit.nl  
 
 
Openingstijden: 
Maandag:   9.00 - 18.00 uur  
Dinsdag: 11.00 - 20.00 uur 
Woensdag:   9.00 - 18.00 uur 
Donderdag:   9.00 - 18.00 uur 
Vrijdag:   8.00 - 15.00 uur 
 

 

Kienen in de Koffiepot 

http://www.kapsalonenjoyit.nl/?fbclid=IwAR1MuO30jtiOGAKJFT_96jrCvtjQ3SdfPr3kUSmnH1znc5n1jYiy2S9dcjc
mailto:info@kapsalonenjoyit.nl
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65 jaar Drumband Marijke 
 Hoensbroek 

In 2022 is het 65 jaar geleden dat Drumband Marijke 
Hoensbroek werd opgericht (de oprichtingsdatum is 30 
mei 1957). De drumband hoopt in het weekend van za-
terdag 11 en zondag 12 juni 2022 het 65-jarig jubileum te 
mogen vieren. Hoopt, want het zal een heel ander feest 
worden dan in 2017. Allereerst zorgt de coronapandemie 
ervoor dat de wereld er anders gaat uitzien. We kunnen 
op dit moment niet eens met zekerheid zeggen of de 
feestelijkheden kunnen doorgaan. Maar we gaan wel ge-
staag door met de voorbereidingen. Naast de pandemie 
heeft ook de verhuizing vanuit MFC Gebrook naar Ons 
Trefcentrum wel enige invloed op de inhoud van het ko-
mende jubileumfeest. Maar de drumband is ervan over-
tuigd, dat ze ook in Ons Trefcentrum een waardig jubile-
umfeest kan organiseren. Vóór de buurt en dóór de 
buurt. Het precieze programma van het feestweekend 
staat nog niet vast en is ook nog afhankelijk van de situa-
tie op dat moment. Maar een aantal speerpunten zijn er 
wel al. 

Reünie 
Zo is de zaterdagmiddag gereserveerd voor de oud-
leden en oud-bestuursleden van Drumband Marijke. Zij 
krijgen dan ruimschoots de gelegenheid  om bijvoorbeeld 
herinneringen op te halen en samen foto’s ‘van toen’ te 
bekijken. Oud-leden kunnen zich nu al aanmelden voor 
de reünie via mail: drumbandmarijke@ziggo.nl 
 
Drumbandfestival 
Een drumbandfestival op dezelfde grote schaal als in 
2017 in MFC Gebrook zal nu niet mogelijk zijn, maar de 
drumband zal zijn beste beentje voorzetten om in ieder 
geval op zondag 12 juni een fleurige, kleurige optocht 
door de wijk te laten doorgaan met zoveel mogelijk be-
vriende muziekverenigingen uit binnen- en buitenland. En 
omdat het WMC in Kerkrade vanwege corona een jaar is 
uitgesteld, bestaat ook nu weer de kans -net als tijdens 
het vorige festival in 2017- dat u weer WMC-deelnemers 
kunt bewonderen. 
Aan een degelijk jubileumfeest hangt natuurlijk ook een 
prijskaartje. Om de nodige financiën bij elkaar te krijgen, 
neemt Drumband Marijke daarom ook deel aan de actie 
‘Spaar je club gezond’. Deze wordt gehouden door de 
PLUS supermarkten en vindt plaats van 5 september tot 
en met 13 november. Daarmee kunt u een stem uitbren-
gen, bijvoorbeeld op Drumband Marijke. Achteraf krijgen 
de deelnemende verenigingen hun stemmen dan uitbe-
taald.   

 
Rommelmarkt 
Eén van de eerste jubileum-activiteiten is de jaarlijkse 
rommelmarkt in Ons Trefcentrum. Deze zal gehouden 
worden op zondag 31 oktober aanstaande. De vereniging 
hoopt op die dag met de opbrengst van de rommelmarkt 
een basis te leggen voor het jubileumfeest. U bent dan 
natuurlijk van harte welkom om te komen snuffelen -
tussen snuisterijen, boeken, serviesgoed, elektrische ap-
paraten, speelgoed en nog veel meer- om te zien of er 
iets van uw gading bij is. Maar dan moet er ook iets te 
snuffelen zijn. Daarom via deze weg een oproep aan u. 
Hebt u nog ergens bruikbare spulletjes waarmee u niets 
meer doet? De drumband zou er erg blij mee zijn! Dus 
komt u tijdens het opruimen of zomaar iets tegen, denk 
dan s.v.p. aan Drumband Marijke. En… het mes snijdt 
aan 2 kanten: u komt op een makkelijke manier en zon-
der veel moeite van uw overbodige spulletjes af en de 
drumband heeft weer iets om aan te bieden op haar 
markt. Bel even. Dan wordt er een afspraak met u ge-
maakt wanneer de spullen worden opgehaald. U kunt 
bellen met 06 – 485 231 00. 
Drumband Marijke zegt bij voorbaat: hartelijk dank! Het 
enige wat wij niet kunnen plaatsen zijn meubels! 
 
Jubileumconcert 
In dit jubileumjaar staat ook een jubileumconcert ge-
pland. Een definitieve datum staat nog niet vast. Drum-
band Marijke zal dan samen met een aantal bevriende 
muziekverenigingen optreden. Misschien zelfs al dit jaar. 
U ziet, er staat nog wat op stapel. De drumband werkt er 
hard aan om alles doorgang te laten vinden. En we kun-
nen alleen maar hopen, dat de situatie beter wordt en dat 
alle activiteiten ook echt kunnen doorgaan. 

mailto:drumbandmarijke@ziggo.nl
mailto:drumbandmarijke@ziggo.nl
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Cv Jonglúuj va Gebrook 

De nieuwe danslessen zijn weer begonnen!  
Danslessen zijn op dinsdag van 17.30 tot 19.00 uur en 
donderdag van 18.00 tot 20.00 uur, in Ons Trefcentrum, 
Pius XII plein 38, Hoensbroek 
Kom gerust eens vrijblijvend kijken.  
Ook is het mogelijk om via een special fonds een tege-
moetkoming in de kosten aan te vragen voor ouders met 
een kleine beurs. Informeer er naar bij een eventueel be-
zoek. Vergeet niet u aan te melden.  
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Vorig jaar vroeg mevr. Vellinga, een bewoonster van 
Nieuw-Lotbroek, ons of het mogelijk is ook eens een 
tocht te organiseren voor mensen die aangewezen zijn 
op het gebruik van een scootmobiel. Mede door de Covid 
19 regels is het tot nu toe niet gelukt. Maar nu gaat het 
dan toch gebeuren, mits het weer ons niet tegenzit en de 
regels ondertussen weer niet aangepast moeten worden.  
Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek gaat samen met 
Viergebrook en mevr. Vellinga de tocht organiseren. 

Op zondag 3 oktober 
vertrekken we vanuit 
Ons Trefcentrum, 
Pius XII plein 38, 
Hoensbroek tussen 
10.30 en 11.30 uur 
en zijn weer terug  
tussen 12.30 en 
13.30 uur. In totaal 
kunnen er 20 perso-
nen mee en om de 
tocht door te kunnen 
laten gaan zijn er 
minimaal 10 aanmel-

dingen nodig. Deelname is geheel gratis.  De route is 
ongeveer 4 km en gaat door onze wijk langs enkele 
mooie plekjes. Bij vertrek worden veiligheidshesjes uitge-
reikt. De  route wordt tezamen met een vragenlijst uitge-
reikt. Hier zijn leuke prijsjes mee te winnen.  Er zullen 
enkele vrijwilligers de tocht begeleiden per fiets om, daar 
waar nodig, behulpzaam te zijn. Bij terugkomst wordt een 
hapje en een drankje aangeboden door SBNL om in het 
kader van: samen zijn wij niet alleen, gezellig na te pra-
ten. Aanmelden vóór 24 september via: 
secretaris.sbnl@outlook.com 

4 x 11-jaar C.V. DE BISTROJANEN ‘77  

 

 

Scootmobieltocht 

C.V. De Bistrojanen ’77 viert op 26 en 27 
november 2021 haar 44-jarig bestaan. Op 
vrijdag 26 november 2021 zal de Jubileum-
prins(es) worden uitgeroepen, de avond 
begint om 20.11 uur.  Er zullen diverse ar-
tiesten optreden waaronder D’r Wielly en 
D’r Dean, Toujour en Marleen Rutten. Op 
zaterdag 27 november 2021 zal de recep-
tie plaatsvinden voor het 44-jarig bestaan. 
De receptie is van 18.11 tot 21.11 uur.  
Aansluitend zal er een feestavond zijn met 
diverse optredens: Hey, Brinks!, Danny 
Pouwels en Big Benny. Iedereen is natuur-
lijk van harte welkom om deze mijlpaal met 
ons te komen vieren. 
Natuurlijk vieren we deze mijlpaal in onze 
narrentempel “Horecagelegenheid Ons 
Trefcentrum” in Hoensbroek. 
Ook zijn we op zoek naar oud-leden waar 

we het adresbestand kwijt van zijn.  Willen jullie ook mee 
komen vieren stuur dan even een mail met je adres naar 
bistrojanen@ziggo.nl, zodat wij een uitnodiging kunnen 
sturen. 
 
Hieronder nog een klein stukje geschiedenis over het 
ontstaan van C.V. De Bistrojanen ’77. 
In het café De Bistro gelegen aan de Hoofdstraat te 
Hoensbroek werd onder het genot van enkele vochtige 
traktaties het idee geopperd om een carnavalsvereniging 
op te starten. Onder leiding van Peter Hendrikx, Winand 
Römgens en lokaal houder Rob Vijgen werden er ver-
schillende mensen gevraagd en uitgenodigd om zo een 
raad van elf te krijgen. De eerste vergadering was op 22 
november 1977. Er werd door de heren vastgesteld wie 
en welke functie ze binnen de carnavalsvereniging gin-
gen vervullen. Zo werd er een bestuur gevormd: Voorzit-
ter Winand Römgens, Penningmeester/secretaris Peter 
Hendrikx, Materiaal-commissaris Theo van Schendel. De 
mannen die uitgenodigd waren en hadden toegezegd om 
aan te sluiten bij de vereniging vormden de Raad van elf.  
Dit waren o.a. Harry de Bie, Adri Bödecker, Cuup van 
Doorn, Wiel Habets, Heins Palm, Piet Quadackers, Theo 
van Schendel, Flip Ta-
merus, Piet Verdonk, 
Cor van Engelen, Rob 
Vijgen en later Horst 
Breuge lmans.  De 
naam van de vereni-
ging werd uitgekozen 
en zo ontstond carna-
valsvereniging C.V. De 
Bistrojanen ’77. 
 
Op 23 december 1977 
werd toen de eerste 
Prins uitgeroepen Prins 
Peter Hendrikx 1e van 
C.V. De Bistrojanen 
’77. 

mailto:secretaris.sbnl@outlook.com
mailto:bistrojanen@ziggo.nl
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Samen is het leven leuker 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 

Er zijn rolstoeltoegankelijke routes over het prachtige Terworm. In 
boekjesvorm liggen ze bij Visit Zuid-Limburg in Heerlen (voormalige 
VVV). De routes zijn getoetst door de Cliëntenraad Heerlen en voor 
iedereen toegankelijk: zo kunnen wij allemaal genieten van de natuur 
in en om Heerlen.  
Uitgebreide routeomschrijvingen zijn gratis te downloaden via de site 
van de Cliëntenraad Heerlen https://bit.ly/3Bvf0wD.  

Meer dan een miljoen mensen in ons land staan er vaak 
alleen voor. Zij hebben geen of weinig contacten. Met 
maatjesprojecten zorgen we ervoor dat Heerlen verbon-
den blijft. Wil jij er zijn voor een ander? Meld je dan aan 
op de website, want iedereen verdient een maatje. Zet 
jouw talenten in voor een ander. We zoeken. Hoe-Gaat-
Het-Maatjes, Financiëel Maatjes, Sociaal Maatjes, JENS 
Maatjes en (Ver)huismaatjes. Er is altijd wel een profiel 
dat bij jou past. Kijk voor meer informatie en om je aan te 
melden op: www.alcander.nl/maatjes  

https://bit.ly/3Bvf0wD
http://www.alcander.nl/maatjes
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Herfst kleurplaat  
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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 scouting@hdemontfort.nl 

CV de Bistrojanen Ron Hassing bistrojanen@ziggo.nl 

Drumband Marijke Jean Wagemakers drumbandmarijke@ziggo.nl 

EHBO Nieuw Lotbroek Geertje de Mug secretaris@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 Nellie van der Beek voorzitter.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 

Werkgroep verkeer Nieuw-Lotbroek Frenk Kuijpers werkgroepverkeernieuwlotbroek@gmail.com 

PAG. DATUM TIJD ACTIVITEIT ORGANISATIE LOCATIE 

 3 Za. 18 sept. 11.00  World Cleaning Day Samenwerkings aktie Scouting HdeMontfort 

 1  Zo. 26 sept. 11.00 Buurtfeest incl straatmarkt SBNL Ons Trefcentrum 

 8 Za. 2 okt.  19.00 Kienen Jong Lúuj va Gebrook Ons Trefcentrum 

 9 Zo. 3 okt. 10.30 Scootmobieltocht SBNL ism Viergebrook Ons Trefcentrum 

 2 Vrij. 29 okt.   Deadline volgende Buurtblad Redactie SBNL   

 7 Zo. 31 okt.   10.00 Rommelmarkt Drumband Marijke Ons Trefcentrum 

8 Za. 13 nov. 19.00 Kienen Jong Lúuj va Gebrook Ons Trefcentrum 

 8 Za. 4 dec. 19.00  Kienen Jong Lúuj va Gebrook Ons Trefcentrum  

ELKE TIJD ACTIVITEIT ORGANISATIE LOCATIE 

Di.  17.30  Dansles: Zie pagina 8 Jong Lúuj va Gebrook Ons Trefcentrum 

Do. 18.00 Dansles: Zie pagina 8 Jong Lúuj va Gebrook Ons Trefcentrum 

Elke 2e wo. 13.30 Kienen. Zie pagina 6 Alcander Koffiepot 
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