In dit nummer o.a.: CV De Lotbroekers,
Nieuw-Lotbroeker van het jaar 2020, de
Kerstman, Ridder Hoen Park, EHBO vereniging enz.
Uitgave februari 2021

Voor u ligt het eerste buurtblad van 2021 van de Stichting
Buurtbeheer Nieuw-Lotbroek. Normaal is het eerste exemplaar gevuld met activiteiten rond het carnavalsseizoen.
Dit jaar is dat helaas afgelast vanwege een virus dat de
hele wereld in zijn greep houdt. Waarom deze foto dan op
de voorpagina zult u zich afvragen. Als redacteur van het
buurtblad wilde ik niet alleen laten zien hoe mooi NieuwLotbroek is De foto is van een buurtbewoner en mijn partner heeft hem bewerkt om weer te geven wat ik ermee wil
zeggen: Hoe zwaar het ook was, en nog is, het zal zeker
wel weer beter gaan. Ook al ging het ballonnenfestival niet
door en is carnaval afgelast, we zijn in staat er het beste
van te maken. De vallende ster is om een wens te doen.
Dus wie wil, doe gerust een wens. De spiegeling van het
kasteel in het water is gewoon prachtig.
Het jaar 2020 zal een onderwerp in de toekomstige geschiedenislessen zijn, niet alleen in Nederland maar over
de hele wereld. En ik denk dat 2021 daar nog wel op zal
aansluiten. In mijn hele leven heb ik geen enkel jaar zo
bewust beleefd als het afgelopen jaar. Veel dingen die
elke dag “gewoon“ waren, werden nu onder een loep gelegd en er werd voor me besloten of ik ze nog wel mocht
doen. Het was lastig, zeker in het begin, mijn weg hierin te
vinden, want eerlijk is eerlijk, ik vind het niet fijn. Niet zomaar even naar de winkel, geen uitstapjes en geen bezoek, dat zomaar even aanwaaide, voor een kopje koffie.

Een troostende gedachte is dat ik niet alleen in dit schuitje zit. Maar als ik eraan denk dat een paar miljard mensen op deze prachtige aardbol in hetzelfde schuitje zitten
(met allemaal hun eigen kruisje) loopt mijn hoofd over.
En dan praat ik nog niet eens over de meningen en reacties over het geheel. Al heel snel begon ik te denken en
te leven vanuit mijn eigen “bubbel”. Dat voelt veilig en
vertrouwd en het zorgt ervoor dat ik de dingen blijf doen
die tenslotte gewoon doorgaan. Want naast huisvrouw
ben ik ook mantelzorger van mijn partner en daar gaat
het grootste deel van mijn energie (met liefde) naar toe.
Mijn “bubbel” bevindt zich in Hoensbroek in de wijk
Nieuw-Lotbroek. Ik woon er dit jaar 8 jaar en heb er geen
moment spijt van. In 2014 maakte ik kennis met Stichting
Buurtbeheer Nieuw Lotbroek en heb er inmiddels mijn
draai gevonden. Een van de dingen die ik doe, is samen
met mijn partner, vier keer per jaar het buurtblad van de
Stichting in elkaar draaien. Vrijwillig en tussen de bedrijven door, met plezier en zolang het kan zullen we het
blijven doen.
Voor 2021 wens ik voor Nieuw-Lotbroek een herstart.
Een jaar dat alles weer mag, kan en mogelijk is. En dat
het eerste buurtblad in 2022 weer vol staat met carnavalsactiviteiten.
Mia van der Lande, redactie en bestuurslid SBNL

Help “Ons Trefcentrum” deze crisis door
De huidige corona-crisis is voor iedereen een zwarte tijd;
Zo ook voor mijn stiefmoeder Monique. Sinds een aantal
jaar uitbaatster van "Ons Trefcentrum" in Hoensbroek. Al
tijden staat zij klaar voor tientallen verenigingen en hiermee wil zij nog lang niet stoppen. Helaas zijn subsidies
en vergoedingen zeer minimaal en eigenlijk niet eens
dekkend voor alle lasten van "Ons trefcentrum", laat
staan voor levensonderhoud. Ondanks dit alles blijft zij
enorm positief over de toekomst van "Ons Trefcentrum"
en haar verenigingen. Zij voelt het maatschappelijk belang van het gebouw en van het samenkomen van alle
mensen. Elke kleine vereniging is welkom in "Ons trefcentrum" en dat maakt deze horecagelegenheid niet alleen een doorsnee café, maar een plek waar alle verenigingen samen kunnen komen voor hun hobby's en vergaderingen. Wij hebben dit nodig in ons mooie Gebrook!
Door de Qr code te scannen
komt men op de pagina waar
men een donatie kan doen.
Heeft u die mogelijkheid niet
vraag dan of iemand u hierbij
kan helpen of het eventueel
voor u wil doen. Voor vragen
kunt u contact opnemen met
de organisator: Levi Heitbrink
tel:. 06-55802862

Colofon en volgend Buurtblad
Nieuw-Lotbroek Nieuws verschijnt 4x per jaar en is een
uitgave van de Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek.
Redactie:
Matthé van der Lande en Mia van der Lande
Miep Pieters
Redactieadres : redactie.sbnl@outlook.com
Website: www.nieuwlotboek.nl
De volgende uitgave van Nieuw-Lotbroek Nieuws valt in
de week van 14 april 2021 in de bus. Uw kopij hiervoor
dient uiterlijk vrijdag 26 maart 2021 ingeleverd te worden en kan naar bovenstaand redactieadres 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
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CV De Lotbroekers

EHBO vereniging Nieuw-Lotbroek

Beste buurtbewoners en vrienden van CV De Lotbroekers! We zitten al in februari en het lijkt misschien een
beetje laat, maar in deze eerste uitgave van het Buurtblad in het nieuwe jaar willen wij Lotbroekers u en uw
dierbaren toch een mooi, gezond en gelukkig 2021 wensen. Er schijnt gelukkig al licht aan het einde van de
‘Covid-tunnel’; de eerste vaccins komen snel beschikbaar en hopelijk is iedereen in de loop van dit jaar straks
beschermd tegen de risico’s van het nare Corona-virus.
De Lotbroekers mogen door de beperkingen vooralsnog
niet bij elkaar komen voor gezellige activiteiten en vieren
deze maand helaas geen carnaval. We hebben daarom
ook geen nieuwe hooglustigheid kunnen uitroepen afgelopen november. Dat betekent voor onze Vorst Wiel I dat
hij extra lang mag genieten van het Vorst-zijn.
Uiteraard hopen we dat
we komende november
weer de mogelijkheid
krijgen om een opvolger
voor hem te mogen proclameren, zodat we tijdens het carnavalsseizoen 2021-2022 weer
met z’n allen gezellige
feesten kunnen vieren
samen met een nieuwe
prins, prinses of prinsenpaar. Misschien is een
rol bij CV De Lotbroekers iets voor u? Al eens
overwogen om bij onze
Raad van Elf te komen? Of misschien ziet u zichzelf al
als prins of prinses? Waarom niet! Als u van feest en
gezelligheid houdt en interesse heeft, willen we u graag
informeren en adviseren. Neem gerust vrijblijvend contact op met onze President, Rob Franssen
(president@lotbroekers.nl), en dan kunnen we samen
bekijken wat de mogelijkheden zijn; u bent van harte welkom. Hoe meer zielen, …..
We zullen echter nog enige tijd moeten volhouden en er
voor proberen te zorgen dat we veilig en gezond blijven,
zodat 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. Tot slot, 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).
Maak er een mooi voorjaar
van!
Met vriendelijke groet en blijf
gezond!
Graag tot ziens!
Bestuur
Ontspanningsvereniging
CV De Lotbroekers

Steeds meer Nederlanders
geven liever geen eerste
hulp. Volgens een onlangs
verschenen krantenartikel
is er onderzoek gedaan
naar de bereidwilligheid
van de Nederlander om
eerste hulp te verlenen. Het
bleek te gaan om maar
liefst 40 % van mensen, die
niet in het bezit zijn van
een EHBO-diploma, die
geen hulp verlenen. De
belangrijkste verklaring
hiervoor is, dat de drempel
hoger is als mensen niet weten wat ze moeten doen.
Maar mensen kunnen altijd iets doen, al is het maar 112
bellen. Bij EHBO vereniging Nieuw-Lotbroek worden
EHBO-ers opgeleid, die op zo'n moment wel weten wat
ze te doen staat. Zoals ook de zes cursisten die op dit
moment de cursus Eerste Hulp volgen. Bij kleine verwondingen is een deskundig aangelegd verband de aangewezen keuze. Iemand die bewusteloos is, is gebaat bij
een stabiele zijligging. En bloedingen proberen te stelpen
tot de ambulance er is, zijn de dingen die het verschil
kunnen maken. Deze groep van zes cursisten is goed op
weg, om samen met instructeur John Visker en medisch
adviseur Dr. Theo Dias, de cursus succesvol af te sluiten.
Als de momentele overheidsmaatregelen het weer toestaan, is Nederland daarna weer 6 deskundige EHBOers rijker.

Nieuw-Lotbroeker van het jaar 2020
Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek heeft Paul Trags
gekozen tot vrijwilliger van het jaar 2020. Paul is medeoprichter van de moestuinen aan de Christinastraat Prins Mauritsstraat. Vanaf dag één heeft hij het beheer
van de moestuinen op zich genomen, of het gaat om onderhoud of het werven van nieuwe leden uit de buurt,
Paul regelde het allemaal en gaat er nog steeds mee
door. Dankzij het werk van Paul kunnen enkele buurtbewoners genieten van een eigen moestuin. Dank je wel
Paul voor je jarenlange inzet.
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Belangrijke telefoonnummers

Blijf bewegen – Blijf fit

SPOED Politie/Brandweer/
Ambulance

Sinds maart vorig jaar worden we beperkt in de dagelijkse
activiteiten en werk door de corona maatregelen. In het
voorjaar en de zomer gingen we nog regelmatig naar buiten om te bewegen, maar nu in de wintermaanden blijven
mensen meer binnen en wordt het lastiger om genoeg te
bewegen en om jezelf bezig te houden.
Door het vele thuiswerken en thuis studeren zien wij als
fysiotherapeut een toename van rug-, nek- en schouderklachten, maar ook bij kwetsbare ouderen en chronisch
zieken zoals COPD en CVA zien wij een achteruitgang in
fysieke gezondheid door minder bewegen.
Tip. Blijf in beweging. Ga regelmatig wandelen of oefenen
of doe mee met beweeginitiatieven op tv of internet. Probeer zo u gezondheid en conditie op peil te houden. Om u
te ondersteunen bij beweegactiviteiten thuis hebben wij
onze oefenvideo’s online gezet. Deze kunt u gratis bekijken op www.fysiotherapie-schurmann.nl onder de koptekst sport & vitaal onlineoefeningen of via youtube.

Politie algemeen ( Geen Spoed )

0900 - 8844

Politie (Meld Misdaad Anoniem)

0800 - 7000

Huisartsenpost
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045- 5778844

Covid-19 informatienummer overheid

0800 - 1351

Melding Misdaad Anoniem

0800 - 7000

Gemeente Heerlen

Team
Fysiotherapie Schürmann
Voor een afspraak kunt u contact met ons opnemen. Tel.
0455284400. Wij volgen de
richtlijnen van het RIVM.

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

Ridder Hoen Park en NLDOET!

Invulling open terreinen
In het vorige Buurtblad hebben we gemeld dat de Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek initiatief neemt om te
komen tot een nieuwe invulling van de open terreinen die
liggen tussen de Bernhardstraat, deel van de Heerlerweg, Prins Mauritsstraat en een deel van de Julianastraat.

Zaterdag 29 mei 2021, van 09.00 tot 16.00 uur, staat
het RHP geheel in het teken van NLDOET! 2021. De vrijwilligers van het RHP willen een waterput / -buffer realiseren. In het Ridder Hoen Park is op dit moment geen
watervoorziening. In de droge periodes van de laatste
zomers hebben we gemerkt dat we onvoldoende regenwatervoorraad hebben om de planten in ons park water
te geven.
We willen daarom een waterput aanleggen om grondwater te winnen, zodat we in de toekomst water hebben
voor onze planten. Er wordt een put gegraven, een grindbed aangelegd, een grote PVC-buis en een dompelpomp
geplaatst. Voor de stroomvoorziening wordt een grondkabel aangelegd. Een grote en uitdagende klus, die de nodige voorbereiding en natuurlijk ook uitvoerende werkzaamheden vereist, waarbij we ieders hulp kunnen gebruiken. Dus wilt u de vrijwilligers van het RHP ondersteunen / helpen met de realisatie van de waterput, meld
u dan aan als vrijwilliger.
Aanmelden kan via de site van het Oranje Fonds (zoek
bij klussen naar het RHP) of stuur een chatbericht naar
het RHP of een mail naar: essersp@telfort.nl
Tijdens het klussen wordt er natuurlijk ook goed gezorgd
voor de innerlijke mens, dus des temeer een reden om u
aan te melden. Tot ziens in het Ridder Hoen Park.

Het terrein van de voormalige speeltuin is inmiddels opgeruimd en opgeschoond. Wij zijn hard aan de slag om
geld bij elkaar te krijgen voor een nieuwe invulling. Met
de omwonenden en andere belangstellenden willen we
graag de plannen bespreken. Helaas is het op dit moment vanwege corona niet mogelijk om een bijeenkomst
te organiseren. Door het Oranjefonds is ons een bedrag
toegekend om tijdens de nationale vrijwilligersdag NLDOET! een start te maken met het aanplanten van enkele nieuwe bomen.
De organisatie achter NLDOET! heeft besloten om vanwege corona de activiteit te verplaatsen van 13 maart
naar 29 mei. Dat is te laat in het seizoen om bomen te
kunnen planten. Wij gaan daarom bekijken of het mogelijk is om die bomen in maart te planten en dan organiseren we eind mei wel een feestje om dat te vieren met de
helpers en de omwonenden.
Het is belangrijk dat het een project van bewoners is. Wij
hopen dan ook dat een aantal bewoners bereid is om
een handje toe te steken bij het planten van de bomen en
een haag met kleinfruit.
Iedereen die interesse heeft om te helpen vragen wij om
dit via de mail of telefonisch te laten weten, zodat wij contact kunnen opnemen als de datum en tijd bekend zijn.
Uiteraard zorgen we dat de plantdag een gezellige dag
wordt met een hapje en een drankje.
Aanmelden kan via: secretaris.sbnl@outlook.com of telefonisch 045-7074055.

Kerstman in Nieuw-Lotbroek
SBNL had de Kerstman gevraagd of hij op zondag 20
december 2020 een bezoek wilde brengen bij de kerstactiviteit in Ons Trefcentrum aan het Pius XII plein. Vanwege strengere coronaregels werd dit afgelast en daarop
besloot hij maar bij de kinderen op huisbezoek te gaan,
uiteraard op gepaste
afstand en de andere
regels in acht houdend.
Hij bezocht op 12 adressen 15 kinderen, waaronder 3 baby’s en gaf er
een cadeautasje met
snoep, fruit en een knuffeltje voor de baby’s af.
Ook werd er een foto
gemaakt.
De ouders vonden het
prachtig en de kinderen
waren blij. Dank je wel
Kerstman.
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Over mij:
Hallo, ik ben Joyce Kisters. Al van jongs af aan wilde ik
graag kapster worden. Ik ben geïnspireerd door mijn opa
en oma die al meer dan 60 jaar een kapsalon hebben. In
2012 studeerde ik af aan de kappersacademie te Heerlen. Op 1 oktober 2017 mocht ik mij de trotse eigenaresse van Kapsalon Enjoy it noemen. Het is een moderne
en gezellige salon. Kapsalon Enjoy it is een allround kapsalon voor zowel mannen, vrouwen als kinderen. Daarnaast bieden wij interessante abonnementen en haarverzekeringen aan. Mocht u meer informatie willen bel dan
naar 045-5212445 wij helpen u graag verder!
Openingstijden:
Maandag:
9.00 - 18.00 uur
Dinsdag:
11.00 - 20.00 uur
Woensdag: 9.00 - 18.00 uur
Donderdag: 9.00 - 18.00 uur
Vrijdag:
8.00 - 15.00 uur

Weer open?
Hopelijk gaan de Corona cijfers er beter uitzien en mogen wij snel weer onze deuren openen! We missen ons
werk & de gezelligheid met onze klanten.

Pius XII Plein 8A
6433CZ
Hoensbroek
045-5212445

Heeft u vragen of iets nodig zoals verf of producten? U
kunt ons gewoon bellen.
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Van Ackerweg tot Akerstraat-Noord

Mensen van Nieuw-Lotbroek

Onder auspiciën van de heemkundevereniging Hoensbroek is eind november de nieuwste uitgave in de reeks
Hoensbroekse Monografieën verschenen.
Het is het zesde boek en het laatste vervolg in de serie
over de belangrijkste
straten van Hoensbroek en ook nu samengesteld en geschreven door het
schrijversduo
Hein
Giesen & Hein Bisschops. Het boek getiteld ‘De Akerstraat,
van
Ackerweg tot
Akerstraat-Noord’ is
maar liefst 236 bladzijdes dik en staat boordevol nooit eerder vertoonde foto’s en wetenswaardigheden uit
het rijke verleden van
deze ooit zo belangrijke straat. De oude Akcerweg was al vanuit
de tijd dat paard en wagen nog de belangrijkste vervoermiddelen waren, tot ver in de jaren zestig een schakel in
het traject tussen de bisschopssteden Aken en Roermond. Maar door de komst van de Staatsmijn Emma die
in 1914 in productie ging, kwam de ontwikkeling van deze straat in een ongekende stroomversnelling.
Het werd voor de Tweede Wereldoorlog de hotspot van
de Oostelijke Mijnstreek en bleef tot ver in de jaren zestig
een bruisende straat, met een keur aan winkels en cafés.
In het boek worden niet alleen de vele winkels die de
straat ruim 100 jaar lang omzoomden beschreven, maar
het geeft ook terugblik op de opkomst en teloorgang van
de Staatsmijn Emma en natuurlijk wordt ook de tramlijn
niet vergeten. Gedwongen door de corona situatie kon er
jammer genoeg geen boekpresentatie plaats vinden. Het
boek dat slechts € 14,95 kost, is vanaf eind november te
vinden in de schappen bij de plaatselijke boekhandel en
is natuurlijk verkrijgbaar bij de beide schrijvers.
Dit boek is in deze weken waarin wij gedwongen zijn om
zoveel mogelijk achter de geraniums te blijven, een welkome gast om eens terug te kijken op de jaren dat onze
opa’s de kost verdienden als mijnwerker en ’s zondags
met oma over de Akerstraat flaneerde of samen een
dansje waagden een van de vele cafés.
U kunt het boek bestellen door € 14,95 bedrag te storten
op rek.nr. NL03 INGB 0001 8862 28 t.n.v. H. Giesen,
met een duidelijke vermelding van uw naam en adres.
Binnen Hoensbroek krijgt u het boek dan binnen enkele
dagen thuisbezorgd. Buiten Hoensbroek uiteraard met
bezorgkosten en is de prijs € 19,90.
Voor meer inlichtingen of als telebankieren voor u te
moeilijk is kunt u Hein Giesen ook bellen 06 18828428 of
mailen; heingiesen@home.nl en een afspraak met hem
maken.

Het jaar 2020 was voor iedereen een bijzonder jaar met
name door de uitbraak van het coronavirus.
De wereld stond en staat nog steeds op zijn kop en het
normale zal nog verre van zijn.
Het virus heeft op iedereen, in alle leeftijdsgroepen gevolgen. De ouderen zijn bang voor besmettingen, de
jongeren willen vrijheid en feesten, de bedrijven en werknemers voelen de gevolgen van lockdown, het zorgpersoneel maakt zich zorgen over de toename op de ic’s en
het kabinet moet heel moeilijke afwegingen maken.
In het jaar van corona is voor eenieder gebleken, welk
impact het heeft op de samenleving. Het dagelijkse
nieuws staat er vol van en de problemen bij de mensen
worden steeds duidelijker en wel onder alle leeftijdsgroepen. De hulpverlening zit met de handen in het haar vanwege de grote hulpvragen. Ik ben gepensioneerd en nog
fit en wil nog graag de handen uit de mouwen steken om
mensen te helpen. Maar alvorens ik hierover begin, wil ik
eerst iets over mezelf vertellen.
Ik ben 69 jaar, heb een fijne relatie met Fieny en kom uit
een agrarisch gezin. Als kind heb ik meegekregen dat
niet alles vanzelfsprekend is. Zuinig zijn en met beide
benen op de grond blijven staan, hard werken en de
mentaliteit “gaat niet, bestaat niet". Mijn vader heeft gewerkt tot zijn 84ste, vlak voor zijn overlijden. Die mentaliteit heb ik ook wel in me.
Mijn carrière is begonnen bij de Belastingdienst als controleur en heb vervolgens de overstap gemaakt naar een
groot Accountants-belastingadvieskantoor om te eindigen met een eigen kantoor met een partner.
Ik ben in contact gekomen met enkele gelijkgezinden
(oud)ondernemers, die eveneens van mening zijn nog
iets voor mensen met hulpvragen te kunnen betekenen.
Iedereen met zijn eigen expertise en kwaliteiten, denk
bijvoorbeeld aan: financiën, belastingen, schuldhulpverlening, het schrijven van brieven aan instanties, bemiddelen in conflicten etc. Met die voorbeelden heeft u een
idee waaraan ik denk.
Het overleg zal worden voortgezet en wellicht dat er een
vervolg aan wordt gegeven. Ook u kunt meedenken en
als u suggesties heeft kunt u dit via de mail of telefoon
aan me kenbaar maken. Jo van den Booren
T 06 42477102 , E: jovdbooren2021@gmail.com
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Activiteiten Nieuw-Lotbroek
De activiteiten staan nagenoeg stil door alle opgelegde beperkingen. Toch plannen verenigingen zo hier en daar al een
beetje vooruit en we hopen dan ook in het volgende buurtblad weer een lijstje te kunnen maken van wat er in onze wijk
de komende tijd te doen is. SBNL heeft enkele activiteiten in de planning staan, waaronder Koningsdag en het buurtfeest. In het komende buurtblad meer over het Koningsfeest. Ook de planning voor het buurtfeest zit in het vat. Er wordt
gezocht naar mogelijkheden om activiteiten rond NLDoet! in het Ridder Hoen Park en in de wijk (pagina 5) mogelijk te
maken. De initiatiefnemers hebben leuke ideeën waardoor je niet alleen van de buitenlucht kan genieten en van het
prachtige uitzicht op het kasteel en de wijk, maar ook je energie op een gezonde manier kwijt kan. Echte aanraders dus!
Laten we hopen dat tegen die tijd de corona regels versoepeld zijn.

Verenigingen Nieuw - Lotbroek
VERENIGING

CONTACTPERSOON

E-MAILADRES

OV CV De Lotbroekers

Miranda Limpens

secretariaat@lotbroekers.nl

IVN Hoensbroek

Peter Geurts

ivnhoensbroek@gmail.com

Heemkundevereniging

Wim Kortekaas

secretaris@heemkundehoensbroek.nl

FC Hoensbroek

Karel Knaps (voorzitter)

secretaris@fchoensbroek.net

Scouting de H. Montfort

Tim Fleuren

secretaris@hdemontfort.nl

CV de Bistrojanen

Ron Hassing

bistrojanen@ziggo.nl

Drumband Marijke

Jean Wagemakers

drumbandmarijke@ziggo.nl

EHBO Nieuw Lotbroek

EHBO vereniging

info@ehbo-nieuwlotbroek.nl

Hengelsportvereniging Haal Op

Mat Steijaert

info@dedroomvijver.nl

Fanfare St. Gabriël

Angela Niesten

info@sintgabriel.nl

KBO Hoensbroek

Wim van Bavel

wim.rieky@ziggo.nl

Recreatie Sport Vereniging Hoensbroek

Marcel Wetzels

marcelwetzels@live.nl

Jeugd CV Gebrook

Ton Bodelier

info@jcvgebrook.nl

Stiching Buurtbeheer Nieuw Lotbroek

Jo van den Booren

secretaris.sbnl@outlook.com

Buurtpreventie Nieuw-Lotbroek

Mia van der Lande

buurtpreventienieuwlotbroek@gmail.com

Ridder Hoen Park

Patrick Essers

essersp@telfort.nl

Supportersclub "De Blauw-Witten"

Heinz Stanneveld

supportersclub@ziggo.nl

Dierenweide Nieuw Lotbroek

Marianne Prickarts

m.a.prickarts@ziggo.nl

JongluujvaGebrook

Marietje & Jessy

jongluujvangebrook@gmail.com
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