In dit nummer o.a.: drumband Marijke,
bezoek van de Kerstman, EHBO vereniging Nieuw-Lotbroek, Lotbroeker van het
jaar, Burgerpanel Heerlen, Dierenweide
Nieuw-Lotbroek enz., enz…….

Dank je wel en Sorry
Op het moment dat u dit leest, is de rommelmarkt van
drumband Marijke in Ons Trefcentrum al verleden tijd.
Wij willen langs deze weg iedereen van harte bedanken,
die spulletjes voor onze rommelmarkt beschikbaar wilde
stellen. En we willen ‘sorry’ zeggen tegen iedereen, waar
we geen spulletjes meer konden ophalen. Gewoonweg,
omdat de opslag al overliep! We hadden er niet op gerekend, dat we zo’n enorme hoeveelheid spullen aangeboden kregen. We hopen dat we in de toekomst toch weer
een beroep op u mogen doen.
Dit artikeltje biedt ons ook weer even de mogelijkheid om
de aandacht te vestigen op ons aanstaande jubileum.
Voor wie het nog niet heeft meegekregen: in 2022 viert
drumband Marijke het 65-jarig bestaan. De voorbereidingen voor het feestweekend in en om Ons Trefcentrum zijn
in volle gang. Zoveel is al zeker: op zaterdag 11 juni starten we in de middaguren al met een reünie van oudleden en oud-bestuursleden van drumband Marijke. Dus
bent u zelf lid geweest van de drumband, geef u dan op
voor de reünie. Mail naar drumbandmarijke@ziggo.nl. U
geeft door dat u wilt deelnemen aan de reünie en dat is
alles. Er zijn voor oud-leden verder geen kosten verbonden aan deelname aan deze reünie! Misschien kent u oud
-leden van de drumband. Attendeer hen dan erop dat op
11 juni 2022 een reünie plaatsvindt.
Drumband Marijke wil niet alleen met leden en oud-leden
feestvieren, maar wil ook de buurt uitnodigen hieraan deel
te nemen. Daarom biedt de drumband de buurt een feestje aan op zaterdagavond 11 juni 2022. Tijdens deze
avond zal de welbekende feestband Wir Sind Spitze voor
u optreden in Ons Trefcentrum en de entree is vrij!

Uitgave november 2021

Kerstman naar Nieuw-Lotbroek
Stichting Buurtbeheer
Nieuw Lotbroek heeft
samen met CV Jong
Lúuj va Gebrook een
bericht gekregen dat de
Kerstman met zijn hulpjes heeft besloten om
op bezoek te komen
voor alle kinderen van Nieuw-Lotbroek.
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:

Zondag 19 december 2021
Tussen 14.00 tot 17.00 uur
In “Ons Trefcentrum”, Pius XII plein 38,
Hoensbroek.
De zaal is open v.a. 11.00 uur (start Kerstmarkt).
Extra:
De BIJZONDERE BALLON is aanwezig om
ballonfiguren te maken.
Vanaf 15.30 uur is er cupcakes versieren voor de kinderen van 5 tot 10 jaar. De kinderen van 14 maanden t/m 10
jaar, die zijn aangemeld, krijgen een zak snoep overhandigd. En de baby’s krijgen een presentje.

Aanmelden via QR-code of:
Fam: J. Sauve, Overbroekererf 44, Hoensbroek
e-mail: j.sauve@ziggo.nl
Fam: R. Lavica Heerlerweg 79, Hoensbroek
CV Jonglúuj va Gebrook, Prinsenstraat 47, Hoensbroek.
e-mail: jongluujvangebrook@gmail.com
Ons Trefcentrum, Pius XII plein 38, Hoensbroek
A: Zondag 19 december 0 tot 14 maanden
B: Zondag 19 december 14 maanden t/m 10 jaar
C: Ik doe ook me met cup cakes versieren voor kinderen
van 5 t/m 10 jaar
Wij nemen deel aan ………………(A,B,C)
Naam:………………………………
Roepnaam:………………….....…
Geboortedatum……………………
Jongen/meisje:…………………….
Adres:………………………………
Telefoonnummer:…………………
Aantal volwassenen………………
* wij houden ons aan de dan geldende coronaregels

Hulp bij energie sparen
Help de energierekening stijgt. Energie besparen is nu
belangrijker dan ooit. Maatregelen kunnen besparingen
van honderd tot wel meer dan tweehonderd euro per
maand opleveren! Maar zelfs met kleine maatregelen,
bespaar je al snel tientjes op je energierekening.
Voor inspiratie en advies
Maar wat is er mogelijk en hoe pak je dat aan? Om je
daarbij te helpen is gemeente Heerlen aangesloten bij de
woonwijzerwinkel. Daar laten ze het jou allemaal zien.
Loop daarom gerust binnen bij de WoonWijzerWinkel
Limburg bij het Parkstad Limburg Stadion, Roda JC Ring
61, Kerkrade.
Zonnepanelen voor iedereen
Zonnepanelen leveren meteen energie en dus geld op.
Gemeente Heerlen vindt dat iedereen de kans moet krijgen om met zonnepanelen de eigen beurs én het milieu
te helpen. Met een lening zonder kredietwaardigheidstoets kunt u zonnepanelen aanschaffen. Met wat u
aan energie bespaart, betaalt u de lening terug. Zo kosten
de zonnepanelen u niets. Integendeel ze leveren u geld
op. Kijk op www.heerlen.nl/zonnepanelenproject voor de
voorwaarden en meer informatie.

Belangrijke telefoonnummers
SPOED Politie/Brandweer/Ambulance

112

Politie algemeen ( Geen Spoed )

0900 - 8844

Politie (Meld Misdaad Anoniem)

0800 - 7000

Huisartsenpost
Covid-19 informatienummer overheid

0800 - 1351

Melding Misdaad Anoniem

0800 - 7000

Gemeente Heerlen

Colofon en volgend Buurtblad

045- 5778844

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

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

De volgende uitgave van Nieuw-Lotbroek Nieuws valt in
de week van 16 februari 2022 in de bus. Uw kopij hiervoor dient uiterlijk vrijdag 29 januari 2022 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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Paul Moonen

Leef Lotbroekers

Nieuw-Lotbroeker van het jaar 2021
Zoals ieder jaar tijdens ons buurtfeest wordt er een Nieuw
-Lotbroeker van het jaar uitgeroepen. De vrijwilliger die
gekozen wordt, is iemand die zich met hart en ziel inzet
voor onze wijk. Dit kan op allerlei manieren zijn, zoals
boodschappen doen voor een buurtbewoner of iemand
die meehelpt om een project tot stand te brengen. Het
kan ook iemand zijn uit het verenigingsleven. Dit jaar is
Paul Moonen tot Nieuw-Lotbroeker van het jaar gekozen.
Paul zet zich niet alleen in voor drumband Marijke, waar
hij voorzitter van is, maar ook voor de spaarclub van Ons
Trefcentrum. Paul is een echt verenigingsmens. Hij heeft
nu de verenigingen van Ons Trefcentrum bij elkaar geroepen om volgend jaar samen leuke activiteiten te organiseren. Hier zult u nog meer van horen. Volgend jaar is het
een jubileum jaar voor drumband Marijke, want dan bestaat de drumband 65 jaar. Dit zal groots gevierd worden.

In de vorige editie van het Buurtblad hebben we aangegeven dat
er op zeer korte termijn een algemene ledenvergadering belegd
zou worden waarin op bestuurlijk
niveau diverse mutaties op de
agenda zouden staan.
Deze, zéér druk bezochte, algemene ledenvergadering heeft afgelopen 23 oktober in onze Narrentempel Hendriks Sportpaleis plaatsgevonden en we
zijn zeer verheugd te kunnen mededelen dat: Jeroen van
de Laarschot als voorzitter, Shireen Franssen als penningmeester en Xam Vriezelaar als bestuurslid aan het
bestuur zijn toegevoegd en dat: Patricia Menzo en Paul
Hopman als bestuursleden werden herkozen.
Hiermee heeft OV CV de Lotbroekers weer een voltallig
bestuur, een bestuur dat samen met de leden er tegenaan zal gaan om de vereniging nieuwe leven in te blazen.
Uiteraard zullen we u verder blijven informeren.

Kerststerren verkoop
OV CV de Lotbroekers
Ook dit jaar willen wij u in de gelegenheid stellen om
kerststerren te bestellen.
De verkoop van deze mooie kerststerren is per 3 stuks en
waarvan de opbrengst dient als steun voor de vereniging.
De kosten zijn slechts € 9,95 per set, de samenstelling
van zo´n set is naar keuze van de koper bijv.:

Gratis orders op te halen

3 stuks rode kerststerren of
2 stuks rood en 1 wit of
3 stuks wit of
2 stuks wit en 1 rood
S.v.p. uw bestelling vóór 22 november telefonisch of per
email in te leveren bij: 045-5223437 of
secretariaatcvdelotbroekers@gmail.com

Zijn er buurtbewoners die ordners kunnen gebruiken?
Handig voor administratie, of het opbergen van papieren
die je graag wilt bewaren. Je mag ze gratis afhalen. (Bij
de Aldi betaal je in de aanbieding € 2,99 per stuk)
Stuur een mailtje, of bel even: wielpieters@gmail.com ,
045-7074055, 06-49800340.

De kerststerren zijn op te halen bij BPNW AutoFirst, Economiestraat 47 Hoensbroek.
Vrijdag 3 december 2021 van 18.00 tot 22.00 uur.
Zaterdag 4 december 2021 van 9.00 tot 17.00 uur.

Rectificatie OV CV de Lotbroekers
In ons vorige artikel in het Buurtblad is een storende fout
geslopen. In dit artikel is aangegeven dat Piet van de
Laar de secretaris is geweest. Dit is helaas een foutieve
weergave en zou penningmeester Piet van de Laar
moeten zijn. Hiervoor onze oprechte excuses.
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Valpreventie bij Fysiotherapie Schurmann
Elke 5 minuten belandt er in Nederland een 65-plusser op
de eerste hulp na een valongeval, met fysieke en soms
ook mentale klachten tot gevolg. Hierdoor verliezen ze
vaak een deel van hun vrijheid. Ze kunnen niet meer doen
wat ze zo fijn vonden. Denk aan spelen met de kleinkinderen of een stuk wandelen. Ook hebben ze meer hulp
nodig van familie en hulpverleners.
Binnenkort starten wij met de valpreventiecursus “vallen
verleden tijd”. Voor wie is deze cursus bedoeld? Bent u
65 jaar of ouder en kunt u 15 minuten lopen zonder hulpmiddelen dan kunt u deelnemen. De trainingen zijn gericht op een verbetering van de loopvaardigheid, u leert
obstakels te vermijden en er wordt aandacht besteed aan
het vallen of juist het voorkomen hiervan.
U kunt zich hiervoor aanmelden via het contactformulier
op de website of telefonisch 045 5284400. Voor vragen
neem contact op met Ilona Schürmann.
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Het budget voor de eerste aanleg is beschikbaar, de gebruiksovereenkomst met Woonpunt is getekend, de
gemeente werkt aan de
uitwerking van een
Buurdeal van de grond
van de voormalige
speeltuin en de fruitbomen zijn toegekend vanuit het 1 miljoen bomenplan van
de provincie Limburg. Naar verwachting kan in het voorjaar de eerste schop de grond in. Misschien iets later dan
we gehoopt hadden, maar dan gaat het toch gebeuren.
Wij hopen dat buurtbewoners hun interesse nog niet verloren hebben en dat we straks bij de uitvoering van het
plan mogen rekenen op enige hulp en in ieder geval veel
belangstelling.
Samen gaan we de buurt weer een stukje mooier maken

Dierenweide Lotbroek
Als wij niets vragen weet u niet waar
onze schoen knelt en waar onze behoefte aan is. Dierenweide Lotbroek
begint langzaam een begrip te worden en niet alleen in Hoensbroek. Er
komen steeds meer bezoekers en
scholen die op onze uitnodiging met
hun kinderen komen genieten van
een rondje Alpaca, een knuffel over een geitenkoppie.
Een durfal geniet van een kip op schoot.
Alle dieren in de Dierenweide krijgen 2 x per dag eten en
vers water en de nachthokken worden iedere dag grondig schoongemaakt. Ieder jaar is er onderhoud aan de
gebouwen en soms is een dierenarts nodig. Nu komen
wij even terug op de aanhef van deze brief: “Durf te vragen” Wij hebben onlangs een “vrije gave box” in de Dierenweide geplaatst en als u bij ons op bezoek komt mag
u ons financieel steunen. Alle donaties, schenkingen zijn
van harte welkom. Mede met uw hulp zorgen wij ervoor
dat u en de kinderen nog lang kunnen genieten van de
lieverds in de wei.
Dank u wel voor de tijd dat u deze
“durf te vragen” brief heeft gelezen
Een bezoekje brengen kan op
woensdag, zaterdag of zondag van
10.00 uur tot 11.00 uur of een afspraak maken met Marianne
0620035293
of
Marcel
0625522269 Enkele vrijwilligers
zullen u graag ontvangen met een
overheerlijk kop koffie of thee. Vriendelijke groet en
graag tot ziens, Marianne, Anja, Marcel.
Locatie: achterzijde Lotbroekerweg 17. Corr.adres: Mevr.M.Prickarts Lotbroekerweg 67 6433 HZ Hoensbroek
Bank: NL12RABO0172437903

Het Pastoor van den Boorenplein
in Kerstsfeer

De boom op het plein is enkele jaren versierd met verlichting, maar dit was niet meer op een veilige manier te
realiseren.
Hier is over nagedacht en de versiering zal nu op een
andere manier plaatsvinden.
Het hele plein zal worden omgetoverd tot een kerstplein.
Op alle vier de aanrijrichtingen zal een verlichte kerstboom geplaatst worden.
Ook zal er rondom het plein van boom tot boom kerstverlichting aangebracht worden.
De commissie van buurtactiegelden vond dit een prachtig
initiatief en heeft hier subsidie voor verleend De bewoners van het plein gaan flink aan de slag om hier iets
moois van te maken.
Wij nodigen iedereen uit om allemaal gezellig samen te
komen op zaterdag 11 december waarbij de verlichting
om 18.30 uur officieel in gebruik zal worden genomen. Er
wordt gezorgd voor warme chocomelk en gezellige kerstmuziek.
Dit alles is tot stand gekomen door een vruchtbare samenwerking tussen de bewoners van het Pastoor van
den Boorenplein en Stichting Buurtbeheer NieuwLotbroek.

Oranjepark

De naam voor het nieuw te ontwikkelen park op de terreinen rond de voormalige speeltuin is geworden: Oranjepark. Deze naam is bedacht door buurtbewoner Arnold
van der Leer en terug te voeren op het feit dat alle straten in en rond het gebied vernoemd zijn naar een lid van
de familie Van Oranje.
Ofschoon het voor de buitenwacht misschien lijkt of er
niets meer gebeurt, loopt de ontwikkeling op de achtergrond gewoon door.
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Dienstverlening in de
bibliotheek
Extra gemeentelijke informatiepunten in Hoensbroek,
Heerlerheide, Heerlerbaan en Heerlen-Centrum
Op woensdag 8 september is het gemeentelijk informatiepunt officieel van start gegaan in elke SCHUNCK Bibliotheek in Heerlen. Voor inwoners komt hiermee een
plek in de stadsdelen, dichtbij huis, waar zij persoonlijk
vragen kunnen stellen over de gemeente Heerlen. Iedereen kan zonder afspraak binnenlopen voor hulp bij het
zoeken naar informatie. Ook mensen die niet lid zijn van
de bieb.

Fotografie: Luc Ludder

Met het informatiepunt wil de gemeente de toegankelijkheid van haar dienstverlening verhogen. Niet iedereen is
even taalvaardig of digitaal vaardig. Het gemeentelijk
informatiepunt wijst mensen de weg en biedt een helpende hand. Bijvoorbeeld met het zoeken naar de juiste informatie op internet en het maken van een afspraak om
iets te regelen met de gemeente.
Adriane Keulen (wethouder dienstverlening en burgerbetrokkenheid): “met de opening van deze gemeentelijke
informatiepunten staan we in directer contact met onze
inwoners. Ik ben enorm blij dat we weer in de stadsdelen
vertegenwoordigd zijn en ik roep iedereen met vragen op
om naar de bieb te komen. Een kop koffie staat altijd
klaar. De SCHUNCK Bibliotheek is ook een gezellig
buurtpunt.”

In eerste instantie is het gemeentelijk informatiepunt een
proefproject van 6 maanden. De gemeente Heerlen bekijkt welke vragen binnenkomen. Zo kunnen we kijken
hoe de behoefte is onder inwoners en hopelijk onze
dienstverlening nog beter laten aansluiten.
Het gemeentelijk informatiepunt is onderdeel van het informatiepunt Digitale Overheid van SCHUNCK. Dit informatiepunt biedt laagdrempelige info en hulp aan minder
digitaal vaardige mensen, mensen die niet bekend zijn
met de overheid en mensen met een lees- en schrijfprobleem. Hierbij kan een vraag ook leiden tot een gesprek
over hulp. SCHUNCK immers, helpt al diverse groepen
met de ontwikkeling van taalvaardigheden of digitale
vaardigheden.

Hallo allemaal!
Mijn naam is Naomi Noordenbos en ik ben 21 jaar oud.
Ik mag met trots vertellen dat ik afgestudeerd ben als Allround
Schoonheidsspecialiste. Per 1 oktober 2021 ben ik mijn eigen
schoonheidssalon gestart genaamd “Salon Nea“ gelegen in Kapsalon Enjoy It te Hoensbroek.
Ik bied een ruim aanbod behandelingen aan: Gezichtsbehandelingen/ Pedicure behandelingen/ Nagelstyling/ Tanden bleken/ Lash
Lift/ Henna brows en Massages.
De plek waar iedereen van harte welkom is en zich heerlijk kan
laten verwennen. Zien we u binnenkort?
Wij kijken er in ieder geval naar uit!
Liefs Salon Nea
Tel: 06-25161650
Pius XII plein 8A Hoensbroek
Facebook: Salon nea , Instagram: salon.nea

Kapsalon Enjoy it
Dames, heren & kinderen
Sinds 1 oktober bestaan wij 4 jaar! Wat gaat de tijd toch snel.
Hopelijk mogen wij ook u ontvangen in onze moderne en gezellige kapsalon. Wat hebben wij allemaal te bieden? Van knippen,
kleuren en föhnen tot keratine behandelingen, permanenten en
haarverlenging! Graag willen wij u ook voorstellen aan onze
nieuwe onderneemster Naomi (Salon Nea).
Team Kapsalon Enjoy it
045-5212445
Pius XII plein 8A te Hoensbroek
www.kapsalonenjoyit.nl
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Heerlen samen met een medewerker
van de afdeling Verkeer een aantal
locaties in de gemeente bezocht, waaronder ook in onze wijk. In de Hermanstraat is de voorzitter van onze werkgroep aangesloten om de door de bewoners gemelde problemen en ideeën
in deze straat onder de aandacht te
brengen. Een idee van de bewoners om de snelheid in
de straat af te remmen zal door de gemeente worden
onderzocht. Uiteraard blijven we dit opvolgen.
We hebben aan de medewerker van de afdeling Verkeer
ook gemeld dat op de Mgr. Hanssenlaan vóór de Tsplitsing met de Auvermoerstraat volgens ons de verkeersborden B04 en B05 ontbraken. De gemeente erkende dat dit inderdaad is vergeten na de wijziging van de Tsplitsing. De verkeersborden zijn inmiddels door de Gemeente Heerlen geplaatst.
Op ons verzoek heeft de Gemeente Heerlen in de volgende
straten afwisselend een snelheidsdisplay (zogenaamde smiley) gehangen: Hermanstraat,
Overbroekerstraat, Mgr. Hanssenlaan t.h.v. Auvermoerstraat,
Julianastraat. Deze smileys blijven steeds 2 weken hangen en
rouleren op diverse locaties binnen de gemeente. We blijven
deze smileys aanvragen voor de
verschillende gemelde locaties
in onze wijk.
We blijven de Gemeente Heerlen herinneren aan de geplande herinrichting van de
Klinkertstraat. Volgens de webpagina https://
www.heerlen.nl/gemeente-heerlen/klinkertstraat.html van
de gemeente zouden de werkzaamheden in het voorjaar
van 2021 starten, maar tot nu toe gebeurt er nog niets in
de Klinkertstraat. De bewoners van de Klinkertstraat zijn
zeer teleurgesteld, omdat ze tot nu toe nog geen antwoord van de gemeente hebben ontvangen. Ook dit blijven we uiteraard opvolgen.
Uiteraard blijven we ons best doen om te proberen Nieuw
-Lotbroek stap voor stap verkeersveiliger te maken.

Burgerpanel Heerlen
De gemeente Heerlen vindt het heel belangrijk om óók in
het sociale domein de ervaringen van burgers te benutten. Die voeding van ervaringsdeskundigen stelt de gemeente in staat om voortdurend te werken aan verbetering van beleid en uitvoering. Om die reden beschikt de
gemeente Heerlen over het Burgerpanel Heerlen. Een
onafhankelijk orgaan dat een eigen plek heeft naast de
MO Adviesraad, waarmee goed wordt samengewerkt. In
het Burgerpanel zitten mensen die persoonlijk ervaring
hebben met Jeugdwet, Participatiewet en/of Wet maatschappelijke ondersteuning. Mensen die daarnaast actief
zijn in wijkplatforms, cliëntenraden, belangenorganisaties, burgerinitiatieven. Zij kunnen naast persoonlijk ervaringen ook signalen uit hun achterban inbrengen.
Het Burgerpanel komt zo’n 8 keer per jaar bij elkaar.
Daarbij is ook steeds de gemeente Heerlen vertegenwoordigd. Op die manier kan snel worden geschakeld,
komen signalen op de juiste plek terecht. De gemeente
stelt ook zelf actuele zaken aan de orde waarover men
graag wil sparren.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de website
van het Burgerpanel: www.burgerpanelheerlen.nl. Mensen die interesse hebben om aan te sluiten kunnen voor
een oriënterend overleg contact opnemen met contactpersoon van het Burgerpanel:: Vincent Bronkhorst,
vbronkhorst@kpnmail.nl, 06-34869318).
Vragen en opmerkingen kunnen worden gemaild aan het
secretariaat van het Burgerpanel:
Irma Ngoranoeboen, irma@ind-os.nl.

Voortgang Werkgroep
Verkeer Nieuw Lotbroek
Medio mei 2021 vroegen wij u via onze Facebookpagina, onze website en
via dit Buurtblad om uw verkeersproblemen in onze wijk te melden. Aan de
hand van deze meldingen hebben we
een samenvatting gemaakt, die we
begin juli hebben geplaatst op onze
Facebook pagina en op onze website.
In de tussentijd hebben we natuurlijk niet stil gezeten:
We hebben als werkgroep inmiddels 6 keer digitaal vergaderd. Ook is in de laatste vergaderingen een buurtregisseur van de Gemeente Heerlen aanwezig geweest,
die nauw in contact staat met de afdeling verkeer van de
gemeente.
Op 6 juli hebben twee leden van de Werkgroep Verkeer
een aantal bewoners van de Hermanstraat bezocht, zodat wij ons een beter beeld kunnen vormen van de situatie in de Hermanstraat.
Op 16 juli heeft de buurtregisseur van de Gemeente

Werkgroep Verkeer Nieuw-Lotbroek.
Website/Facebook:
Zoek op: WerkGroepVerkeerNieuwlotbroek
E-mail: werkgroepverkeernieuwlotbroek@gmail.com
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CV Jonglúuj va Gebrook
De jonge dames van de dansgarde van CV Jonglúuj va
Gebrook, zijn flink aan het trainen in Ons Trefcentrum,
Pius XII plein 38, Hoensbroek, om vanaf 11 november
optredens te verzorgen voor hun eerste carnavalseizoen.
Wil jij ook graag dansen, kom gerust een keertje kijken.
Aanmelden kan via facebook en instagram: CV
Jongluuj van Gebrook via een berichtje.
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EHBO vereniging Nieuw-Lotbroek
EHBO vereniging Nieuw-Lotbroek is een actieve, maatschappelijk betrokken vereniging, die jaarlijks zorgt voor
de organisatie van een basiscursus Eerste Hulp
(opleiding voor het EHBO diploma) en herhalingslessen
Eerste Hulp (om het EHBO diploma geldig te houden).
EHBO vereniging Nieuw-Lotbroek heeft de doelstelling
om het verlenen van Eerste Hulp bij ongelukken te bevorderen.
Deze doelstelling tracht de vereniging te bereiken door :
de noodzaak van eerstehulpverlening onder de aandacht
te brengen, voorlichting te geven en Eerste Hulp onderwijs te bevorderen.
EHBO vereniging Nieuw-Lotbroek heeft meerdere ervaren en enthousiaste instructeurs, LOTUS slachtoffers en
LOTUS lesassistenten ter beschikking.
De vereniging is erkend en aangesloten bij EHBO Limburg en Het Oranje Kruis.
Onder het voorbehoud van voldoende aanmeldingen,
organiseert EHBO vereniging Nieuw-Lotbroek regelmatig
een basiscursus Eerste Hulp ( incl. verbandleer, reanimatie en AED-gebruik ). Tijdens een basiscursus Eerste
Hulp leert u om op een deskundige wijze eerste hulp te
verlenen, om te gaan met een AED ( Automatische Externe Defibrillator ), reanimatie handelingen uit te voeren,
eerste hulp te verlenen aan kinderen en zuigelingen en
verbanden en verbandmiddelen te gebruiken.

Subsidie Groene Kruis
Heeft u, of uw vereniging voorzichtig
al weer nieuwe plannen om iets te
organiseren?
Is er wel een plan maar geen geld of
onvoldoende geld om het uit te voeren?
Er zijn weer mogelijkheden om, in
cofinanciering met andere geldgevers, plannen waar te maken. We snakken allemaal naar
momenten waarop we weer samen iets kunnen ondernemen. Iets regelen voor de buurt of vereniging om de sociale contacten aan te halen.
Het Groene Kruis Heerlen ondersteunt projecten door
middel van subsidie, in Heerlen en Parkstad, die het
maatschappelijk welzijn bevorderen.
Dit kan van alles zijn, te denken valt bijvoorbeeld aan een
buurtproject, een project van een goededoelenorganisatie, een kleinschalig project.
Kortom, initiatieven door en voor inwoners van jong tot
oud kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning van het Groene Kruis. De bestuursleden van het
Groene Kruis beoordelen elke aanvraag en toetsen deze
aan de vastgestelde voorwaarden. Dus heeft u of uw organisatie een project op stapel staan en voldoet dat aan
onze voorwaarden, ondersteunen wij dat wellicht.
Wij vragen een projectomschrijving en een begroting. Kijk
voor de voorwaarden en het aanvraagformulier op onze
website: www.groenekruisheerlen.nl.
St. Groene Kruis Heerlen Hoensbroek,
Voorzitter: Ans Winkens.
Mail naar: Jo Linders, secretaris: jlalinders@gmail.com

Na het succesvol afronden van een basiscursus Eerste
Hulp ontvangt u een officieel diploma van het Oranje
Kruis.
Heeft u interesse in het volgen van een basiscursus Eerste Hulp? Neem contact met ons op!
Op onze website kunt u nog meer informatie vinden over
EHBO-vereniging Nieuw-Lotbroek.
Voor vragen of meer informatie kunt u mailen naar:
secretaris@ehbo-nieuwlotbroek.nl
En nog een kleine tip: vraag het eens na bij uw zorgverzekering… vaak wordt een EHBO cursus voor een deel
of volledig vergoed.
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Nieuwe Straatnaam

Met een nieuwe straatnaam in Heerlen wordt vakbondsman Hub Cobben (1911-1976) geëerd voor zijn inzet
voor mijnwerkers. Op initiatief van raadslid Ron Meyer
(SP) en de stichting Hub Cobben Prijs, wordt zijn naam
verbonden aan een nieuw pad in Hoensbroek dat een
stuk van het voormalige mijnspoor beslaat. Het pad loopt
van de Pastoorskuilenweg tot aan de Zandbergsweg en
gaat ook deel uitmaken van de nieuwe Leisure Lane in
Hoensbroek.
Hub Cobben werd geboren in een mijnwerkersgezin en
woonde in de buurt ‘De Slak’ in Hoensbroek. Hij werd
mijnwerker en vakbondsleider bij de Algemene Bond van
Werkers in het Mijnbedrijf (ABWM). Cobben leidde duizenden Limburgse mijnwerkers in 1975 tijdens de ‘Mars
op Den Haag’, een protestactie op het Binnenhof. De
stichting Hub Cobben Prijs streeft ernaar om zijn naam
levend te houden en geeft jaarlijks een prijs aan ‘mensen
of organisaties die zich op indrukwekkende wijze voor
sociale strijd en rechtvaardigheid hebben ingezet’.*Adriane Keulen, wethouder dienstverlening en burgerbetrokkenheid: “Ik kan het alleen maar toejuichen als
mensen uit onze stad het initiatief nemen voor een nieuwe straatnaam. Ik ben dan ook blij dat dit initiatief gehonoreerd is. Niet voor niets hebben wij de toewijzing van
straatnamen in 2018 veranderd, zodat iedereen die wil,
daar meer invloed op kan uitoefenen.
Locatie
De locatie van het nieuwe Hub Cobben-pad vindt u aan
de Hermensweg. Het pad loopt van de Pastoorskuilenweg tot aan de Zandbergsweg in Hoensbroek.

Hierboven onze aankondiging van ons jubileumfeest.
I.v.m. de wisselden COVID regels kunnen er veranderingen plaatsvinden. Aanpassingen zullen dan ook tijdig op
onze website, www.cvdebistrojanen.nl,
terug te vinden zijn.
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Voor de kleintjes
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Activiteiten Nieuw-Lotbroek
PAG.

DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

ORGANISATIE

LOCATIE

10

Vrij. 26 nov.

20.33

Proclamatie jubileum Prins(es)

CV de Bistrojanen

Ons Trefcentrum

10

Za. 27 nov.

18.11

Receptie. Aansluitend feestavond CV de Bistrojanen

Ons Trefcentrum

8

Za. 4 dec.

19.00

Kienen

Jong Lúuj va Gebrook

Ons Trefcentrum

5

Za 11 dec.

18.30

Kerstsfeer met kerstverlichting

Bewoners van …………... Pastoor van Boorenplein

2

Zo. 19 dec.

10.00

Hobby/Kerstmarkt

Jong Lúuj vG en SBNL

2

Vrij. 29 jan. ‘22

Deadline volgende buurtblad

SBNL

Ons Trefcentrum

Houdt, ivm. nieuwe richtlijnen rondom COVID, rekening met eventuele wijzigingen in boven– en onderstaande aankondigingen.

Activiteiten Nieuw-Lotbroek
ELKE

TIJD

ACTIVITEIT

ORGANISATIE

LOCATIE

Di.

17.30

Dansles: Zie pagina 8

Jong Lúuj va Gebrook

Ons Trefcentrum

Do.

18.00

Dansles: Zie pagina 8

Jong Lúuj va Gebrook

Ons Trefcentrum

Wo.

19.30

Kienen: Zie pagina 9

Supportersclub “De Blauw-Witten” Ons Trefcentrum

Elke 2e wo.

13.30

Kienen.

Alcander 045-7111560

Koffiepot

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

scouting@hdemontfort.nl

CV de Bistrojanen

Ron Hassing

bistrojanen@ziggo.nl

Drumband Marijke

Jean Wagemakers

drumbandmarijke@ziggo.nl

EHBO Nieuw Lotbroek

Geertje de Mug

secretaris@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

Nellie van der Beek

voorzitter.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 Lotbroek

Marianne Prickarts

m.a.prickarts@ziggo.nl

JongluujvaGebrook

Marietje & Jessy

jongluujvangebrook@gmail.com

Werkgroep verkeer Nieuw-Lotbroek

Frenk Kuijpers

werkgroepverkeernieuwlotbroek@gmail.com
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