Voor u ligt weer een buurtblad met leuke
en interessante onderwerpen. Zoals:
buurtfeest, drumband Marijke, uitnodiging aan verenigingen, kienen, speurtocht, FC Hoensbroek, Sinterklaas enz.

Uitgave september 2020

Helaas zijn we nog steeds gebonden aan de RIVM richtlijnen,
waardoor het kan gebeuren dat
een geplande activiteit er anders
uit gaat zien of in het ergste geval,
afgelast wordt. Daarom willen wij
er nogmaals op wijzen dat alle
activiteiten, vermeld in dit buurtblad, onder voorbehoud zijn. Houd
daarom de mediakanalen goed in
de gaten. Met vriendelijke groet.
Tijdens het buurtfeest van 18 oktober wordt er om en bij Ons TREFCENTRUM aan het Pius XII plein
te Hoensbroek door STICHTING
BUURTBEHEER NIEUW LOTBROEK niet alleen een kinderrommelmarkt georganiseerd, maar ook
een straatmarkt. Heb je interesse
om mee te doen, meld je dan aan.
De kinderrommelmarkt/straatmarkt
start om 10.00 uur en duurt tot
17.00 uur. Vanaf 9.00 uur kunnen
de verkopers spullen uitpakken en
alles klaar maken voor de verkoop.
Je krijgt de beschikking over een
GRATIS kraam met zeil. Wij vragen wel € 5,- borg.
Als je op het einde alles netjes
opruimt/achterlaat én niet voor
17.00 uur vertrekt krijg je de € 5,Onderstaande strook inleveren,
opsturen of mailen vóór 10 oktober
bij: J.Sauvé, Overbroekerf 44 te
Hoensbroek, Tel: 045-5212120.
E-mail : j.sauve@ziggo.nl
Inschrijving kinderrommelmarkt ( tot 15 jr ).

Inschrijving straatmarkt

Aantal kramen:………………………..………………….

Aantal kramen:…………………….…….….……………

Naam:………………………………………..……………

Naam:………………………………….………………….

Leeftijd: ……………………………………...……………

Tel: ……………………………………..……...…………

Tel:……….………………………………………..………

E-mail: ……………………………………...……..……..

E-mail:..………………………………………………..….

Activiteit voor mensen met
een scootmobiel

Bestuurswisseling

Naar aanleiding van de door de Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek georganiseerde fietstocht, werden wij door een buurtbewoonster benaderd met de
vraag of er ook eens een uitstapje georganiseerd
kan worden voor mensen die zich in een scootmobiel moeten voortbewegen. Wij hebben besloten
daar met alle plezier gehoor aan te geven en zijn
begonnen om voor deze mensen een activiteit voor
te bereiden.

Tijdens de vergadering
van het algemeen bestuur van de Stichting
Buurtbeheer
Nieuw
Lotbroek is besloten
om een aantal bestuursfuncties te wisselen. John Visker
heeft zijn functie van voorzitter overgedragen aan
Nellie van der Beek, die voorheen secretaris was.
John is door het bestuur voor een periode van een
jaar benoemd tot vicevoorzitter. In plaats van Nellie
van der Beek is Jo van den Booren nu secretaris
geworden. De overige bestuursleden blijven dezelfde taken en functies vervullen als voorheen.

Colofon en volgend Buurtblad
Nieuw Lotbroek Nieuws verschijnt 4x per jaar en is
een uitgave van Stichting Buurtbeheer NieuwLotbroek.
Redactie:
Matthé van der Lande en Mia van der Lande
Miep Pieters
Redactieadres : redactie.sbnl@outlook.com
Website: www.nieuwlotboek.nl

Graag horen wij wie er belangstelling heeft om deel
te nemen als er een uitstapje voor mensen in een
scootmobiel georganiseerd wordt. We zullen voorzichtig starten met een niet al te lange tocht met onderweg een mooie pauzeplek waar de deelnemers
kunnen genieten van een drankje met iets lekkers
om te eten.
Heb je belangstelling voor zo’n activiteit, of goede
ideeën voor de organisatie laat dat dan weten aan
onze secretaris via: secretaris.sbnl@outlook.com

De volgende uitgave van Nieuw-Lotbroek Nieuws
valt in de week van 18 november in de bus. Uw kopij hiervoor dient uiterlijk vrijdag 30 oktober 2020
ingeleverd te worden en kan naar bovenstaand
redactie adres gestuurd worden. De tekst dient
zonder opmaak aangeleverd te worden. Eventuele
foto’s los van de tekst.
De redactie is niet aansprakelijk voor gegevens
die door derden worden verstrekt

Info Klinkerstraat
De Klinkerstraat in Hoensbroek, die tussen Kasteel
Hoensbroek en de Droomvijver loopt, wordt heringericht tot een dertigkilometerzone. De gemeente
Heerlen doet dit om de verkeersveiligheid van de
Klinkerstraat te verbeteren. Hiervoor is een ontwerp
gemaakt, dat de omwonenden, die hierover een brief
hebben ontvangen, kunnen inzien. Het ontwerp, dat
nog niet definitief is, is te bekijken
via www.heerlen.nl/klinkertstraat.
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Oproep Bijeenkomst voor verenigingen 21 september a.s,
19.00 uur is de zaal open en is er gelegenheid om
in te lopen en elkaar informeel te ontmoeten. In verband met de coronamaatregelen moet de beheerder van de zaal vooraf weten hoeveel personen er
bij de bijeenkomst aanwezig zijn zodat er voldoende zitplekken op afstand van anderhalve meter geregeld kunnen worden.
Wij verzoeken jullie daarom voor 15 september
een mailtje te sturen naar onze secretaris en de
namen door te geven van de personen die namens jullie vereniging aanwezig zullen zijn.
Stuur dat mailtje naar:
secretaris.sbnl@outlook.com
Als jullie onderwerpen hebben die jullie graag willen
bespreken tijdens deze avond is het prettig als je
die bij de aanmelding even vermeldt. Wij kunnen
dan bij het opstellen van de agenda en het voorbereiden van de vergadering hier rekening mee houden.

Zoals in het vorige buurtblad is aangekondigd organiseert de Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek
een bijeenkomst voor verenigingen in onze wijk. De
verenigingen hebben hiervoor inmiddels op het bij
ons bekende contactadres een uitnodiging ontvangen. Voor het geval je die uitnodiging niet ontvangen hebt, ben je bij deze van harte uitgenodigd.
Enkele jaren geleden, toen de meeste verenigingen
die in Nieuw Lotbroek actief zijn, of toen waren, nog
een onderkomen vonden in het MFC, organiseerde
de Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek (SBNL)
enkele keren per jaar een bijeenkomst met afgevaardigden van die verenigingen. Het doel van die
bijeenkomsten was om elkaar te informeren over
actuele zaken en om te zoeken naar mogelijkheden
om met elkaar samen te werken en elkaar te ondersteunen daar waar dat mogelijk was. Vaak waren
ook de wijkagent, de wijk-BOA en andere ondersteuners aanwezig om mee te denken over zaken
die aan de orde kwamen. Natuurlijk waren de bijeenkomsten niet altijd zo effectief als sommigen
misschien hoopten en toch zijn er toen veel mooie
activiteiten samen opgezet en er was de meerwaarde in ieder geval dat de deelnemers elkaar kenden
en wisten te vinden als dat nodig was. Jammer dat
dit stopte toen de plannen om het MFC te sluiten
meer vorm kregen en verschillende verenigingen
elders hun heil zochten. Er viel toen toch een stuk
gezamenlijke inzet voor de wijk uit elkaar. Als Stichting Buurtbeheer, die onder andere tot taak heeft
om de sociale cohesie en samenwerking in de buurt
te bevorderen willen we dit overleg van verenigingen in onze wijk nieuw leven inblazen. Daarom organiseren wij op maandag 21 september van 19.30
– 21.30 uur een bijeenkomst voor de verenigingen
in Ons Trefcentrum, Pius XII-plein nr. 38. Vanaf

Uitstapje Abshoven
Al enkele keren hebben wij op deze plek iets gemeld over een uitstapje dat de Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek organiseert naar Abshoven en
omgeving. Door de uitbraak van het Covid 19-virus
kon dit uitstapje niet doorgaan in maart. We hebben
inmiddels twee nieuwe datums geprikt en wel vrijdag 11 en maandag 21 september, zodat per keer
het aantal deelnemers kleiner is en we de afstandsregels beter in acht kunnen nemen. De belangstellenden die hadden ingeschreven voor maart zijn
uiteraard door ons persoonlijk benaderd. Bij het
verschijnen van dit buurtblad is 11 september voorbij, maar als er belangstellenden zijn die nog graag
willen deelnemen op 21 september kunnen ze zich
melden bij: wielpieters@gmail.com
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Belangrijke telefoonnummers
SPOED Politie/Brandweer/
Ambulance
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
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112

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

Ideeën voor invulling
open terreinen

Zoals het klokje in Hoensbroek tikt

De Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek heeft samen met Heerlen Stand By het initiatief genomen
om aan de omwonenden van de open terreinen die
liggen tussen de Bernhardstraat, deel van de Heerlerweg, Prins Mauritsstraat en een deel van de Julianastraat te vragen welke invulling van deze plek zij
graag zouden zien. Door de bijna 50 mensen die wij
gesproken hebben zijn bijna 100 ideeën aangedragen. Met die mooie uitkomst zijn wij in gesprek gegaan met de woningcorporatie Woonpunt en de gemeente Heerlen.
Eind augustus hebben we in dit gebied een Tent in
de Wijk georganiseerd waar omwonenden en belangstellenden elkaar en vertegenwoordigers van
de samenwerkende instanties konden ontmoeten.
Enkele wethouders van de gemeente Heerlen waren aanwezig.
Dit mooie initiatief met de enthousiaste inbreng van
een groot aantal omwonenden gaat zeker een vervolg krijgen en wij hopen een flink deel van de ingebrachte ideeën te kunnen realiseren. Iedereen die
hier meer over wil weten kan contact opnemen met
onze secretaris via:
secretaris.sbnl@outlook.com Wij houden u uiteraard op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Na ruim 2 ½ jaar voorbereiding, planning enz. gaat de
klok op het voormalige gemeentehuis Hoensbroek,
nu Zorgplein Hoensbroek,
op initiatief van John Visker
zijn werk weer hervatten.
Op 1 september zal het totaal gerenoveerde uurwerk
weer “bij de tijd zijn”. De
klok wordt dan geïnstalleerd, voorzien van een
nieuw elektronisch uurwerk,
vergulde cijfers en wijzers, verlichting en zal om het
half uur “van zich laten horen”. Op zondag 20 september zal de klok officieel “ingeluid“ worden. Van
13.00 tot 17.00 uur zal voor het Zorgplein een gezellige middag plaatsvinden. Om 14.00 uur zal de klok
officieel “ingeluid“ worden. Tijdens deze middag zullen Wiel Sijstermans, Limburgse troubadour, Hoensbroeks duo Lia en Herman, Hans Ermers met zijn
vocale groep, Xam, Hoensbroeks aankomend talent
voor jullie optreden. Onze Hoensbroekse dialectdichter Math Mertens zal een speciaal gedicht voorlezen waar “de klok” centraal in staat. Het geheel zal
gepresenteerd worden door onze eigen Hoensbroekse July Vijgen. Heemkundevereniging Hoensbroek zal een stand bemannen om jullie info te geven over “de klok”. Stichting Viergebrook zal tezamen met de afzonderlijke buurtstichtingen, Mariarade, Maria-Gewanden, Broich en Nieuw Lotbroek ook
aanwezig zijn om de Hoensbroekse gemeenschap
uitleg te geven over hun werkzaamheden in Hoensbroek. Met o.a. hun medewerking is het mogelijk geworden om het project “klok” te verwezenlijken. Een
hapje en drankje is uiteraard ook aanwezig. Kortom
een middag om nu al te reserveren in de agenda
want.....”zoals het klokje in Hoensbroek tikt... tikt het
nergens.....!!!”. Voor verdere info kan contact opgenomen worden met John Visker, initiatiefnemer/
coördinator. 0646143711.
Tot ziens op zondag 20 sept 2020.

Cv Jonglúuj Va Gebrook

Vind jij dansen ook zo leuk? Kom dan eens kijken
naar onze danslessen. Deze starten weer op dinsdag 8 september a.s. van 18 tot 19 uur in Horeca
Gelegenheid “Ons Trefcentrum”, Pius XII plein 38 te
Hoensbroek. De lessen vinden één keer per week
plaats. Meld je natuurlijk wel eerst even aan. Dat
kan met een pb op onze facebookpagina (CV
Jonglúuj va Gebrook), of via een Whats App berichtje naar telefoonnummer 06-30064606 of 0621551238.
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Samen werken aan gezondheid
De visie van Fysiotherapie Schϋrmann is samen
werken aan gezondheid. Zeer toepasselijk in deze
tijd van corona waarin iedereen gevraagd wordt samen te werken om het coronavirus niet verder te
verspreiden en jezelf en anderen te beschermen
voor je eigen en de gezondheid van anderen. Ondanks het coronavirus gaat het dagelijks
leven door, net zoals acute klachten van spieren,
gewrichten en chronische klachten. De behandeling
van sommige klachten kun je niet uitstellen en voor
sommige klachten is regelmatig behandelen de
beste remedie. In maart begin dit jaar bestond Fysiotherapie Schürmann 10 jaar. Vanwege de coronamaatregelen mocht de open dag helaas niet doorgaan en is dit moment aan ons voorbij gegaan. Wel
hebben wij vele reacties mogen ontvangen. Wij willen iedereen bedanken die in de afgelopen 10 jaar
onze praktijk heeft bezocht en dat wij indien u zorg
nodig heeft wij u kunnen ondersteunen bij het verhelpen of verminderen van uw klacht. U kunt onze
praktijk bezoeken voor een afspraak met een van
onze fysiotherapeuten, deelnemen aan onze beweeggroepen sport & vitaal of een revalidatieprogramma volgen, waarbij wij rekening houden met
de huidige veiligheidsmaatregelen. Voor meer info:
045-5284400
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Mir.I.am’s mini-bib

Mededeling OV CV De Lotbroekers

Mir.l.ams’s mini-bib is op 13 april geopend op de
oprit van Julianastraat 10. Verschillende buurtgenoten hebben de weg naar dit biebje al gevonden. Het
boekenkastje van de mini-bib is gevuld met steeds
weer andere boeken, thrillers, romans, chick-lit,
waargebeurde verhalen, kinderboeken….. heel gevarieerd. Je mag er boeken ruilen, maar ook een
boek meenemen als je géén ruilboek hebt is geen
probleem. Heb je wel een boek dat je als ruilboek
wilt geven, zorg dan dat het boek schoon, compleet
en niet al te oud is.
De mini-bib is ook een kinderzwerfboekenstation.
Alle kinderboeken hebben een zwerfcode en op de
website van http://kinderzwerfboek.nl/ kun je zien
waar je boek al overal is geweest en wat andere
kinderen van dit boek vonden. Boeken doneren?
Dat kan in overleg, stuur een berichtje via de Facebookpagina of mail miriam.simons@ziggo.nl
Tot ziens bij de Mir.I.am’s mini-bib!
Mir.I.am’s mini-bib is:
 Altijd open
 Helemaal gratis
 Voor iedereen die van lezen houdt
 Te volgen op Facebook
https://www.facebook.com/pg/Mirisamsminibib/

Hallo buurtbewoners !
Wij hopen van harte
dat u en uw dierbaren
de afgelopen periode
gespaard bent gebleven van de gevolgen
van het nare coronavirus. Helaas is Covid19 nog steeds niet
weg en wordt een
groot deel van ons
doen en laten nog altijd beheerst door genoemd virus en de
RIVM-richtlijnen daar omtrent. Het bestuur van OV
CV De Lotbroekers is op 9 mei j.l. bij elkaar gekomen om te bezien of het mogelijk is. om op een verantwoorde en veilige manier het carnavalsseizoen
2020-2021 vorm te geven, zoals men dat van ons
gewend is. De beperkingen van bijeenkomsten met
inachtneming van 1½ meter afstand zullen waarschijnlijk nog voor langere tijd gelden, hetgeen het
niet verantwoord maakt om grotere groepen bij elkaar te brengen. Na afweging van alle voors en tegens heeft het bestuur het moeilijke besluit genomen om in het seizoen 2020-2021 géén proclamatie
in november 2020 te organiseren en eveneens géén
receptie in februari 2021. OV CV De Lotbroekers zal
als vereniging dan ook geen andere verenigingen
bezoeken bij hun proclamaties en/of recepties. Als
de regels of richtlijnen in de loop van het jaar versoepeld worden, dan zal OV CV De Lotbroekers
bezien of en hoe Carnaval kan worden gevierd in
2021 met onze huidige Vorst Wiel I.
Wij kunnen hier wél aangeven, dat als deze onzekere tijd voorbij is wij voor onze leden en sympathisanten iets gezelligs zullen gaan organiseren, zodat wij
elkaar allemaal weer eens kunnen ontmoeten. Zoals
eerder aangegeven was het geen gemakkelijke beslissing, maar wel één waar de gezondheid van
iedereen voorop staat.
Zodra er wijzigingen in het beleid van de overheid
komen, die voor onze vereniging van invloed zijn,
zullen wij u daarvan berichten via dit Buurtblad, op
Facebook en via onze website (www.lotbroekers.nl).
Met vriendelijke groet en blijf gezond!
Graag tot ziens!! Bestuur Ontspanningsvereniging
CV De Lotbroekers
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Kienen Supportersclub “De Blauw-Witten”
Als de huidige regels zo blijven, willen we op woensdag 23 september, om 19.30 uur, weer van start gaan
met onze wekelijkse kienavonden. Uiteraard hebben
we de opstelling van de tafels in Ons Trefcentrum afgestemd op de geldende Corona maatregelen en
RIVM uitgangspunten. Uw gezondheid is onze gezondheid en daarom zijn onderstaande regels opgesteld. Wij rekenen dan ook op uw medewerking om
zich te houden aan de algemeen geldende RIVM Coronaregels en de hier onder staande regels, zodat kienen mogelijk is en blijft. Gezien het aantal beschikbare plaatsen, is een aantal extra afspraken noodzakelijk: Vooraf aanmelden is verplicht! Dat kan via e-mail
supportersclub@ziggo.nl of telefonisch 045-5218393.
Datum/tijdstip van aanmelden is bepalend. Niet aangemeld, is géén toegang. Indien het maximaal aantal
plaatsen bezet is, hoort u dit van ons. Mocht u na de
aanmelding om bepaalde reden toch niet naar de kienavond komen, stellen we het zeer op prijs dat u zich
dan afmeldt. Dan kunnen wij eventueel iemand anders
in uw plaats blij maken met een plek in de zaal. Bij
binnenkomst staat ontsmettingsmiddel klaar om de
handen te ontsmetten. We houden onderling 1,5 meter afstand, ook bij de ingang en de kassa. Om zo min
mogelijk met contant geld in aanraking te komen, moet
er gepast betaald worden. De kaartprijzen zijn ook

daarom aangepast en bedragen:
Klein kaartje
€ 1,Seriekaart of 6 lossen kaartjes
€ 5,3 series
€ 12,- plus een klein kaartje extra
4 series
€ 15,- plus een klein kaartje extra
De pauzekaart prijzen tijdens coronatijd
bedragen:
Halve seriekaart
€ 1,Hele seriekaart
€ 2,Twee hele seriekaarten
€ 3,Drie hele seriekaarten
€ 5,Vier hele serie kaarten
€ 6,Het ruilen van kaarten is niet toegestaan.
Bij 'kien' dient men zelf de getallen terug te roepen,
i.v.m. de 1,5 meter afstand. Het is niet toegestaan de
stoelplaatsen te wijzigen. Ook bij het naar huis gaan
dient men per tafel en op 1,5 m afstand van elkaar de
zaal te verlaten. Het dragen van mondkapjes wordt
aanbevolen. Het bestuur behoudt zich het recht voor
om aanvullende regels te stellen en bij onvoldoende
deelnemers het kienen af te lassen. We zijn niet boos
of chagrijnig door de spelregels, maar blij dat we weer
kunnen kienen. Met de nodige discipline van iedereen
gaat ons dit samen lukken! Alvast bedankt voor jullie
medewerking!

Sinds corona zijn mensen veel meer thuis. Dan is
het belangrijk om te kijken hoe veilig deze woonomgeving is, zodat ongevallen voorkomen kunnen worden. U kunt bijvoorbeeld denken aan het veilig verplaatsen in en om de woning, maar ook het zelfstandig en veilig blijven uitvoeren van de dagelijkse handelingen, zoals het koken en douchen. Denk echter
ook zeker aan het belang van het goed inrichten
van een (thuis) werkplek om klachten te voorkomen.
Uw welzijn is onze passie.
Ook zien we dat door de huidige situatie met corona
de eenzaamheid is toegenomen. Graag denken wij
met u mee in oplossingen om in uw behoefte aan
sociaal contact te blijven voldoen.

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

De ergotherapeut is er voor iedereen; kinderen, volwassenen en ouderen waarbij uw lichamelijke- en
psychische welzijn voorop staat. Wat uw vraag ook
is, wij denken graag mee in een passende oplossing. Indien u vragen heeft of graag meer informatie
wil ontvangen kunt u contact met ons opnemen.

( 06-44 23 80 61
* info@ergodemijnstreek.nl
: www.ergodemijnstreek.nl
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Beste lezer van dit wijkblad
2020 Is een raar jaar, waarin veel dingen anders zijn. Toch wil drumband Marijke een traditie in ere houden. Ook dit jaar willen we een
rommelmarkt organiseren. We zijn gestart met
de voorbereidingen en hopen dat alles goed
komt en dat we de rommelmarkt kunnen laten
doorgaan.
Noteer alvast de datum: zondag 25 oktober!
Want dan hoopt drumband Marijke u weer te
kunnen begroeten tijdens de jaarlijkse rommelmarkt van de vereniging in Ons Trefcentrum
aan het Pius XII-plein in Hoensbroek. Dit is
onder voorbehoud, want we hebben geen glazen bol waarin we kunnen zien of een rommelmarkt op die datum wel mogelijk en toegestaan is! Maar we zullen er alles aan doen om
de hele markt corona-proof te organiseren.
We bekijken de zaak positief en hopelijk kunnen we
u dan weer eens een leuk uitje aanbieden dat wél
doorgaat. Na zoveel activiteiten die afgelast zijn.
Maar daarvoor is uw hulp nodig. Niet alleen door de
rommelmarkt te bezoeken, maar u kunt de drumband ook steunen door nu alvast spulletjes beschikbaar te stellen. Ruimt u na de zomer de zolder of de
berging op en u vindt bruikbare spulletjes waar u
niets meer mee doet? Dan is het tijd om drumband
Marijke te bellen. Ú komt gemakkelijk van uw overbodige spulletjes af, de drumband verkoopt ze op
de rommelmarkt en verdient er een centje aan en
een ander is er weer blij mee. Zo snijdt het mes niet
aan 2, maar zelfs aan 3 kanten. En u kunt van alles
bij ons kwijt. Of het nou boeken of kleding, speelgoed of servies, een tv of cd's zijn. U kunt het bij
ons kwijt. Het enige wat we niet ophalen is meubilair. Dus GEEN stoelen, tafels, of kasten. Simpelweg omdat we daar de ruimte niet meer voor hebben. Voor de rest kunt u bellen met 06-485 231 00
of met 06-237 90 877 en er wordt met u een af-

spraak gemaakt wanneer de spullen bij u kunnen
worden opgehaald. De drumband dankt u bij voorbaat voor uw medewerking en hoopt u allen op zondag 25 oktober te mogen begroeten in Ons Trefcentrum tijdens de rommelmarkt.
Doordat de drumband op bovenstaande manier geld
'verdient', kan ze de contributie voor de leden laag
houden. Onze leden betalen slechts € 6,- contributie
per maand. 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)! In plaats van een hogere contributie vragen
wij hulp bij andere activiteiten, zoals de rommelmarkt, om geld in het laatje te krijgen. Dit om ook de
mensen met een smalle beurs een mooie en betaalbare hobby te kunnen bieden. Bovendien wordt zo
ook eenheid gesmeed binnen de groep, door op
meerdere vlakken samen iets te presteren (niet alleen muzikaal maar ook daarbuiten)!
Nieuwe leden zijn trouwens van harte welkom bij
drumband Marijke. Wil jij ook eens een optocht tijdens het Oud Limburgs Schuttersfeest meelopen met langs de kant tienduizenden toeschouwers? Of een carnavalsoptocht? Of meedoen
aan de internationale wedstrijden tijdens het
Kampioenschap der Lage Landen in Hamont?
Of en vooral gewoon lekker muziek maken
(zowel solo als samen met anderen) en veel
plezier onder elkaar beleven? Kom dan eens
kijken tijdens een repetitie in Ons Trefcentrum,
Pius XII plein, Hoensbroek. Wie weet, grijpt het
Marijke virus jou en word jij ook opgenomen in
de Marijke-familie. We repeteren op dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 uur. Tot dan!
En tot ziens op onze rommelmarkt op 25 oktober (10.00 -16.00 uur) a.s. in Ons Trefcentrum!
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Supportersclub “De Blauw-Witten” 50 jaar jong
Even terug naar de beginjaren
Tijdens de jaarvergadering van FC Hoensbroek,
toen nog RKFCH, in augustus 1970 werd er vooruit
gekeken naar het zilveren jubileum van de voetbalclub in 1971. Mede door het succes van een supportersclub voor een viertal jonge wielrenners uit
Nieuw-Lotbroek leek het een van de trouwe leden,
Wim Wijnands, een goed idee om dit ook te doen
voor de voetbalclub.
Bij de rondvraag
vroeg hij het bestuur
om
toestemming
voor de oprichting
van zo’n supportersclub. Dit met het oog
op dat naderende
jubileum en het bieden van enige financiële steun. Direct na
afloop van de jaarvergadering kreeg hij
al meteen bijval van
enkele mensen die
wilden meewerken. Dat waren Hubert Biermans,
Huub Willems, Jos Franssen, Andries Roolvink,
Jaap Bakker en Wiel Wagemakers. Een week later
vond al de oprichtingsvergadering plaats met Wim
Wijnands als voorzitter, Hubert Biermans als secretaris en Huub Willems als penningmeester. Op 25
oktober 1970 werd de vereniging officieel bij de notaris en KvK onder de naam Supportersclub “De
Blauw-Witten” ingeschreven. Er was weliswaar
maar een korte tijdspanne tot het jubileumfeest,
maar diverse activiteiten leverden de nieuwbakken
supportersclub toch al heel wat geld op. Ook toen al
waren kienavonden de belangrijkste bron van inkomsten. Die werden gehouden in de eerste
(piepkleine) kantine van de voetbalclub. Deze was
gevestigd in een van de leegstaande lokalen van de
toenmalige kleuterschool, het latere MFC Gebrook.
Tijdens de kienavonden was de verkoop van soep
een inkomensbron en die werd verzorgd door Andries Roolvink en als het nodig was werd de soep
met water door hem aangelengd. Tijdens de jubileumreceptie van het 25 jarige RKFCH kon de supportersclub het bestuur van RKFCH meteen trakteren op een berg cadeaus. Sporthuis Moonen in
Heerlen ging stoppen. Hier werden tegen spotprijsjes (na het nodige onderhandelen) een zeer groot
aantal voetbalmaterialen gekocht zoals doelnetten,
shirts, broekjes, kousen, materiaaltassen en wedstrijdballen. Toen deze op de receptie werden aangeboden, ontving men van de honderden aanwezigen in de feesttent heel wat lovende woorden. Maar

ook na dit jubileumfeest besloot de supportersclub
door te blijven gaan met hun ondersteunende activiteiten. Echter na het grote feest in 1971 stopte een
aantal bestuursleden van RKFCH en werden rollen
en taken anders verdeeld. Hans van Engelen ging
aan de slag om nieuwe bestuursleden te werven.
Math Mertens werd de nieuwe voorzitter en Wim
Wijnands werd
gevraagd om
de supportersclub te verruilen voor een
taak als vicevoorzitter bij de
voetbalclub.
Hubert
Biermans, ook jarenlang kantinebeheer der,
werd voorzitter
en Huub Willems bleef penningmeester van De Blauw Witten. Het nieuwe bestuur van RKFCH kreeg al snel een enorme tegenslag te verwerken. Tweede Kerstdag 1971 zorgde
brandstichting dat de hele houten kleed- en materiaal accommodatie tot de grond toe afbrandde, inclusief alle materiaal als kleding, ballen, netten enz. Er
werd een actiecomité opgericht om de club die inmiddels FC Hoensbroek heette te helpen en te zorgen voor nieuw materiaal en aan middelen voor de
herbouw van een nieuwe stenen accommodatie. Dit
comité kreeg als naam “Help FC Hoensbroek uit de
brand” en werd gevormd door Sjaak Giezenaar, Sjef
Scholl en Herman Janssen. De supportersclub en
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Sinterklaas naar Nieuw-Lotbroek
STICHTING BUURTBEHEER NIEUW LOTBROEK
heeft bericht gekregen dat Sinterklaas (onder voorbehoud) heeft besloten dit jaar voor alle kinderen,
tot en met 8 jaar, van NIEUW-LOTBROEK op bezoek te komen.
Hij komt dit jaar op zondag 29 november omstreeks
14.45 uur op bezoek in Ons Trefcentrum aan het
Pius XII plein 38 te Hoensbroek. Vanaf 13.45 uur is
er een poppentheater. De zaal is open vanaf 13.00
uur.
Kinderen t/m 8, jaar die zich hebben aangemeld,
krijgen van de Sint en zijn Pieten een zak snoep. De
kleinsten onder hen krijgen een presentje.

dit actiecomité bleven voor alsnog naast elkaar werken ten behoeve van FC Hoensbroek. Nadat de
voetbalclub in 1972 trots de opening kon verrichten
van de fraaie nieuwe kleed- en materiaallokalen,
werd er besloten om het actiecomité op te nemen in
de Supportersclub “De Blauw-Witten”, tot één club
die FC Hoensbroek tot steun is. Toen de belangstelling voor het kienen toenam, bleek de kantine al
snel te klein voor deze activiteit en koos het toenmalige bestuur de kantine te verruilen voor gemeenschapshuis Ons Trefcentrum. Tot op de dag van
vandaag worden onze kienavonden hier naar grote
tevredenheid gehouden. Vaak was het zo druk dat
er stoelen bijgehaald dienden te worden. Zelfs in de
gang zaten mensen te kienen. Het was aan de terugroeper, staand in de deuropening, om het afgeroepen nummer door te roepen. In de loop der jaren
hebben vele vrijwilligers zich belangeloos ingezet
om het werk van Supportersclub “De Blauw-Witten”
mogelijk te maken. Het lijkt eenvoudig om een kienavond te organiseren, maar zonder de vele vrijwilligers is dat onmogelijk. Denk aan kaartverkoop, het
afroepen/terugroepen, maar ook het inrichten en
opruimen van de zaal. Alleen door de inzet van de
vele vrijwilligers door de jaren heen was en is het
mogelijk het kienen te organiseren. Een aantal personen die jarenlang drijvende kracht waren achter
de supportersclub zonder anderen te kort te doen
zijn Maggy Hendriks-Gubbels, Huub Willems, Jaap
Bakker en Jos Dounen die ook als bestuursleden
de meeste jaren betrokken geweest zijn bij de Supportersclub “De Blauw-Witten”. Terug naar de actualiteit. Door de corona maatregelen weten we nog
niet wat er wel en niet mag. Indien mogelijk willen
we het jubileum niet onopgemerkt voorbij laten gaan
en een jubileum kienavond in oktober organiseren.
Verdere berichtgeving zullen we via de website van
FC Hoensbroek www.fchoensbroek.net bekend
maken.

Aanmelden tot uiterlijk 20 november bij één van de
onderstaande adressen
Fam. J. Sauvé, Overbroekererf 44, Hoensbroek
Fam. R. Lavicka, Heerlerweg 79, Hoensbroek
Ons Trefcentrum, Pius XII plein 38, Hoensbroek
Gaarne op aanmelding aankruisen/vermelden:
Օ A; 0 tot 14 maanden
Օ B: 14 maanden t/m 8 jaar
Naam:……………………………………………………
Roepnaam:……………………………………………...
Geboortedatum:………………………………………...
Jongen/meisje:………………………………………….
Adres:…………………………………………………….
Telefoonnummer………………………………………..
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Activiteiten Nieuw-Lotbroek
PAG.
4
5
8
6
1
9
2
11

DATUM
za 12 sept.
zo. 20 sept.
wo. 23 sept.
zo. 27 sept.
zo. 18 okt.
zo. 25 okt.
vrij. 30 okt.
zo. 29 nov.

TIJD
19:00
13:00
19:30
11:00
11:00
10:00
13:45

ACTIVITEIT
Kienen
Inluiden klok op het Zorgplein
Start wekelijkse kienavonden
Speurtocht door de wijk
Buurtfeest
Rommelmarkt
Deadline volgende buurtblad
Sinterklaas naar Lotbroek???

ORGANISATIE
Jong Lúuj va Gebrook
John Visker
Supp. Blauw Witten
SBNL
SBNL
Drumband Marijke
SBNL
SBNL

LOCATIE
ons Trefcentrum
Burg. Kessenplein
ons Trefcentrum
ons Trefcentrum
ons Trefcentrum
ons Trefcentrum

Verenigingen Nieuw - Lotbroek
VERENIGING
OV CV De Lotbroekers
IVN Hoensbroek
Heemkundevereniging
FC Hoensbroek
Scouting de H. Montfort
CV De Bistrojanen
Drumband Marijke
EHBO Nieuw Lotbroek
Hengelsportver, Haal Op
Fanfare St. Gabriël
KBO Hoensbroek
Recreatie Sport Vereniging Hoensbroek
Jeugd CV Gebrook
Stiching Buurtbeheer Nieuw-Lotbroek
Buurtpreventie Nieuw-Lotbroek
Ridder Hoen Park
Supportersclub "de Blauw-Witten"
Dierenweide Nieuw-Lotbroek
Jonglúuj vaGebrook

CONTACTPERSOON
Miranda Limpens
Peter Geurts
Wim Kortekaas
Karel Knaps (voorzitter)
Leon Pitt
Ron Hassing
Jean Wagemakers
Patrick Essers
Mat Steijaert
Angela Niesten
Wim van Bavel
Marcel Wetzels
Ton Bodelier
Jo van den Booren
Mia van der Lande
Patrick Essers
Heinz Stanneveld
Marianne Prickarts
Marietje & Jessy
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E-MAILADRES
secretariaat@lotbroekers.nl
ivnhoensbroek@gmail.com
secretaris@heemkundehoensbroek.nl
secretaris@fchoensbroek.net
leonpitt@home.nl
bistrojanen@ziggo.nl
drumbandmarijke@ziggo.nl
info@ehbo-nieuwlotbroek.nl
info@dedroomvijver.nl
info@sintgabriel.nl
wim.rieky@ziggo.nl
marcelwetzels@live.nl
info@jcvgebrook.nl
secretaris.sbnl@outlook.com
buurtpreventienieuwlotbroek@gmail.com
essersp@telfort.nl
supportersclub@ziggo.nl
m.a.prickarts@ziggo.nl
jongluujvangebrook@gmail.com

