In dit nummer o.a. Carnaval,
CV de Lotbroekers, EHBO,
JCV Gebrook, Koningsdag,
Drumband Marijke, KBO,
Ridder Hoen Park, enz. enz.

Uitgave januari 2017

In het dagelijkse leven is Jeroen I werkzaam als Alarmcentralist bij Intergarde Alarmcentrale BV. te Maastricht
en in de weekenden steekt hij graag vuurwerk af bij RFI
Pyro-events/ SPFX, daarnaast gaat hij regelmatig mee als
geluidsman van de Parkstadjodler. Op de racefiets zie je
hem regelmatig langskomen, zo neemt hij om het andere
jaar deel aan de Alpe D'Huzes. Buiten het per fiets beklimmen van deze berg, welke hij inmiddels al 5 keer
heeft weten te volbrengen, is het goede doel erachter
voor hem ook heel erg belangrijk.
Zijn motto is dan ook niet moeilijk: "Opgeven is geen optie".
De receptie van hoog lustigheid Prins Jeroen 1e zal
worden gehouden op 29 Januari 2017 vanaf 11.11 uur in
het M.F.C Gebrook prinsenstraat 12 in Hoensbroek.

Hoog lustigheid Prins Jeroen I, CV de
Lotbroekers.
Receptie Jeugdprins Gino I en Jeugdprinses
Ella I

Zaterdag 14-1-2017 was het zover dat C.V.de Lotbroekers een nieuwe Heerser zouden uitroepen in een
gezellig en druk bezocht M.F.C. Gebrook. Maar voor het
zover was heeft eerst een keur aan artiesten de mensen
nog weten te vermaken met hun geweldige optredens.
Om 22.11 uur was dan de tijd aangebroken om afscheid
te nemen van het regerende prinsenpaar Peter 2e en
Miranda 1e, iets dat altijd op traditionele wijze plaatsvind.
Ondanks de niet altijd meewerkende weergoden van het
afgelopen jaar hebben zij toch nog terug kunnen kijken
op een geweldig carnavalsseizoen.

Op zondag 22 januari 2017, een belangrijke dag voor het
Jeugdprinsenpaar met hun eigen prinselijke receptie.
De overige leden waren al vroeg in de weer, want zoals
elk jaar hebben we het jeugdprinsenpaar met veel tamtam
bij hun residentie opgehaald. Met veel muziek en een
prachtig versierde “Willy” Jeep uit 1944 zijn we vanuit het
MFC Gebrook vertrokken richting Mariarade, waar onze
hoog lustigheden wonen. Veel muziek en een mooi versierde auto trekt natuurlijk onderweg veel bekijks en menig
gordijn werd toch nog opzij geschoven. Met de uitvoering
van de piratendans werd bij beiden aangebeld en mochten
ze plaats nemen in hun Prinselijke auto, waarna we op tijd
terug waren in het MFC Gebrook om te starten met hun
receptie. Vele particulieren en ook vele bevriende
verenigingen uit Gebrook en ver daar buiten hebben die
middag het prinsenpaar gefeliciteerd.
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de mooie
woorden, cadeaus en medailles welke Jeugdprins Gino I,
Jeugdprinses Ella I, ouders, familie en onze vereniging
hebben mogen ontvangen

En dan is het eindelijk zover: de proclamatie werd in
gezet met een geweldige show van lichteffecten en
wolken van confetti waarna om 23.11 uur onze nieuwe
heerser van C.V.de Lotbroekers 2017 tevoorschijn komt
onder de naam Prins Jeroen 1e met als familienaam
Jeroen van de Laarschot. Jeroen I is de oudste zoon van
Oud Prins Leo 1(2000) en Mariette van de Laarschot,
broer van Ralph. Verloofd met Bregje Hellenbrand, waar
hij komende september mee in het huwelijksbootje zal
stappen.
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Na de start van het carnavalsseizoen 20162017 en het feit dat we tijdens het Breuker
Vasteloavond Leedjeskonkour de publieksprijs
gewonnen hebben met onze Sjlager “ Breuker
Vasteloavond” zal JCV Gebrook de komende
weken nog veel van zich laten horen. Op dit
moment wordt er weer hard gewerkt aan een
andere Prins/Prinsessen wagen, maar voordat
het zover is zullen we nog vele recepties en
andere evenementen van verenigingen bezoeken.
Op 24 februari 2017 bezoeken we, samen met
Jeugdprins Gino I, Jeugdprinses Ella I, de
jeugdraad en ouders, vanaf 8.30 uur verschillende basisscholen in Hoensbroek en omgeving om op
25 februari deel te nemen aan de kinderoptocht in ons
eigen Gebrook. Daarna zal om 19.30 uur in het MFC Gebrook, samen met Prins Jeroen I van CV de Lotbroekers,
de sleuteloverdracht plaats vinden en maken we er een
gezellige zaterdagavond van.

Kinderoptocht en kindermiddag in Nieuw
Lotbroek 2017
CV de Lotbroekers en JCV Gebrook organiseren dinsdag 28 februari 2017 een grote kindermiddag in het
MFC Gebrook. Prins Jeroen I van CV de Lotbroekers,
Jeugdprins Gino I en Jeugdprinses Ella I van JCV Gebrook willen op dinsdag 28 februari 2017 alle kinderen
van Nieuw Lotbroek en andere kinderen uit Hoensbroek
van harte welkom heten in het MFC Gebrook voor een
grote kinder-springmiddag na de optocht in onze eigen
wijk Nieuw Lotbroek.
Jawel, u leest het goed, dit jaar trekt er, zoals ieder jaar,
weer een fijne optocht door onze eigen wijk. Deze heeft
dit jaar een andere route als andere jaren, waarin we
rondom het pleintje van het Johan Hoenplantsoen zullen
opstellen vanaf 12.11 uur, waarna om 13.11 uur de hoog
lustigheden het defilé zullen afnemen.
De gewijzigde optochtroute:

Zondag 26 februari 2017 zullen we met de wagen en een
grote groep deel nemen aan de optocht in Heerlen, waar
we zeker ervan zijn dat we met veel enthousiasme weer
door de straten van de Gemeente Heerlen zullen gaan.
Maandag 27 februari nemen we ook deel aan de Grote
Breuker optocht door ons eigen Gebrook en ook hier
zullen we de inwoners van Gebrook laten zien dat de
carnaval onder de jeugd in Hoensbroek weer leeft om na
de prijsuitreiking op de markt weer naar het MFC Gebrook te gaan en gezellig te dansen, te hossen en plezier
te maken.
Dinsdag 28 februari is de optocht in Nieuw Lotbroek en
aansluitende de spetterende kindermiddag. Zie hiervoor
de informatie elders in het wijkblad, welke samen met CV
de Lotbroekers tot het einde van de carnaval gevierd zal
worden en dan is de echte carnaval van dit seizoen helaas weer voorbij.

Johan Hoenplantsoen, Hermanstraat, Prinsenstraat,
Verlengde Klinkertstraat, Montfortstraat, Oranjestraat,
Prins Hendrikstraat, Sophiastraat, Nassaustraat,
Julianastraat,
Mgr. Ferronlaan, Overbroekstraat,
Julianastraat waarna ontbinding in de Prinsenstraat bij
het MFC Gebrook.
Aanmelden voor de optocht kan via :
secretariaat@lotbroekers.nl of info@jcvgebrook.nl
Na de optocht zullen CV de Lotbroekers, JCV Gebrook
en de vele kinderen tijdens een gezellige middag met DJ
Jim nog verder geamuseerd worden door “ Ballonnenclown August” welke door Prins Jeroen I van CV de Lotbroekers gesponsord is om de jeugd nog extra te laten
genieten. Rond de klok van 17.30 uur van de kindermiddag worden de kinderen tot en met groep 8 van de
basisschool nog getrakteerd op een zakje snoep uitgereikt door Prins Jeroen I, Jeugdprins Gino I en
Jeugdprinses Ella I. Daarna gaan we met ons allen
gezellig hossen en springen totdat JCV Gebrook en
aansluitend CV de Lotbroekers de carnaval van 2017
officieel zullen sluiten. Tot Dinsdag 28 februari 2017.
3

Colofoon:

over om van deze ontmoetingsplek het mooiste plekje
van Hoensbroek te maken. Denk hierbij aan: plaatsen
van bankjes, het aanplanten van groen, het onderhouden van het groen enz. Daarom is de werkgroep
``Ridder Hoen park`` opzoek naar vrijwilligers die willen
meewerken / participeren om het ``Ridder Hoen park``
verder te ontwikkelen. Bent U opzoek naar een leuke
uitdaging en wilt U samen met andere mensen deze
uitdaging aangaan of wilt U eerst een kijkje komen nemen, dat kan! Bezoek dan op zaterdag 11 maart 2017,
het nieuwe ``Ridder Hoen park`` want deze dag staat
het ``Ridder Hoen park`` in het teken van NL Doet. NL
Doet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert
iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen
te steken. Dus laat deze kans niet aan U voorbij gaan
en doe dus mee met de grootste vrijwilligersactie van
Nederland en help ons mee om het “Ridder Hoen
park” (samen met andere vrijwilligers) tot een succes te
maken. Oh ja, wist U ook dat in het “Ridder Hoen park”
een deel met wildbloemenmengsel wordt bezaaid en
een vlindertuin wordt aangelegd. Kortom, genoeg
redenen om op zaterdag 11 maart 2017 een bezoek te
brengen aan het “Ridder Hoen park” en samen met
andere vrijwilligers deze dag tot een groot succes te
maken. NL Doet, U doet toch ook mee!
De werkgroep van het “Ridder Hoen park” hoopt U
allen te mogen begroeten / ontmoeten op zaterdag 11
maart 2017. Bekijk de Facebookpagina van het
“Ridder Hoen park” voor de juiste tijden van het geplande evenement.

Nieuw Lotbroek Nieuws verschijnt 4x per jaar en is een
uitgave van Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek.
Redactie: Geert Kiers
Matthé van der Lande
Mia van der Lande
Redactieadres : redactie.sbnl@outlook.com
Website: http://www.nieuwlotboek.nl

Het ``Ridder Hoen park`` krijgt vorm.
Het is U beslist niet ontgaan, maar na lange tijd van absolute stilte, tegenslagen en geen zichtbare veranderingen,
is uiteindelijk de eerste stap m.b.t. de ontwikkeling van het
“Ridder Hoen park” in de goede richting gezet. Het kleinste deel van het dierenpark gelegen aan de Kasteel
Hoensbroeklaan in Hoensbroek, is inmiddels flink onder
handen genomen, opnieuw ingericht en (bijna) volledig
aangeplant met Hoogstamfruitbomen, fruithagen en smulhagen. Het “Ridder Hoen park” moet uiteindelijk een groene ontmoetingsplek worden waar jong en oud elkaar
kunnen ontmoeten. Tevens is het de bedoeling, dat er
een knuffelweide wordt aangelegd waar kinderen (op
bepaalde tijdstippen in de week) kunnen knuffelen met
aaibare dieren. Ook is het de bedoeling dat er een blokhut
wordt gebouwd en een bijenvolk zijn huisvesting in het
“Ridder Hoen park” zal krijgen. Kortom: een mooie en
sfeervolle ontmoetingsplek in de nabijheid van het mooiste kasteel, Kasteel Hoensbroek. Zoals U kunt lezen is er
al het nodige gebeurd, maar blijft er nog genoeg werk
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Koningsdag 2017
Nieuw Lotbroek
Donderdag 27 april 2017
in het MFC
aan de Prinsenstraat 12 in Hoensbroek
Programma:
09.30 uur – 11.00 uur: Fietsversieren in het MFC
Kinderen t/m 12 jaar uit Nieuw Lotbroek kunnen hun fiets
meenemen naar het MFC. Hier kunnen ze hun fiets mooi
versieren met materialen die hier aanwezig zijn.
De mooist versierde fietsen zullen een prijs ontvangen.
11.00 uur – 11.45 uur: Rondtocht door de wijk
Onder begeleiding van drumband Marijke maken de kinderen een rondtocht door de wijk op hun versierde fietsen. Tijdens de tocht zal een jury de fietsen bekijken en
in verschillende leeftijdscategorieën de mooist versierde
fietsen uitzoeken die een prijs zullen krijgen.
11.45 uur – 12.15 uur: Even wat lekkers in het MFC
Bij terugkomst in het MFC krijgen de kinderen een lekkere traktatie en drinken. De fietsen mogen worden
gestald op de speelplaats van de peuterspeelzaal.

Een foto uit de oude doos. Begin jaren 50 toen Bella haar
droom waarheid zag worden.

12.15 uur - 13.00 uur : Voorstelling : MAGIC KEVIN
De dag zal worden afgesloten met een voorstelling voor
de kinderen. De voorstelling duurt ongeveer 45 minuten
en zal worden afgesloten met de prijsuitreiking van de
versierde fietsen.

Hoe het Bella nú vergaat???
Noteer alvast in uw agenda:
Zaterdag 1 april 2017 20:00 uur premiére
Zaterdag 8 april 2017 20:00 uur
Zondag 9 april 2017 15:00 uur matinee

Deze dag wordt georganiseerd door Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek. Mocht u nog vragen hebben of
geïnteresseerd zijn om mee te helpen als vrijwilliger op
deze dag dan kunt u altijd contact opnemen met J.Sauvé
(SBNL) Nieuw-Lotbroek 6433ez Overbroekerf 44 Hoensbroek Tel: 045-5212120 e-mail j.Sauve@ziggo.nl
Tot Donderdag 27 april 2017!!!

Volg ons op FACEBOOK Toneelgezelschap
“Plankenkoorts”
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vallen te
voorkomen

cv de Kangeroes
3 x11 jaar
Zaterdag 18 Februari 2017
In het MFC - Gebrook
Prinsenstraat 12 6433 GJ
Hoensbroek
Aanvang : 20.00 uur

Met medewerking van
Garde Dansgroep Girls & Dance Waldfeucht
Garde optreden Los Papa's
Dansmariechen Lynn Raedschelders
Gideon en Ralf ( auf Gehtz )
Entree Prijs
Buteredener Hub Stassen
Mannen groep " Los Papa's "
€ 5.00 euro
Intocht stadsprins CCH
KaartverRuud Appelhof
koop
D'r Willy
Anbo Gebouw
Zanggroep Joad Jeck"Kerkrade
Köls Plat Hoensbroek
Finale cv de Kangeroe's Carnavals slager
Beleefd uitnodigend Bestuur cv de Kangeroes

KBO Hoensbroek: Themamiddag Valpreventie
23 februari 2017 14.00 uur in Ons Trefcentrum.
Jaarlijks moeten duizenden ouderen naar een ziekenhuis
als gevolg van een ongeval thuis of in het verkeer. Een
val is verreweg het meest voorkomende ongeluk! Gelukkig kunt u als senior zelf veel doen om veilig door het
leven te gaan. Gewoon, door het treffen van de juiste
maatregelen. Die komen aan bod in de informatiebijeenkomsten over valpreventie.
Onderwerpen:
Risicofactoren van vallen (binnen en buiten)
Persoonsgebonden risico's (medicijngebruik, slecht zicht,
weinig beweging, onveilig gedrag etc.
Tips en adviezen om vallen te vorkomen
Wat kan ik zelf doen? o.a. praktische oefeningen om
vallen te voorkomen.
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Oproep.
In de middaguren is er de mogelijkheid voor oud-leden
en oud-bestuursleden om gezellig bij te praten en herinneringen op te halen tijdens de reünie. Aansluitend is er
een gezamenlijk etentje voor leden, oud-leden en genodigden. Wel is het noodzakelijk voor oud-leden om zich
voor de reünie vooraf aan te melden en zij worden hierbij
dan ook opgeroepen zich te melden via mail op
drumbandmarijke@ziggo.nl.
Zondag 18 juni Drumbandfestival
Op zondag 18 juni organiseert drumband Marijke een
internationaal drumbandfestival. Tijdens dit festival zullen
muziekkorpsen van diverse pluimage hun beste beentje
voorzetten tijdens de podiumoptredens en de optocht
met defilé. Onder de deelnemende bevriende verenigingen bevinden zich ook deelnemers aan het Wereld
Muziek Concours, dat een paar weken later in Kerkrade
plaatsvindt. Als extra zal direct na de optocht de groep
Lift Off een optreden verzorgen in de grote zaal van MFC
Gebrook. Lift Off is de professionele slagwerkgroep van
Marcel Falize (die weer slagwerker is in het orkest van
André Rieu). Dit optreden belooft spektakel. Na het
optreden van LiftOff zullen de deelnemende verenigingen
een podiumoptreden verzorgen. Naar verwachting zal
rond 18.00 uur de prijsuitreiking plaatsvinden en zullen
we weten welke korpsen door de jury onderscheiden
werden. Het complete tijdschema zal in een later tijdstip
gepubliceerd worden, omdat dit mede afhankelijk is van
het aantal deelnemende verenigingen.

Jubileumfeest drumband Marijke krijgt vorm
Enige tijd geleden kon u al lezen over het op handen zijnde jubileum van drumband Marijke Hoensbroek. De
vereniging hoopt dit jaar haar 60-jarig bestaan te vieren.
De feestelijkheden zullen plaatsvinden in en om MFC
Gebrook. Hoewel in de voorbije jaren in onze omgeving
veel drumbandkorpsen (de verzamelnaam voor fluiter- ,
trompetter- en tamboerkorpsen) werden opgeheven en
uit het straatbeeld verdwenen, heeft drumband Marijke
als één van de weinige nog altijd bestaansrecht
bewezen. Tijdens de Hoensbroekse carnavalsoptochten
en Koningsdag is de drumband altijd van de partij. En
ook op festivals en tijdens andere festiviteiten is de drumband nog steeds een graag geziene gast.
Jubileum
En nu in 2017 viert de drumband haar 60e verjaardag.
De vereniging wil dit feest niet alléén vieren, maar ze wil
ook u daarin graag betrekken. Daarom zijn in een vroeg
stadium de voorbereidingen al begonnen, zodat de
vereniging u een heel feestweekend met voor iedereen
wat wils kan aanbieden. En dit krijgt steeds meer
gestalte.

Koffieconcert
Later in het jubileumjaar organiseert drumband Marijke
het Koffieconcert. Deze concertcyclus wordt bij toerbeurt
georganiseerd door de deelnemende verenigingen en
vindt altijd op de 1e zondag van november plaats. En dus
zullen op zondag 5 november weer diverse muziekverenigingen neerstrijken in MFC Gebrook om u en elkaar te laten genieten van de diversiteit die de korpsmuziek te bieden heeft. U bent ook hier van harte
welkom. O ja, niet onbelangrijk om te vermelden: alle
activiteiten zijn gratis toegankelijk.

Vrijdag 16 juni Sponsoravond
Het startschot voor het feestweekend wordt gegeven op
vrijdag 16 juni. Dan vindt de Sponsoravond
plaats.Tijdens deze avond treden voor u op: De Anseltaler, Claudia Ansel, Thijs de Toeteraar en Gipfel Power.
De avond is voor iedereen vrij toegankelijk, maar voor
sponsors is er nog een extraatje. En ook u kunt sponsor
worden door het kopen van een sponsorkaart. de drumband komt in het voorjaar bij u langs de deur en dan kunt
ook u een sponsorkaart kopen.
Zaterdag 17 juni Reünie - Receptie - Wijkfeest
Op zaterdag 17 juni starten de feestelijkheden al 's middags. De avond start met de jubileumreceptie, waar
iedereen de gelegenheid krijgt om de drumband en haar
jubilarissen -die samen maar liefst 150 (!) jaar lid zijn- te
feliciteren. En de avond staat in het teken van het
wijkfeest met Feestband Tonca! Op deze avond is iedereen weer van harte welkom om het feest samen met de
drumband te vieren.
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Wat doet de buurtstichting eigenlijk? Stichting Buurtbeheer Nieuw-Lotbroek, beter bekend als ‘SBNL’, zet zich
ook dit jaar weer in om Nieuw-Lotbroek leuker, veiliger,
schoner en mooier te maken.
Dat doen we door de buurt te vertegenwoordigen in diverse projectgroepen, zoals het Ridder Hoenpark en de
Breed Maatschappelijke voorziening (BMV). We vinden
het niet alleen belangrijk dat bewoners een stem hebben,
maar we willen ook alle bewoners op de hoogte kunnen
houden.

Een bloederige vrijdagavond

Ook hebben we een aantal werkgroepen om bepaalde
thema’s of doelgroepen uit te lichten. Denk bijvoorbeeld
aan de werkgroep verkeer die de snelheid aan de kaak
stelt, of aan de werkgroep senioren die de verwenmiddag
organiseert. Maar ook het buurtfeest, de kinderrommelmarkt en de tienerdisco zijn evenementen die wij jaarlijks
organiseren.

Op 18 november zijn wij met 7 personen gestart aan de
EHBO cursus. De cursus wordt gegeven door de EHBO
vereniging van Nieuw Lotbroek. Pierre zal ons de lessen
geven maar er is ook geregeld een huisarts aanwezig om
onze vragen te beantwoorden. Theo is de LOTUS, een
lotus is een persoon die de Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers heeft gevolgd. Theo zal dus
verschillende ziektebeelden uitbeelden en laten zien hoe
bepaalde wonden uitzien.

Tevens ondersteunen we buurtinitiatieven. Bewoners die
de mouwen opstropen om ‘samen zelf’ iets te doen in de
buurt, helpen wij graag! Dat kan met een kleine financiële
bijdrage, maar we denken ook graag mee om ideeën te
verwezenlijken. Zo hebben we de Wensbus ondersteund
en helpen we het buurtpreventieteam op administratief en
organisatorisch vlak.

Wij zijn om verschillende redenen gestart aan de cursus.
Een enkeling is gestart voor zijn werk met ouderen of kinderen. Maar er zijn ook cursisten die eerder betrokken zijn
geraakt bij een ongeluk en slachtoffers beter willen leren
helpen.

Op onze website www.nieuwlotbroek.nl vind je een
overzicht van al onze activiteiten, de initiatieven die wij
steunen en informatie over de ontwikkelingen in onze
buurt.

We zijn de lessen gestart met theorie, filmpjes en enkele
grepen. Ook hebben we leren verbinden en reanimeren.
Vanaf les 2 kreeg onze lotus Theo verschillende
‘ongelukken’. Wij werden meteen voor de leeuwen gegooid en mochten deze pechvogel geruststellen en verbinden. Gelukkig ging hij na elke les weer gezond en wel
naar huis. De lessen bestaan veel uit praktijk en daarna
een stukje theorie. Het zijn leuke, leerzame lessen. Er
wordt serieus gewerkt maar er is ook tijd voor een grapje.
Een aanrader voor alle leeftijden!!

Eens in de twee maanden hebben we een algemene bestuursvergadering waar ook onze ondersteuners aanschuiven; Anne Schutte van Alcander, Petra Thomassen
van de politie, Bart Vliegen van de gemeente en Denise
Maas van Woonpunt.
Geïnteresseerd om eens mee te luisteren?
Stuur een e-mailbericht naar redactie.sbnl@outlook.com

Wij hopen deze maand allemaal ons diploma te verdienen, dit diploma is landelijk erkend. Daarna volgen wij nog
minstens 10 lessen in 2 jaar om onze vaardigheden bij te
houden. Wij willen Pierre, Theo, Anouk en Rob bedanken
voor alle hulp en leerzame lessen.
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De volgende uitgave van Nieuw-Lotbroek Nieuws
valt in de week van 9 juni 2017 in de bus.
De kopij hiervoor dient uiterlijk woensdag 24 mei
2017 ingeleverd te worden en kan naar
redactie.sbnl@outlook.com gestuurd worden. De
tekst dient zonder opmaak aangeleverd te worden. Eventuele foto’s los van de tekst.
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Infoavond vergoedingen en behandeling
fysiotherapie.
Sinds het nieuwe zorgstelsel 10 jaar geleden is ingevoerd, de vele media aandacht over bezuinigingen in de
zorg en de steeds weer nieuwe veranderingen in de
zorgverzekering komen er steeds meer vragen over de
vergoeding voor fysiotherapie.
De meeste vragen gaan over het wel of niet nodig hebben van een verwijzing van huisarts of specialist, vergoeding bij langdurige behandeling van chronische
klachten, het maximaal aantal vergoedingen per verzekering, de mogelijkheid tot aan huis behandeling, vergoeding uit de basis- of aanvullende verzekering, behandelindex, etc.
Daarom organiseren wij voor iedereen die vragen heeft
over vergoeding en behandeling fysiotherapie een informatieavond op 21 februari aanvang 19.00 uur tot 20.00
uur op onderstaand adres.
Wij proberen antwoord te kunnen geven op al uw vragen
om zo de onduidelijkheid omtrent vergoeding fysiotherapie weg te nemen, want ook in 2017 worden afhankelijk
van uw zorgverzekering bijna alle behandelingen fysiotherapie gewoon vergoed voor iedereen die dat nodig
heeft. Gewoon even bellen, vrijblijvend binnen lopen of
een email sturen mag natuurlijk ook.
Nieuw in 2017 is de vergoeding van looptherapie bij
etalage benen. Deze wordt 100% uit de basisverzekering
vergoed, maar ook voor alle andere klachten zoals nek-,
schouder- en rugklachten, sportblessures, COPD, CVA,
revalidatie van nieuwe heup, knie, schouder of ziekenhuisopname kunt u natuurlijk bij ons terecht.
Fysiotherapie R. Schürmann
Pius XII plein 2
6444 CZ Hoensbroek
Tel. 045 5284400
admin@fysiotherapieschurmann.nl of bezoek ons op
facebook
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Harry 2e (Harry Quijs) 40e Prins bij C.V. de
Bistrojanen ’77.

Beleef uitnodigend.
Prins Harry 2e
President Sjef en de Wieëze Road
Hofnar Sjirk en de Oud Prinsen
Dansmarietje Jill en Ere President Peter

Op Zaterdag 14 januari jl. werd op een druk bezochte
proclamatieavond de 40e Prins van C.V. de Bistrojanen
'77 uitgeroepen, onder toeziend oog van de Prinsen van
C.V. de Kangeroe’s, C.V. de Klotsköp en C.V. de Postbuulen
Vooraf hadden velen zo hun eigen gedachten over de
identiteit van de nieuwe heerser over het Bistrojanenrijk.
Een jaarlijks terugkerend aspect, uiteraard werden weer
diverse personen in de lichtspot gezet die als nieuwe
prins met de scepter over het bistrojanenrijk zouden willen gaan zwaaien. Het programma werd geopend door
President Sjef met aansluitend dansmarietje Jill (Klijn). Zij
presenteerde weer haar nieuwe dans aan de aanwezige
Prinsen. Na allerlei bedankjes en diverse polonaises
werd het dan echt de hoogste tijd voor het aftreden van
Prins Jos 3e. Alvorens het aftreden begon, werd iedereen
bedankt, zijn vrouwtje Ria, en natuurlijk niet te vergeten
zijn kinderen en kleinkind Jayden. Ook de leden en de
partners werden persoonlijk bedankt door Prins Jos 3e
Zijn grootste bedankje ging natuurlijk naar de vereniging
voor het geweldige seizoen als Prins Jos 3e . Tijdens een
zeer emotioneel afscheidslied werd Prins Js 3e ontdaan
van zijn attributen als Prins en ontving vrouwtje Ria van
Jos een bos bloemen.
Omdat Prins Jos 3e van dansen houd, moest hij na zijn
aftreden een 5-tal dansjes uitvoeren met bijna alle
Dames die aanwezig waren in de zaal. Na zijn opdracht
te hebben volbracht, werd Jos geïnstalleerd als Oud
Prins Jos 3e. Aansluitend was het dan de hoogste tijd om
de nieuwe Prins van de Bistrojanen aan het publiek voor
te stellen. De nieuwe Prins werd met muziek in de kist
naar het podium gereden en vervolgens door enkele leden op het podium geplaatst. Na een kort intermezzo
door de President en de handlangers werd uiteindelijk
bekend wie de nieuwe Prins van de Bistrojanen werd. Na
het aftellen verscheen uit de kist de nieuwe heerser van
het Bistrojanenrijk. Het was Harry Quijs die zich presenteerde als de nieuwe Prins van de Bistrojanen. Met echtgenote Mona, kinderen Ricardo en Charissa erbij, begon
President Sjef samen met de voorzitter met het installeren van de nieuwe Prins. Na de installatie en het
voorlezen van zijn proclamatie en het uitreiken van zijn
prinsenorders aan familie, leden, dames en kinderen van
de leden van de bistrojanen, was het de hoogste tijd om
de prinsenfoto te onthullen en op te hangen in de prinsengalerij van de Bistrojanen.
De Prinsendans werd gedanst door Prins Harry 2 e samen
met zijn Mona, compleet gehuld in de Serpentines. Ook
na de prinsendans bleef het leuk en gezellig. Samen met
zijn familie en de Bistrojanen belooft Prins Harry 2e er
een knallend carnavalsseizoen van te maken in “Ons
Trefcentrum te Hoensbroek”. Het was nog leuk en gezellig voor de rest van de avond, allemaal leuke en vrolijke
gezichten en er werd nog doorgefeest tot in de late uurtjes.

Het carnavalsprogramma van C.V. de Bistrojanen ziet
er als volgt uit:
Vrijdag 17-02-2017 Gebrook blieft Gebrook aanvang
20:11 uur MFC-Gebrook
Donderdag 23-02-2017 Koeienbal aanvang 20:33
uur Ons Trefcentrum
Zaterdag 25-02-2017 Kinderoptocht aanvang 14:11 uur
Markt Hoensbroek
Zaterdag 25-02-2017 Carnavalsbal aanvang 20:33 uur
Ons Trefcentrum
Zondag 26-02-2017 Kindermiddag aanvang 14:11 uur
Ons Trefcentrum
Zondag 26-02-2017 Carnavalsbal doorlopend/
aansluitend aan de kindermiddag
Maandag 27-02-2017 Grote optocht aanvang 13:11 uur
Markt Hoensbroek
Maandag 27-02-2017 Optochtbal aanvang 16:11 uur
Ons Trefcentrum na afloop van de
grote optocht.
Woensdag 01-03-2017 Haringen happen aanvang
20:11uur Ons Trefcentrum
Alle dagen is de entree vrij.

11

Activiteiten en Verenigingen in Nieuw-Lotbroek
DATUM
17 februari
18 februari
19 februari
21 februari
23 februari
23 februari
25 februari
25 februari
25 februari
25 februari
26 februari
27 februari
27 februari
27 februari
28 februari
28 februari
1 maart
1 maart
5 maart
11 maart
11 maart

TIJDSTIP ACTIVITEIT
20:00
20:00
13:00
19:00
20:33
14:00
14:11
19:33
20:11
20:33
14:11
13:11
16:11
20:11
13:11
20:11
20:11
14:00
10:00
10:00

SHC avond
Galazitting
Middagwandeling Ter Worm
Vergoeding fysiotherapie
Koeienbal
Valpreventie
Kinderoptocht Hoensbroek
Sleuteloverdracht
Openingsbal
Carnavalsbal
Kindermiddag
Optocht Hoensbroek
Optochtbal
Optochtbal
Kinderoptocht Nieuw Lotbroek
aansluitend optochtbal
Haringhappen
Haringhappen
Dansmiddag
NL Doet
NL Doet

ORGANISATIE

LOCATIE

CCH
CV de Kangaroes
IVN Hoensbroek
Fysiotherapie Schürmann
CV de Bistrojanen
KBO Hoensbroek
CCH
CV de Lotbroekers
CV de Lotbroekers
CV de Bistrojanen
CV de Bistrojanen
CCH
CV de Bistrojanen
CV de Lotbroekers
CV de Lotbroekers
CV de Lotbroekers
CV de Lotbroekers
CV de Bistrojanen
JS Events
Werkgroep Ridder Hoen Park
IVN Hoensbroek

MFC Gebrook
MFC Gebrook
Koningsbeemd
Pius XII plein 2
Ons Trefcentrum
Ons Trefcentrum
Centrum Hoensbroek
MFC Gebrook
MFC Gebrook
Ons Trefcentrum
Ons Trefcentrum
Centrum Hoensbroek
Ons Trefcentrum
MFC Gebrook
MFC Gebrook
MFC Gebrook
MFC Gebrook
Ons Trefcentrum
MFC Gebrook
Ridder Hoen Park
Koningsbeemd

VERENIGING
OV CV De Lotbroekers
I.V.N. Hoensbroek
Heemkundevereniging

CONTACTPERSOON
Miranda Limpens
Miep Pieters
Wim Kortekaas

E-MAILADRES
secretariaat@lotbroekers.nl
mieppieters@hotmail.com
secretaris@heemkundehoensbroek.nl

M.F.C. Gebrook
F.C. Hoensbroek

Martin Te Baerts
Bernd Stanneveld

info@mfcgebrook.nl
bernd.stanneveld@ziggo.nl

Scouting de H. Montfort
C.V. De Bistrojanen
Drumband Marijke
EHBO Nieuw Lotbroek
Hengelsportver, Haal Op
Fanfare St. Gabriël
K.B.O. Hoensbroek
Toneelgez. Plankenkoorts
Country Line Dance
R.S.V.H.
Korfbalver. Mariarade
Zonnebloem Hoensbroek
Jeugd CV Gebrook
S.B.N.L.
Buurtpreventie

Leon Pitt
Sjef Frissen
Jean Wagemakers
John Visker
Fred van der Molen
Angela Niesten
Kees van Zijl
Tonnie Moonen
Joke Huppertz
Marcel Wetzels
Rens Dullaart
Bertha Jongen
Ton Bodelier
John Visker
Mia van der Lande

leonpitt@home.nl
bistrojanen@ziggo.nl
drumbandmarijke@ziggo.nl
info@ehbo-nieuwlotbroek.nl
fredbiker@telfort.nl
info@sintgabriel.nl
secretariaat@kbohoensbroek.nl
contact@plankenkoortshoensbroek.nl
wimenjokeboches@kpnmail.nl
marcelwetzels@live.nl
dullaart.rens@gmail.com
nollie44@live.nl
info@jcvgebrook.nl
voorzitter.sbnl@outlook.com
buurtpreventienieuwlotbroek@gmail.com
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