In dit nummer o.a. Sinterklaas en de
Kerst, Ridder Hoen Park en dierenpark Nieuw-Lotbroek, Alcander,
Carnavalsverenigingen enz, enz.
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Kerstman op bezoek in Ridder Hoen Park.

Sinterklaas in Nieuw-Lotbroek
Beste Lotbroekertjes en Lotbroekerinnetjes,

De herfst is nog maar net begonnen, maar de vrijwilligers van het Ridder Hoen Park zijn alweer druk
bezig met de voorbereidingen van een nieuwe,
leuke en gezellige activiteit. Zo zal de enige echte
Kerstman op zijn reis vanuit het Finse Lapland, op
zondag 9 december 2018, even de tijd nemen om
een bezoek te brengen aan het Ridder Hoen Park in
Hoensbroek. De Kerstman wordt verwacht tussen
14.00 en 18.00 uur. Om de Kerstman een warm
welkom te geven, zal het bijenpaviljoen in het Ridder Hoen Park speciaal worden omgetoverd in
Kerstsferen. Voor alle liefhebbes die de Kerstman
een handje willen schudden, zal er ook een
mogelijkheid zijn om met de Kerstman op de foto te
gaan. Tevens zullen de vrijwilligers van het Ridder
Hoen Park zorgen voor warme chocolademelk en
iets lekkers. Toegang GRATIS. Dus, tot ziens, tot in
het in het Ridder Hoen Park. Houdt voor meer informatie onze facebookpagina en website goed in de
gaten. www.ridderhoenpark.nl
Lijkt het U leuk om ook vrijwilliger te worden binnen
het Ridder Hoen Park, dat kan. Kom gerust eens
langs tijdens onze openstellingen op maandagochtend. De vrijwilligers zijn dan vanaf 09.00 tot
12.00 uur aanwezig in het Ridder Hoen Park, voor
onderhoudt en andere leuke bezigheden. Kortom,
kom langs als je durft en wordt ook vrijwilliger bij het
Ridder Hoen Park. De koffie staat altijd klaar.

Sinterklaas heeft besloten dat hij dit jaar voor alle
kinderen uit de wijk NIEUW-LOTBROEK,
weer op bezoek komt.
Hij komt dit jaar op zondag 25 NOVEMBER, omstreeks 14:00 uur,
naar het Sportpaleis
Hendriks, Heerlerweg
154 te Hoensbroek.
Zaal open om 13:30
uur.
De kinderen tot en
met 8 jaar die zijn
aangemeld, krijgen
daar van de Sint en
zijn Pieten een zak snoep overhandigd en de baby's
(0 tot 24 maanden) een presentje. Minimale bijdrage per kind is € 2.50
Inleveren uiterlijk tot en met 17 november, bij een
van de onderstaande adressen.
Na deze datum is geen inschrijving meer mogelijk.
Indien er te weinig animo is gaat het bezoek niet
door.
C. van Woerkum, Frederikstraat 16
M. Limpens, Burg. Cremersstraat 12
Gaarne op aanmelding vermelden:
Naam
Roepnaam
Geboortedatum
Jongen/meisje
Adres
Telefoonnummer
Na deze datum is geen inschrijving meer
mogelijk.
Ontspanningvereniging c.v. de LOTBROEKERS

.
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Hallo Toneelliefhebbers,
In april is het weer zover. Toneelvereniging brengt
weer een leuk stuk op de planken.
De spelers zijn hard aan het repeteren en het zal
weer een geweldig stuk worden om te lachen.
Noteer alvast de datums 6 en 7 en 14 april 2019.
Verdere informatie zal zeker nog volgen.

Kertsdiner Hoensbroek 2018
De maand december breekt alweer bijna aan. De
feestmaand van het jaar. Zodra Sinterklaas het land
uit is beginnen de voorbereidingen voor Kerstmis.
Wat een mooi en gezellig feest is voor de een, is
voor een ander misschien een feest waar wat minder
vreugde aan hangt. U bent misschien alleen met
kerstmis of u zit, om wat voor reden dan ook, financieel onder het minimum / tegen het minimum aan,
waardoor deze periode misschien wat minder fijn
voor u is dan u graag zou willen.
Voor deze groep mensen organiseert SBNL voor het
eerst een gezellig en heerlijk kerstdiner op eerste
kerstdag. Want iedereen heeft recht op gezelligheid,
lekker eten en samen zijn. Dat is waar kerst in onze
ogen voor staat. Samen zijn!
Er kunnen zich maximaal 50 mensen aanmelden.
Alleenstaanden, partners, gezinnen, iedereen is
welkom.
Er zal een kerstman aanwezig zijn die voor de kinderen een cadeautje mee zal brengen.
Na aanmelding krijgt u van ons een bevestiging met
daarin de locatie en het tijdstip en enkele aanvullende vragen (zoals waar houdt uw kind van ivm
het cadeautje). Voor de volwassenen zal er een
kleine attentie zijn.
Het diner zal geopend worden door een kleine
toespraak van Pastoor Van Dijk.
Dus bent u alleen met kerst en/of hebt u het financieel niet makkelijk? Meldt u dan snel aan en geniet
een paar uurtjes van en met elkaar tijdens een heerlijk diner.
Aanmelden kan tot uiterlijk 25 november via:
kerstdinersbnl@gmail.com
Vermeld daarin uw naam, adres, aantal personen
plus leeftijden en telefoonnummer. Kunt u geen email sturen? Bel dan met 06-43 70 76 75 in de avonduren of in het weekend (voicemailberichten worden
beantwoord).
Heeft u echt geen vervoer? Meldt ons dit dan! Ook
daarmee helpen wij u graag.
Met uw gegevens zal discreet en vertrouwelijk
worden omgegaan.
Hopelijk tot eerste kerstdag!

Tot ziens in april, Toneelvereniging Plankenkoorts.

Inloopinfo avond fysiotherapie Schürmann
Als fysiotherapeut volgen wij
jaarlijks diverse vakinhoudelijke scholingsactiviteiten. Afgelopen jaar hebben wij als team
fysiotherapie Schürmann diverse scholingen afgerond op
het gebied van oedeemtherapie, claudicatio intermittens
(etalage benen), physical rehabilitation therapy, copd training, hartfalen, valpreventie bij ouderen en dryneedling. Om uitleg te geven over de
nieuwe behandelmogelijkheden die wij als fysiotherapiepraktijk bieden om u te helpen bij het herstel
van uw klachten organiseren wij op 20 november
een inloopinfo avond. Op deze avond is ook iedereen welkom die gewoon eens een kijkje wil nemen
binnen de muren van onze praktijk en benieuwd is
naar al onze behandel- en sportmogelijkheden. Ook
kunt u vragen stellen over de verandering vergoedingen voor komend jaar in basis- en aanvullende
verzekering. COPD , claudicatioklachten en artrose
worden namelijk in 2019 vanuit de basisverzekering
vergoed.
Kom vrijblijvend binnen op onze inloopinfo avond op
20 november vanaf 18 tot 19.30 uur Pius XII plein 2
Hoensbroek Team Fysiotherapie Schürmann tel.
045 5284400
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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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Hallo Lotbroekbewoners

JCV Programma

Ik ben secretaris van SBNL en zet mij voor NieuwLotbroek in waarvan een gedeelte van onze wijk
een mooi stukje natuur de Koumenvijver mij zeer
aan het hart ligt.Hier wordt gewandeld, gevist en
zomers picknicken er hele gezinnen. Er wordt geluncht door de werknemers van het nabij gelegen industrieterrein
die er even lekker op
een bankje gaan zitten
en genieten van dit
prachtig stukje Hoensbroek. Zoals overal zijn
er ook de nodige problemen zoals de overlast van
hangjongeren en de rommel die mensen en vissers
achterlaten. Om u even duidelijk te maken hoe de
verdeling is bij de Koumenvijver het volgende:De
vijver wordt beheerd door visvereniging ”Haal Op”
gelegen aan de droomvijver bij het Kasteel, de
paden en het omliggende groen wordt beheerd door
de Gemeente Heerlen.Vorig jaar is er een enorme
vissterfte geweest die door de visvereniging Haal
OP niet serieus genomen werd. Er zijn toen alleen
al 105 karpers dood aangetroffen en dan hebben
we de andere vissoorten nog niet meegenomen in
deze telling. Gelukkig is het water nu weer in orde
en kan er weer
gevist worden. De
gemeente
heeft
het water gecontroleerd en goed
bevonden. Deze
zomer hebben wij
en daar bedoel ik
mee de wandelaars, vissers en nabij gelegen bewoners veel last gehad van hangjongeren. Deze
vonden het nodig om banken te vernielen, blikjes en
lege flessen en de aanwezige afvalbakken in het
water te gooien. Zij speelde harde muziek tot
s’avonds laat. Ik heb nog niet alles vernoemd. Gelukkig heb ik een paar vrijwilligers die iedere morgen
rond de vijvers lopen en de rommel opruimen. Dank
daarvoor, zonder jullie hulp kunnen we niet.Pas op,
ik vind dat de jeugd ook een plek moet hebben waar
zij zich kunnen amuseren maar moet dit dan op
deze wijze? Vernielingen, geluidsoverlast en rotzooi
achterlaten. Ik ben nu in gesprek met Gemeente,
politie, boa’s en Alcander om een plek te creëren
voor deze jeugd. Een plek waarbij zij (de betreffende jeugd) meehelpen om dit te realiseren. Ik
hoop, en met mij de genoemde ondersteuners, dat
dit gaat lukken.

Een nieuw vervolg op de vorige edities van Sjapss
vuer Gebrook, maar nu georganiseerd door JCV
Gebrook en met een keur aan Hoensbroekse artiesten die deze avond zullen optreden. De presentatie is in handen van Zangeres Chantal en de
jeugdpresident Devanio van Oppen.
Benieuwd naar alle Hoensbroekse talent? D’r
Wielly, 2 Beieen, Zwoar op de Maag, Kids JCV Gebrook, dansgarde JCV Gebrook, Zangeres Chantal,
Jean Wijnands en Vrung en een wervelende uitsmijter als einde!!!
Kom dan naar het MFC Gebrook, Prinsenstraat 12
in Hoensbroek.
25 november 2018, Zaal, open om 13.00 uur, Aanvang 14.11 uur
Vrije entree, consumptieprijs € 1,75 en een kinderbuffet.
Proclamatie JCV Gebrook
Deze middag staat ook in het teken van veel dans,
zang en de proclamatie van de nieuwe prins,
prinses of jeugdprinsenpaar van JCV Gebrook. Helaas moeten we deze dag ook afscheid nemen van
Jeugdprins Aiden I, die een fantastisch seizoen
beleefd heeft en ook nog graag een jaartje aansluit
bij de jeugdraad.
Voordat het zover is hebben we zangeres Chantal,
D’r Dustin, veschillende dansgardes van KG
Eschweiler uit Duitsland, Kids JCV Gebrook, dansgarde JCV Gebrook, o, Nieks en vele andere artiesten die nog zullen optreden.
Benieuwd naar de nieuwe heerser, heerseres of
heersers van de jeugd in Gebrook? Kom dan naar
het MFC Gebrook, Prinsenstraat 12 te Hoensbroek.
20 januari 2019, aanvang 12.11 uur
Receptie JCV Gebrook
Vanaf 12.11 uur kunt u de nieuwe prins, prinses of
jeugdprinsenpaar van JCV Gebrook komen feliciteren met de proclamatie in het MFC Gebrook,
Prinsenstraat 12 te Hoensbroek
Verdere informatie zal in het volgende buurtblad
terug te lezen zijn.
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Gebruik van MFC

DIERENPARK NIEUW-LOTBROEK!
BINNENKORT WEER OPEN:
Het heeft wat voeten in aarde gehad en zelfs een
heel jaar geduurd maar eindelijk is het dan zover. De
vlag kan uit want het dierenpark NieuwLotbroek
gaat weer
open! Het zal wel nog
het nodige werk vergen
alvorens de dieren
weer kunnen genieten
van hun eigen omgeving en de buurtbewoners weer met de kinderen en kleinkinderen
kunnen gaan kijken !
Toch even een korte
terugblik. In september
2017 werd er een besluit genomen dat er
een nieuwe vergunning
aangevraagd
moest
worden voor het houden van dieren in het parkje gelegen aan de Lotbroekerweg. De dieren moesten
tijdelijk ergens anders ondergebracht worden. De
vrijwilligers onder aanvoering van Mevrouw Prickarts
gingen naarstig op zoek naar een goed onderkomen
voor de dieren. In de tussentijd werd er gesleuteld
aan een nieuwe omgevingsvergunning en een overeenkomst met de eigenaar van het terrein Woningcorporatie de Voorzorg. Het werd een langdurig traject maar wat vooral belangrijk was dat de zorgvuldigheid in acht genomen werd.De vrijwilligers wisten
niet wat op hen afkwam en zonder externe hulp was
het hen ook niet gelukt om te staan waar ze nu zijn,
de inrichting van het park. Het moet wel nog gezegd
worden dat door de
doorzettingskracht
van deze vier kanjers het ook niet
was gelukt!Verder
was ook de medewerking van de Gemeente
Heerlen,
IBA en de Voorzorg
van groot belang
om alles weer in de
originele staat terug te kunnen brengen. We werken
nu naar een nieuwe inrichting van het park en ik ga
er vanuit dat we in het voorjaar iets moois kunnen
afleveren. Het zal een aanwinst worden voor de
buurt! U zult op de hoogte gebracht worden over de
heropening!

Als gevolg van de voorgenomen bouw van een
nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening in
Hoensbroek Zuid is de Stichting MFC Gebrook opgeheven per 1 juli 2018.
De regie over het MFC is overgenomen door de gemeente Heerlen en het feitelijk beheer door welzijnsgroep Alcander, Kruisstraat 103, 6411 BS
Heerlen.
Telefoonnummer: 045 - 560 25 25
Tot aan het begin van het schooljaar 2019-2020 zullen de activiteiten in het MFC Gebrook onverminderd worden voortgezet en gefaciliteerd door de
welzijnsgroep Alcander.

Jaarlijks wordt er op de 10 november speciale aandacht gevraagd voor de mantelzorgers. Landelijk
vieren we dan de ‘Dag van de Mantelzorg’. Op die
dag worden de mantelzorgers in het zonnetje gezet
en bedankt voor hun zorg en betrokkenheid bij degene waar ze voor zorgen. Ieder jaar wordt er een
thema gekoppeld aan deze dag en dit jaar is dat
‘Verras de mantelzorger’. In iedere gemeente wordt
de mantelzorger op passende wijze in het zonnetje
gezet en verrast. Hieronder vindt u de tijdstippen
van de bijeenkomsten. Denk eraan aanmelden is
noodzakelijk! 045-2114000
Deze maand is de reguliere inloop in Hoensbroek.
Hoensbroek:
Datum:
12 november en verder elke tweede
donderdag van de maand
Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie:
De Koffiepot, Kasteel Hoensbroeklaan
190, Hoensbroek
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Graag stellen wij opbouwwerkers ons voor!
In Nieuw-Lotbroek zijn wij als buurtopbouwwerkers
vanuit Alcander/Stand-By nog even samen actief.
Wij ondersteunen bewoners(initiatieven) bij de organisatie van activiteiten in de buurt. Zo kun je bijvoorbeeld bij ons aankloppen als je een leuk idee
voor jouw straat of voor de buurt hebt, maar niet
weet hoe je dit moet aanpakken.
Daarnaast stimuleren wij buurtbewoners elkaar te
helpen met kleine klusjes of iets gezelligs. Bijv. een
kopje koffie drinken, een boodschapje meenemen,
de hond uitlaten etc.

woners klaar om jullie te ondersteunen in en met de
buurt(initiatieven). Bovenstaande door Anne omschreven lopende projecten neem ik van haar over.
Voor vragen kunnen jullie vanaf nu bij mij terecht. Je
mag mij bellen, mailen, Facebooken of gewoon binnenlopen in Buurtpunt de Koffiepot. Ik verheug mij
erop om jullie te ontmoeten.”
Dus heb jij leuke ideeën voor jouw straat, met
mensen uit de buurt, en je weet niet goed hoe? Dan
ben je bij het opbouwwerk aan het goede adres.
Contactgegevens Opbouwwerk Alcander:
Barbara Baburek
06-28511757
bbaburek@alcander.nl
www.facebook.com/buurtpuntdekoffiepot
https://www.facebook.com/barbara.alcander.3

Belangrijke telefoonnummers
“Ik, Anne Schutte (op foto links) neem, na 20 jaar in
het Heerlense welzijnswerk actief te zijn geweest,
afscheid en ga met (vervroegd) pensioen. Afgelopen 7½ jaar was ik actief als opbouwwerker in
Hoensbroek. Ik ondersteunde het rode klapperproject met buurtbewoners, het buurtsteunproces, de
Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek en andere
bewonersinitiatieven.
Buurtpunt de Koffiepot
Het laatste half jaar was ik intensief betrokken bij de
totstandkoming van Buurtpunt de Koffiepot, waar
iedereen uit Hoensbroek terecht kan voor een
praatje met een kop koffie, een kopje soep op de
dinsdag, deelnemen aan een activiteit of zelf als
vrijwilliger actief kan zijn. Ook kunnen tijdens de
inloopmiddagen op de dinsdag- en donderdagmiddag mensen uit de buurt met een hulpvraag terecht.
Er zijn professionals aanwezig die bewoners te
woord kunnen staan.
Ik draag nu het stokje over aan mijn collega Barbara Baburek (op foto rechts).”

Politie, Brandweer en Ambulance ( Spoed )

112

Politie algemeen nummer
( Geen Spoed )

0900 - 8844

Melding Misdaad
Anoniem

0800 - 7000

Gemeente Heerlen
Storing Gas en Stroom

14045
0800 - 9009

Waterleiding maatschappij Limburg

043-3090909

Kindertelefoon
Slachtofferhulp Nedrland
Blokkeren Bankpassen

0800 - 0432
0900 - 0101
0800 - 0313

De volgende uitgave van Nieuw-Lotbroek Nieuws
valt in de week van 13 februari 2019 in de bus.
Uw kopij hiervoor dient uiterlijk woensdag 30
januari 2019 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.

“Ik ben Barbara Baburek, 31 jaar oud en ik ben
sinds kort actief als opbouwwerker in buurten van
Hoensbroek. Ik krijg energie van mensen helpen bij
het mooier en gezelliger maken van hun straat of
buurt. Als opbouwwerker sta ik voor jullie buurtbe8

onderhoudt en andere leuke bezigheden. Kortom,
kom langs als je durft en wordt ook vrijwilliger bij
het Ridder Hoen Park. De koffie staat altijd klaar.
De volgende activiteit in het Ridder Hoen Park zal
plaatsvinden op zondag 9 december 2018 van
14.00 tot 18.00 uur. Toegang GRATIS. Nieuwsgierig? Houdt voor meer informatie onze facebookpagina en website goed in de gaten.
www.ridderhoenpark.nl

Ridder Hoen Park

Wat was het gezellig in het Ridder Hoen Park.
Op zaterdagochtend 13 oktober jl. was het weer
gezellig druk in het Ridder Hoen Park. Er was van
alles te doen. Zo waren Stefan en Sandra van The
Butterfly House aanwezig met hun vlindermobiel en
konden belangstellenden alles vragen over het leven van een vlinder. Voor de aanwezige kinderen
waren er leuke educatieve opdrachtjes en werden
er zelfs bloembollen gepland, zodat de vlinders komend voorjaar weer hun favoriete bloemen kunnen
opzoeken. Ook waren onze eigen huis-imkers Jos
en Ton aanwezig. Men kon de honing uit eigen huis
proeven en natuurlijk kopen. Tevens konden kinderen zelf appelsap maken met de aanwezige pers,
knutselen en kleuren. Voor iedereen was er koffie
en thee met iets lekkers aanwezig. Allemaal GRATIS. Ook was er een officieel moment tijdens deze
activiteit. Zo werd er een draagbaar blustoestel
overhandigd aan de vrijwilligers van het Ridder
Hoen Park. Dit blustoestel werd geschonken door
de firma Acaleph uit Geleen. We hopen het blustoestel natuurlijk nooit nodig te hebben, maar Acaleph
alvast BEDANKT.

Fotolezing "Nieuw Lotbroek" op donderdag 29
november a.s.
Op donderdagavond 29 november a.s. houdt de
Heemkundevereniging Hoensbroek een fotolezing
over de buurt Nieuw Lotbroek in de kantine van FC
Hoensbroek aan de Frederikstraat.De lezing begint
om 20.00 uur en de beelden worden
aaneengepraat door Hein Giesen. De fotolezing is
een bloemlezing uit de vele foto’s, die wij ter
beschikking hadden voor het onlangs door de
heemkundevereniging gepresenteerde boek ‘Nieuw
Lotbroek in woord en beeld’. Dat boek is
samengesteld en geschreven door de zeker in Lotbroek niet onbekende Math Mertens. U verwacht
misschien een droge opsomming van feiten, namen
en jaartallen, maar het tegendeel is waar. Het boek
is doorspekt met uit het leven gegrepen verhalen
en is met heel veel oude foto’s verluchtigd. Daarmee geeft het een terugblik op een buurt en een
tijd, die de meesten van u zelf nog gekend hebben.Uiteraard is het boek na afloop van de lezing te
koop, voor een bedrag van € 9,95.

Misschien interesse om ook vrijwilliger te worden
binnen het Ridder Hoen Park, dat kan. Kom gerust
eens langs tijdens onze openstellingen op maandagochtend. De vrijwilligers zijn dan vanaf 09.00 tot
12.00 uur aanwezig in het Ridder Hoen Park, voor

De avond is voor iedereen vrij toegankelijk en u
bent dus van harte welkom!
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VOOR DE KLEINTJES
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die een getekend exemplaar van zijn debuut thriller
wil is vanaf 13:00 uur van harte welkom. Om zoveel
mogelijk mensen te bereiken én informatie te delen
over de boekpresentatie én het boek zelf is er tevens een speciale Facebookpagina:
www.facebook.com/oorlogsbuit.
Wil je alvast de samenvatting lezen van het boek?
Like dan zijn pagina en check het berichtje op de
startpagina van @Oorlogsbuit.

Schrijversdebuut van een Lotbroeker:
Sander Bossink
Enkele jaren geleden begon hij met het schrijven
van het eerste hoofdstuk, enkele maanden later volgde een volgende hoofdstuk en alles werd nog eens
opnieuw gelezen. Weer een tijd later volgden nog
eens twee hoofdstukken en langzamerhand begon
het verhaal zich te ontwikkelen. Nu, zo'n vier jaar
later mag het eindelijk bekend worden maken en is
hij supertrots; Sander Bossink gaat namelijk eind
november zijn allereerste boek uitbrengen!
"Het is een boek dat gaat over de Tweede Wereldoorlog maar het speelt zich af in de huidige tijd.
Twee mensen gaan op zoek naar een mogelijke
geheime oorlogsbuit en tijdens de zoektocht worden
ze beiden meegezogen in de afschuwelijke nazi historie. Een spannend maar hachelijk avontuur ontvouwt zich omdat er bepaalde krachten zijn die niet
willen dat dit geheim onthult wordt." Dit is in het kort
de samenvatting van boek, aldus een trotse
Sander."Begin 2018 schreef ik het einde en toen
was het boek klaar. In eerste instantie dacht ik dat
het niet goed genoeg zou zijn en twijfelde ik heel
erg om er iets mee te doen maar toen ik deze
zomer het manuscript doorstuurde naar een uitgeverij belde ze me binnen een week op omdat ze
erg enthousiast waren geworden van de fragmenten
die ze hadden gelezen. Ze gaven aan dat ze het
hele boek met de redactie
zouden lezen en beoordelen en
half september kwam de
bevestiging dat ze het boek
gingen uitbrengen, ik wist niet
wat ik hoorde.Alhoewel de
meesten hem kennen als
zanger, presentator én organisator van het jaarlijkse Hoensbroekse Koningsdagfestival
Oranje Festival Gebrook, hoopt
Sander nu ook als auteur door
te breken"
Het is natuurlijk pas mijn eerste boek en we moeten
nog maar zien of het aanslaat maar spannend is het
wel. Het boek heeft tevens een open einde dus een
vervolgdeel is al in de maak" aldus een enthousiaste Sander.Inmiddels is hij druk bezig met alle
voorbereidingen voor zijn boekrelease op 30 november. Zo zal er een grote boekpresentatie zijn op
zaterdag 8 december in het centrum van Hoensbroek waarbij ook diverse authentieke oorlogsvoertuigen te bewonderen zullen zijn. Na de boekpresentatie zal er nabij de ReadShop in de Kouvenderstraat tevens een signeersessie zijn, dus iedereen

Drumband Marijke zegt DANKJEWEL!
In een vorige uitgave van dit wijkblad
stond een artikel
over de rommelmarkt, die drumband
Marijke ging organiseren op zondag 21
oktober jl. Daarbij
ook een oproep aan
u om spulletjes beschikbaar te stellen hiervoor. En
dat hebben we geweten! De telefoontjes bleven
maar komen en soms konden ze niet eens beantwoord worden -waarvoor nog excuses. We hebben
vele adressen mogen bezoeken om spulletjes op te
halen, die wij dan weer op onze rommelmarkt konden verkopen. En dààrvoor wil drumband Marijke
van harte DANKJEWEL zeggen. De opbrengst van
de rommelmarkt was weer boven verwachting èn
heel welkom als aanvulling op de clubkas! Want die
werd behoorlijk aangesproken in de voorbereidingen op het concours op zaterdag 3 november waaraan de drumband bij het verschijnen van dit
blad ondertussen al heeft deelgenomen. Huur voor
sporthallen voor extra marsrepetities en vervoerskosten zijn enkele grote kostenposten, naast kosten voor o.a. extra partituren en repetities. En de
vervoerskosten werden nog eens extra hoog, omdat
de drumband voor het concours helemaal naar
Schiedam moest reizen. Dit omdat er binnen Limburg te weinig deelnemers waren om een concours
te organiseren! Een verslag van de concoursdag
kunt u wellicht in een volgende uitgave van dit blad
aantreffen. Het concoursweekend was erg druk,
omdat naast het concours ook nog het Koffieconcert
op de agenda stond. Dit vond op zondag 4 november plaats in gemeenschapshuis Caumerbron in
Heerlerbaan. Ook daarvan later meer.
Nogmaals een hartelijk DANKJEWEL aan de gulle
gevers èn natuurlijk ook aan de vele, vele bezoekers van onze rommelmarkt (want druk was
het!). En wellicht tot volgend jaar. En waar de rommelmarkt dàn plaatsvindt? Wie weet.
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Activiteiten in Nieuw-Lotbroek
PAG.
4
3
1
5
9
11
6
1
4
6
5
4
4

DATUM
11-11
20-11
25-11
25-11
29-11
8-12
8-12
9-12
5-1
12-1
20-1
2-1
wo

TIJD
11:11
18:00
14:00
14:11
20:00
13:00
20:30
14:00
20:11
20:11
12:11
19:11
14:00

ACTIVITEIT
Openingsfrühschoppen
Inloopinfo avond
Sinterklaas bezoekt
Proclamatie
Fotolezing
Signeersessie
Darts Open Hoensbr.
Kerstman bezoekt
Prinsenproclamatie
Prinsenproclamatie
Receptie
Prinsenreceptie
Kienen (1 x per 2 weken)

ORGANISATIE
CV de Lotbroekers
Fysio Schürmann
CV de Lotbroekers
JCV Gebrook
Heemkundever.
Sander Bossink
DC Flying Darts
Vrijwilligers RHP
CV de Lotbroekers
CV de Bistrojanen
JVC Gebrook
CV de Lotbroekers
Buurtpunt

LOCATIE
Sportpaleis Hendriks
Pius XXII plein 2
Sportpaleis Hendriks
MFC
Kantine FC Hoensbr.
Readshop Hoensbr.
Ons Trefcentrum
Ridder Hoen Park
Sportpaleis Hendriks
Ons Trefcentrum
MFC
Sportpaleis Hendriks
de Koffiepot

Verenigingen in Nieuw-Lotbroek
VERENIGING
OV CV De Lotbroekers
I.V.N. Hoensbroek
Heemkundevereniging
M.F.C. Gebrook
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
Ridder Hoen Park

CONTACTPERSOON
Miranda Limpens
Peter Geurts
Wim Kortekaas
Beheer Alcander
Bernd Stanneveld
Leon Pitt
Ron Hassing
Jean Wagemakers
John Visker
Mat Steijaert
Angela Niesten
Wim van Bavel
Tonnie Moonen
Joke Huppertz
Marcel Wetzels
Rens Dullaart
Bertha Jongen
Ton Bodelier
Nelly van der Beek
Mia van der Lande
Patrick Essers
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E-MAILADRES
secretariaat@lotbroekers.nl
ivnhoensbroek@gmail.com
secretaris@heemkundehoensbroek.nl
kborgans@alcander.nl
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
dullaart.rens@gmail.com
nollie44@live.nl
info@jcvgebrook.nl
secetaris.sbnl@outlook.com
buurtpreventienieuwlotbroek@gmail.com
essersp@telfort.nl

