In dit nummer o.a. Ridder Hoenpark, Mantelzorg, Drumband
Marijke, kienen enz. enz.
Uitgave juni 2018

Ridder Hoen Park zoekt vrijwilligers
U heeft er beslist al eens van gehoord of misschien heeft U al eens deelgenomen aan een activiteit in het
``Ridder Hoen Park`` Het Ridder Hoen Park is een klein parkje gelegen aan de Kasteel Hoensbroeklaan,
waar buurtbewoners leuke activiteiten organiseren om de saamhorigheid in de wijk te verhogen. Zo worden
er bijvoorbeeld knutselmiddagen georganiseerd, is er een heus bijenpaviljoen in het park aanwezig, waar de
bijen (onder toezicht van deskundige imkers) overheerlijke ``Breuker Honing`` maken. Verder is het park afgelopen jaar aangeplant met mooie fruitbomen en vruchtenstruiken. Kortom, een leuke plek in NieuwLotbroek waar ontmoeten en samenzijn centraal staat. Heeft U nog wat vrijetijd en wilt U deze tijd nuttig invullen, dan is het ``Ridder Hoen Park`` misschien iets voor U. Het Ridder Hoen Park zoekt namelijk nog
vrijwilligers (die samen met andere vrijwilligers) de hand uit de mouwen willen steken en van dit prachtig
parkje een enorm succes willen maken. Heeft U bijvoorbeeld groene vingers en vindt U het leuk om samen
met anderen de groenvoorziening te onderhouden of bent U goed in het organiseren van kleinschalige evenementen, of misschien heeft U bestuurlijke ervaring om samen met andere vrijwilligers een stichting op te
richten, dan is het Ridder Hoen Park precies wat U zoekt. Wilt U meer info over het Ridder Hoen Park ontvangen, neem gerust contact op met Patrick Essers via: essersp@telfort.nl Bekijk ook onze website via:
www.ridderhoenpark.nl of like en bekijk onze facebookpagina. De werkgroepleden van het Ridder Hoen Park,
hopen U snel te mogen begroeten als nieuwe vrijwilliger.
Met vriendelijke Groet,
Patrick Essers
Lid werkgroep ``Ridder Hoen Park``

Langzamer rijden in Nieuw-Lotbroek
Weer vragen wij aandacht voor bovenstaande oproep. Deze oproep is gericht aan alle autorijdende
inwoners van Nieuw Lotbroek. Let op uw rijsnelheid
en rij rustiger door onze wijk. In Nieuw Lotbroek
moet op bijna alle wegen maximaal 30 km/u worden
gereden met uitzondering van enkele 50-km wegen.
De Werkgroep Snelheid wordt regelmatig aangesproken door bezorgde wijkbewoners met klachten
over het harde rijden en gevaarlijke situaties in hun
straat. Ondanks de maatregelen die tot nu toe zijn
genomen zijn er toch nog steeds wijkbewoners die
te hard rijden.
De werkgroep snelheid zet zich samen met de gemeente Heerlen en de politie in om het harde rijden
terug te dringen. Om dit te bereiken zullen we doorgaan met in de straten aanbrengen van voorzieningen om de snelheid te beperken en zullen de politie
en de wijkagent blijven letten op overtreders.
Heeft u ook last van hardrijders in uw straat en kunnen wij misschien hieraan iets veranderen? Of wilt u
meehelpen ons gezamenlijke doel te bereiken? Dan
meldt u aan bij de Werkgroep Snelheid. Dit kunt u
doen door contact op te nemen via de website van
Stichting
Buurtbeheer
Nieuw Lotbr oek
www.nieuwlotbroek.nl
Als iedereen zich houdt aan de maximumsnelheid wordt de wijk veiliger en kan iedereen zonder overlast prettiger wonen in Nieuw-Lotbroek.
Werkgroep Snelheid SBNL.

Inloopdagen voor mantelzorgers juni
Het Steunpunt voor Mantelzorgers organiseert
maandelijks in Parkstad en Schinnen inloopbijeenkomsten. Mantelzorgers en zorgvrijwilligers
kunnen er onder het genot van een kopje koffie hun
verhaal vertellen of juist de zorgen even van zich
afzetten. Aan de bijeenkomsten is maandelijks een
thema gekoppeld. Voor deze maand is dit voor
alle gemeentes in Parkstad en Schinnen behalve
gemeente Nuth
In voor mantelzorg
In voor mantelzorg is een project waarbij de
gelijkwaardige samenwerking tussen mantelzorgers
en (zorg) medewerkers centraal staat. Om dit te
bereiken zij vier thema’s van belang die samen het
SOFA model vormen: Samenwerken, met mantelzorgers als partners in de zorg. Ondersteunen, van
mantelzorgers die ook zelf vragen en behoefte aan
hulp hebben. Faciliteren, van de persoonlijke relatie
die mantelzorgers hebben met hun naaste. Afstemmen, met mantelzorgers vanwege hun kennis en
expertise door het (jarenlang) zorgen voor hun
naaste. Tijdens de inloop gaan we het ‘In voor
mantelzorg’ spel spelen. Tijdens dit spel wordt het
samenspel duidelijk en gaan we bekijken hoe je dit
vorm kunt geven.
Hoensbroek:
Datum:
14 juni en verder elke tweede donderdagvan de maand
Tijd:
10.00-12.00 uur
Locatie:
De Koffiepot, Kasteel Hoensbroeklaan
190, Hoensbroek
Heerlen:
Datum:
26 juni en verder elke laatste dinsdag
van de maand
Tijd:
10.00-12.00 uur
Locatie:
Toon Hermans Huis, Wilhelminaplein
24, Heerlen
Aanmelden is niet nodig en koffie en thee zijn gratis
.
Kijk voor meer informatie op
www.mantelzorgparkstad.nl
Telefoonnummer: 045-2114000.
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Supportersclub ‘De Blauw-Witten’

Geslaagde Koningsdag

Op initiatief van enkele leden in 1970 opgericht om
het zilveren jubileum in 1971 van de toenmalige
R.K.F.C.H. uit Nieuw Lotbroek te ondersteunen. De
supportersclub is ook op de dag van vandaag
een belangrijke steunpilaar van voetbalverenging
FC Hoensbroek.

Als vanouds heeft Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek weer het jaarlijkse fietsversieren op Koningsdag in het M.F.C. georganiseerd.
Als Stichting kijken wij dan ook terug op een geslaagde dag waarbij weer veel kinderen samen met
hun ouders de fiets kwamen versieren.

Om deze ondersteuning mogelijk te maken, organiseert de vereniging al meer dan 45 jaar elke woensdagavond in Gemeenschapshuis “Ons Trefcentrum”
een kien-avond.

Na het fietsversieren vond de jaarlijkse tocht door de
wijk plaats onder muzikale begeleiding van Drumband Marijke.
Tijdens de binnenkomst, in het M.F.C., kregen de
ouders én kinderen diverse versnaperingen aangeboden, alvorens goochelclown JOPPY zijn kunsten
liet zien. JOPPY kreeg veel bijval uit het publiek voor
zijn kunsten waarbij hij ook gebruik maakte van het
aanwezige publiek.

De supportersclub besteedt al haar inkomsten uit
het kienen aan het ondersteunen van jeugd activiteiten van FC Hoensbroek, zodat zij naast het
voetballen ook nog andere activiteiten aangeboden
krijgen. Denk hierbij aan het Sinterklaasfeest, Carnaval, Pasen en het eindejaarsfeest waarbij het
voetbalveld wordt omgetoverd tot een speeltuin met
springkussens enz.

Uiteraard vielen er ook kinderen in de prijzen met de
mooiste versierde fietsen. Een vakkundige jury heeft
alle fietsen vóór de tocht door de wijk beoordeeld én
de prijzen uitgereikt.

Om dit ook in de toekomst mogelijk te blijven
maken, nodigen wij u van harte uit om onze
kienavonden te bezoeken. Kom op woensdagavond
kienen in Gemeenschapshuis “Ons Trefcentrum”
Pius XII Plein 38 6433CZ te Hoensbroek. Aanvang
19.30 uur, zaal open om 18.00 uur. Er zijn leuke
geldprijzen te winnen!

Namens de Stichting bedanken wij alle vrijwilligers,
ouders én Drumband Marijke voor hun inzet. Zonder
deze inzet was het niet mogelijk deze geslaagde dag
te organiseren.

Ook kunt u lid worden van Supportersclub “De
Blauw-Witten”. Dit kost slechts één euro per maand.
Dat is € 12,- per jaar. U kunt zich aanmelden door
het overmaken van € 12, - op onze girorekening met
nummer NL39 INGB 0003 3116 74 met vermelding
van uw postcode, straat en huisnummer.

Colofoon:
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
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Buurtfeest Nieuw-Lotbroek 2018
Tijdens het buurtfeest van 23 September 2018
wordt er om en bij het M.F.C. Gebrook aan de
Prinsenstraat.12 te Hoensbroek niet alleen een
kinderrommelmarkt georganiseerd maar wordt er
ook een straatmarkt georganiseerd . Hebben jullie
interesse om hier aan mee te doen meld je dan
aan. We beginnen om 10.00 uur tot 17.00 Wij
vragen €20,- per kraam ( met zeil ) incl € 5,- borg.
Als jullie de plaats schoon achter laten en niet
eerder opruimt dan 17.00 uur dan krijg je de € 5,borg weer retour.
Inschrijving straatmarkt.
Naam:………………………………………………...
Adres :………………………………………………..
Postcode:…………………………………………….
Woonplaats:………………………………………….
Tel:…………………………………………………….
e-mail:………………………………………………...
Inleveren t/m 15 September bij
J.Sauvé Overbroekerf 44, Hoensbroek
Tel:045-5212120
e-mail: j.sauve@ziggo.nl
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Nieuw Erelid EHBO Nieuw-Lotbroek

Woonwagenfeest

Tijdens afgelopen Algemene Leden Vergadering
van de ehbo vereniging, werd bekend gemaakt dat
Theo Hermans als gewaardeerd bestuurslid terug
stapt van zijn bestuursfunctie en deze niet langer
voortzet. Uiteraard respecteren we zijn besluit, maar
stellen tegelijk vast dat we Theo met 9 jaren van
bestuurslid hebben leren kennen als iemand die we
niet alleen respecteren voor zijn kennis, maar ook
als sympathiek en het hart op de juiste plek, zodat
het lijkt of hij ehbo bloed door zijn aders heeft
stromen. Volgens hem werd het tijd dat er voor jong
bloed plaats gemaakt moest worden. Gelukkig blijft
hij, sinds 1973, als lid van de vereniging ons bedienen van advies en hulp waar nodig. Theo is, als
geoefend lotus (uitbeelder van ziekten) niet slechts
telkens aanwezig bij de herhalingslessen, waar hij al
vele ziektes heeft kunnen tonen, maar bovendien
ook al vele jaren betrokken bij de cursussen die
door onze vereniging ieder jaar georganiseerd
wordt. Een niet te onderschatten inzet en waarde
voor de leden en cursisten. Deze eigenschappen
hebben hem vele onderscheidingen opgeleverd, om
maar een paar te noemen zoals Barmhartige
Samaritaan, Bondskruis 3e klasse, en j.l. uiteraard
zijn Erelidmaatschap. Tijdens deze vergadering
stond Theo dan ook in het middelpunt van aandacht
en werden hem enkele toespraken gegund met als
afsluiter een serenade door Drumband Marijke.
Onze vereniging dankt Theo voor zijn vele jaren van
inzet.

MFC Nieuw-Lotbroek
Stand van zaken bekend bij het bestuur van
SBNL omtrent het MFC in Nieuw-Lotbroek bij
het ter perse gaan van deze editie van het
buurtblad.
De stichting die het MFC beheert, stopt per 1
juli 2018 almede de huidige uitbater Jimmy. De gemeente Heerlen zal het MFC het komende jaar(en)
overnemen, totdat de nieuwe voorziening klaar is.
Het beheer zal in overleg met de verenigingen
plaatsvinden. De afgelopen maanden is er veel onrust ontstaan omtrent de sluiting van het MFC. We
betreuren het, als Stichting, dan ook dat dit ten
koste gaat van de inzet van diverse verenigingen in
onze wijk en we hopen dan ook dat het zal uitlopen
op een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is.
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Drumband Marijke
Dit kan weer na de zomervakantie.
U kunt dan bellen met 06-485 231
00.
Doordat de drumband op bovenstaande manier geld 'verdient', kan
ze de contributie voor de leden
laag houden. Onze leden betalen
slechts €5 contributie per maand
(alleen in de opleidingstijd zijn de
kosten hoger). En daarvoor verstrekt de drumband dan bijna alles
wat nodig is om als volwaardig lid
van de vereniging te kunnen functioneren: opleidingsmateriaal, instrument en toebehoren en uniform! Alleen voor -zwarte gladde- schoenen moet
een lid zelf zorgen.
Heb je na het lezen van dit artikeltje zin gekregen
om met ons mee te doen of ben je op zijn minst
nieuwsgierig naar hoe het er bij onze vereniging aan
toe gaat, schroom niet en kom een kijken en luisteren tijdens en repetitie op dinsdagavond tussen 19u.
en 20.30u. in MFC Gebrook. Je bent van harte welkom!

Op het moment van schrijven van dit artikel is de
drumband in voorbereiding op deelname aan het
Toernooi der Lage Landen, een internationaal bezette wedstrijd in mars- en showwedstrijden in het
Belgische Hamont-Achel. In tegenstelling tot andere
jaren heeft de drumband dit jaar erg veel tegenwerking gehad van de (aantrekkende) 24uurseconomie. Op de meest ongunstige momenten
werden leden opgeroepen om te werken en zo was
het erg moeilijk om de complete groep bij elkaar te
krijgen om te oefenen tijdens de reguliere en extra
ingeplande (mars)repetities. Een reden waarom besloten werd om de generale repetitie te houden op
de vroege zondagochtend van 20 mei voordat de
vereniging afreisde naar België, waar alle leden hun
uiterste best gingen doen voor een goed resultaat.
Op het moment dat u dit artikeltje leest, zijn de wedstrijden allang verleden tijd en de drumband weer
thuis en waarschijnlijk bezig met het volgende project: deelname aan het bondsconcours van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen op zondag 18
november in Nederweert.
Om al deze activiteiten te kunnen bekostigen -denk
aan zaalhuur en kosten instructieteam voor extra
repetities, vervoerskosten, onderhouds- en opknapbeurten van het instrumentarium- leveren zowel
leden als bestuur als ouders door het jaar heen extra inspanningen om geld in het laatje te krijgen. Zo
wordt er elke maand oud papier opgehaald samen
met Rd4 èn organiseert de drumband elk jaar in oktober een gezellige rommel- en snuffelmarkt (dit jaar
op 21 oktober).
Voor die markt worden spullen bewaard èn opgehaald. Ook bij u. Iedereen, die bruikbare spulletjes
heeft voor ons, kan contact opnemen om een afspraak te maken wanneer de spullen opgehaald
kunnen worden.

Belangrijke telefoonnummers
Politie, Brandweer en
Ambulance ( Spoed )
Politie algemeen nummer
( Geen Spoed )
Melding Misdaad
Anoniem
Gemeente Heerlen
Storing Gas en Stroom
Waterleiding maatschappij Limburg
Kindertelefoon
Slachtofferhulp Nedrland
Blokkeren Bankpassen

112
0900 - 8844
0800 - 7000
14045
0800 - 9009
043-3090909
0800 - 0432
0900 - 0101
0800 - 0313

De volgende uitgave van Nieuw-Lotbroek Nieuws valt
in de week van 5 September 2018 in de bus. De kopij
hiervoor dient uiterlijk woensdag 22 augustus
ingeleverd te worden en kan naar redactie.sbnl@outlook.com gestuurd worden. De tekst dient
zoder opmaak aangeleverd te worden. Eventuele foto’s
los van de tekst.
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Activiteiten en Verenigingen in Nieuw-Lotbroek
TIJDSTIP ACTIVITEIT
DATUM
do
14-jun 10:00 Inloopmiddag
vrij
22-jun 14:00 Thema Veiligheid
za
23-jun 19:45 Woonwagenfeest
ma
2-jul 15:00 Toneelvoorstelling 65 jaar
do
12-jul 10:00 Inloopmiddag
do
16-aug 14:00 Wandeling Landgroed Gravin
vrij
31-aug 14:00 Dia presentatie Beekdalen
do
6-sep
Wandeling Stadswallen

ORGANISATIE
Steunpunt Mantelzorg
KBO*
JS-events
KBO: liefde voor Pinkpop
Steunpunt Mantelzorg
KBO
KBO
KBO

LOCATIE
de Koffiepot
Trefcentrum
MFC
Parkstad Theater
de Koffiepot
Amstenrade
Trefcentrum
Maastricht

* KBO Hoensbroek organiseert regelmatig activiteiten voor haar leden.Heeft u interesse om aan activiteiten deel te nemen, meldt u dan aan bij hun ledenadministratie (ook voor niet leden) of ga eens op hun pagina kijken.
www.kbolimburg.nl. Bellen kan ook 0475-381740

VERENIGING
OV CV De Lotbroekers
I.V.N. Hoensbroek
Heemkundevereniging
JS Events
F.C. Hoensbroek
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

CONTACTPERSOON
Miranda Limpens
Peter Geurts
Wim Kortekaas
Jim Senden
Bernd Stanneveld
Leon Pitt
Sjef Frissen
Jean Wagemakers
Patrick Essers
Mat Steijaert
Angela Niesten
Kees van Zijl
Tonnie Moonen
Joke Huppertz
Marcel Wetzels
Mark van Kan
Bertha Jongen
Ton Bodelier
John Visker
Mia van der Lande

E-MAILADRES
secretariaat@lotbroekers.nl
ivnhoensbroek@gmail.com
secretaris@heemkundehoensbroek.nl
info@js-events
bernd.stanneveld@ziggo.nl
leonpitt@home.nl
bistrojanen@ziggo.nl
drumbandmarijke@ziggo.nl
info@ehbo-nieuwlotbroek.nl
info@dedroomvijver.nl
info@sintgabriel.nl
secretariaat@kbohoensbroek.nl
contact@plankenkoortshoensbroek.nl
wimenjokeboches@kpnmail.nl
marcelwetzels@live.nl
bestuur@mariarade.nl
nollie44@live.nl
info@jcvgebrook.nl
voorzitter.sbnl@outlook.com
buurtpreventienieuwlotbroek@gmail.com
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