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Start aanleg Oranjepark

De aanleg van het Oranjepark is begonnen. Hiermee is
het gebied bedoeld aan weerszijden van de Margrietstraat
en de Christinastraat. De hoofdstructuren zijn in de eerste
week van februari aangelegd. Toestemming voor de aanplant van de bomen (zie pagina 4) voor een klimaat- en
voedselbos is ook binnen. In grote lijnen wordt het plan
gerealiseerd zoals het verleden jaar aan de buurtbewoners gepresenteerd is. Er komen wandelpaden met zitbanken, een klimaatbos en een voedselbos, klimbomen
en een fietscrossbaan voor de kinderen en een waterbuffer. Als nieuw element streven we naar de aanleg van
enkele perken die worden ingezaaid met een wildbloemenmengsel. Alleen de aanleg van de stapelmuurtjes is
nog niet zeker, omdat daarvoor de financiering nog niet
rond is.

Nieuwsgierig? Kom snel eens kijken wat al klaar is. En
heb je vragen, ideeën, wensen of wil je je opgeven om te
helpen, mail dan naar secretaris.sbnl@outlook.com of als
je liever belt: 045-7074055.
Als we een deel van het werk kunnen uitvoeren met hulp
van buurtbewoners houden we geld over om wat aanvullende ideeën te realiseren.

SBNL en….

Op zaterdag 12 maart 2022 is er weer NLdoet! We willen
dan proberen met jullie (buurtbewoners van NieuwLotbroek) extra speelvoorzieningen aan te leggen in het
Oranjepark. Ideeën en/of zin om te helpen? Beide zijn
van harte welkom.
Mail naar secretaris.sbnl@outlook.com of als je liever
belt: 045-7074055. Aan hen die al iets ingestuurd hebben, hartelijk dank.

25 jaar SBNL

Op 14 juli 1997 is de Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek opgericht. Dat betekent dat SBNL in 2022 25 jaar
bestaat. Dit heuglijke feit laten we natuurlijk niet zomaar
voorbijgaan. We doen ons best om in 2022 een aantal
extra activiteiten in Nieuw-Lotbroek te organiseren waar
zoveel mogelijk buurtbewoners aan mee kunnen doen.
We streven naar een gevarieerd aanbod met voor elk wat
wils. De meeste activiteiten moeten nog worden uitgewerkt en data en locaties liggen nog niet vast. Veel zal
ook afhangen van wat wel en niet mogelijk is binnen de
dan geldende coronaregels. Het zal niet altijd mogelijk
zijn om de activiteiten aan te kondigen in ons Buurtblad.
Iedereen die via activiteiten.sbnl@outlook.com haar of
zijn mailadres doorgeeft, zullen we persoonlijk op de
hoogte houden als er concreet iets te melden valt over de
activiteit die we organiseren. Meld je dus aan!
Heb je zelf een leuk idee voor een activiteit die interessant kan zijn voor bewoners van Nieuw-Lotbroek, laat het
ons dan weten dan kunnen we dat idee misschien samen
verder uitwerken.

Er was eens een dokter

Toen de mijnen verdwenen

Dr. Constant Vorage
is geboren in Kerkrade en volgde zijn
artsenopleiding aan
de medische universiteit in Utrecht. In
1953 was hij klaar
met zijn studie als
bevoegd arts. Hij
vestigde
zich in
Nieuw-Lotbroek in
Hoensbroek, zonder
overleg met de bestaande huisartsen.
Hij was een markante man die in de
loop van jaren bijzonder geliefd werd
bij vele patiënten in
Nieuw-Lotbroek,
Ten
Esschen,
Weustenrade
en
omstreken. Wie was deze dokter, waar kwam hij vandaan, hoe verliep zijn leven en waar had hij zijn praktijk?
Wie waren zijn grootouders, zijn ouders, zijn vrouw, kinderen en andere mensen die in zijn leven belangrijk waren? Hij overleed in 2020, maar zijn praktijk is nog steeds
zoals ze in 1957 werd ingericht, alsof de tijd heeft stil gestaan. Ook zijn project voor de allerarmsten in India, waar
hij zich volledig aan gewijd heeft, is uitvoerig beschreven.
Dat kunt u lezen in dit nieuwe rijk geïllustreerde tijdschrift.

De indrukwekkende fototentoonstelling 'Toen de mijnen verdwenen' van Wouter Zaalberg is verlengd tot
en met 13 maart. Vanwege de lockdown gingen er heel
wat weken verloren en deze worden dan ook terecht ingehaald. Ga dat zien! Toegang is gratis en iedereen is
welkom van woensdag t/m zondag tussen 11.00 - 17.00
uur in het pand tegenover Quatro Cinema, Geleenstraat
16, Heerlen.
In de fototentoonstelling laat fotograaf Wouter Zaalberg
zien hoe de streek is veranderd sinds en door de mijnsluiting. Het is een geschiedenis van Heerlen en omstreken, verteld via indringende portretten, landschappen en
stillevens. Zaalberg schoot in een periode van twee jaar
ruim tweehonderd beelden in de Mijnstreek. Een selectie
van zestig foto’s wordt verdeeld over vier verdiepingen.
De mijnsluiting sloeg een gat in de welvaart en in de trots
van veel bewoners van de regio. Heerlen, een stad waar
alles draaide om het zwarte goud, moest zichzelf opnieuw uitvinden. Dat gebeurde met horten en stoten en
met een flinke portie tegenslag. De transformatie van
Heerlen, en de rol die de geschiedenis speelt in de zoektocht naar haar identiteit, is het centrale thema van de
tentoonstelling. Zaalberg kwam twee jaar geleden naar
Heerlen en ontdekte het verhaal van de streek en viel
daarbij van de ene verbazing in de andere. Wat voor bewoners heel normaal, maar eigenlijk heel bijzonder is, zie
je in deze tentoonstelling door andere ogen.
De tentoonstelling is deels toegankelijk voor mensen in
een rolstoel. Er is een inkijkexemplaar van het fotoboek,
zodat alle foto’s bekeken kunnen worden.
Voor meer informatie kan men contact opnemen:
info@nederlandsmijnmuseum.nl of bellen: 045-5713707.

Ook deze uitgave is gemaakt door de Paul Borger, regionaal amateurhistoricus.
Het tijdschrift bestaat uit 48 pagina’s, is volledig in kleur
en kost 7,50 euro p/st. Het is verkrijgbaar bij de buurtsuper Spar Vlieger aan de Mgr. Hanssenlaan en bij de Read
Shop Vromen in de Nieuwstraat aan het Gebrookerplein,
beide in Hoensbroek.

Colofon en volgend Buurtblad
Nieuw Lotbroek Nieuws verschijnt 4x per jaar en is een
uitgave van Stichting Buurtbeheer Nieuw-Lotbroek.
Redactie:
Matthé van der Lande
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 1 juni 2022 in de bus. Uw kopij hiervoor
dient uiterlijk vrijdag 13 mei 2022 ingeleverd te worden
en kan naar: redactie.sbnl@outlook.com gestuurd worden. De tekst dient zonder opmaak aangeleverd te worden. Eventuele foto’s los van de tekst.
De redactie is niet aansprakelijk voor informatie die
door derden zijn aangeleverd.
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donateurskaart van de vereniging te kopen, zult u in de
tijd vooraf de drumband door de straten van NieuwLotbroek kunnen zien en horen trekken.
Drumband Marijke is er trots op dat het haar telkens weer
lukt om een mooi feestweekend op poten te zetten en
hoopt dat u haar ook nu weer zult steunen net zoals bij
de jaarlijkse rommelmarkt waarvoor u altijd spulletjes beschikbaar stelt.
In een volgende editie van dit buurtblad kunt u weer meer
lezen over het jubileumfeest.

Drumband Marijke 65 jaar

Op zaterdag 11 en zondag 12 juni hoopt de vereniging
haar 65e verjaardag te mogen vieren.
Op zaterdag 11 juni start om 14.00 uur de reünie van oud
-leden en oud-bestuursleden van de drumband. Lekker
bijkletsen met maatjes, die je soms al jaren niet gezien
hebt. Bijvoorbeeld omdat ze al lang geleden verhuisd zijn
naar een ander deel van Nederland of zelfs naar het buitenland. Genieten van ‘weet je nog van…’ en de vele oh,
ja’s bij het aanhoren van weer een anekdote. Ben je zelf
lid geweest en lijkt het je leuk om deel te nemen, stuur
dan een mailtje aan drumbandmarijke@ziggo.nl en meld
je aan en vermeld even of je alleen of met partner komt.
Dit laatste is van belang voor de catering, want de drumband wil haar oud-leden ook een hapje te eten aanbieden. De kosten voor deelname aan de reünie zijn precies
€ 0,-.
Op zaterdagavond staat een feestje voor en met de buurt
op het programma. U bent dan van harte welkom in Ons
Trefcentrum. De entree is gratis. Voor stemming zal gezorgd worden door de welbekende feestband Wir Sind
Spitze.
En als dan de zondag is aangebroken, gaat het feest buiten door. Gestart wordt met een gezellig Frühschoppen
waar u ook weer welkom bent.
In de middag is het dan tijd voor muziek in de wijk. De
drumband organiseert dan een optocht van bevriende
muziekverenigingen die na lange tijd van inactiviteit blij
zijn dat ze eindelijk weer een kans krijgen om zich aan
het publiek te tonen en te laten horen en zien, wat zij letterlijk- in hun mars hebben. En reken maar dat zij zullen genieten als u hen trakteert op een warm applaus,
wanneer ze langs marcheren. De optochtroute zal in een
later stadium bekend gemaakt worden. Een aantal muziekverenigingen heeft zich hiervoor al aangemeld, maar
er mag altijd meer bij.
Het zal duidelijk zijn, dat de
organisatie van een dergelijk
feestweekend een paar centen kost. Daarom hoopt drumband Marijke ook op uw steun
en komt ze bij u aan de deur
om donateurskaarten te verkopen. Dit zal ergens in het
voorjaar zijn, de precieze datums hiervoor staan nog niet
vast. En om u alvast een
beetje warm te maken om een

Dierenweide Lotbroek

Tot eind maart aanstaande is
de Dierenweide gesloten. Het
geeft ons weer de gelegenheid
de laatste puntjes op de i te
zetten qua opfrisbeurt van gebouwen en weide.
Ook zijn wij druk bezig met een
nieuwe uitdaging om u ons
nieuwe “project” te presenteren en mocht alles goed verlopen hopen wij in april te starten.
De volledige informatie én
“actiepakketten” worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.
Een tipje van de sluier kunnen wij wel oplichten. De Alpaca’s, herten, geiten en kippen zijn aan een “certificaat”
verbonden met veel extra’s.
Laat u verrassen in de editie
van Hallo Hoensbroek en het
buurtblad Nieuw-Lotbroek én
uiteraard op onze facebookpagina.
Vriendelijke groet, Marianne,
Anja en Marcel
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Sjpruut doet en ontmoet
Misschien bekend, maar misschien ook onbekend, elke
vrijdag hebben wij een Sjpruutcafe in Hoensbroek voor
(aanstaande) ouders/verzorgers met kinderen t/m 4 jaar.
Vanaf 3 februari hebben wij zogenaamde ‘Sjpruut kast’ in
hartje Hoensbroek waar spulletjes vrijblijvend gedoneerd,
maar ook uitgehaald mogen worden.
Wij streven naar een kansrijke start voor iedereen en hopen dat we elkaar zoveel mogelijk kunnen helpen door
middel van deze Sjpruut Kast.
Naast het Sjpruutcafe vinden er ook andere activiteiten
plaats in jongerencentrum The Max. Dit jongerencentrum
is gelegen aan de Kastanjelaan 140 in Hoensbroek. U
bent altijd welkom om vrijblijvend kennis te komen maken
of een kijkje te nemen. Vanuit JENS organiseren we allerlei activiteiten voor kinderen en ouders.
JENS biedt preventieve en ambulante jeugdhulp aan en
zoveel mogelijk in eigen omgeving.
Wij geloven in de gezamelijke verantwoordelijkheid om
onze jongeren veilig en gezond te laten opgroeien om zo
een fijne en stabiele toekomst tegemoet te gaan.
Heb jij zin om een balletje te trappen na schooltijd of om
gewoon een praatje te maken?
Neem gerust contact op met de Jeugd- en jongerenwerkers
Dionne dverheijen@jenshelpt.nl
Daisy dpeeters@jenshelpt.nl
Wie weet, tot snel!
JENS (Jong en Sterk)
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Kerstsfeer op het Pastoor Van Den
Boorenplein

Gratis cursus reanimeren
Hoe te handelen als iemand nergens meer op reageert?
•
Bel onmiddellijk 112
•
Zeg dat je een ambulance nodig hebt; wie, wat,
waar
•
Zet je telefoon op speaker
•
Volg de instructie van de centralist van 112
•
De ambulance vertrekt onmiddellijk na melding
•
Maak ‘s avonds het licht aan
•
Maak eventueel voordeur open
•
Er komen enkele burgerhulpverleners met een AED
en starten de reanimatie totdat de professionele
diensten het overnemen
Hersenen kunnen gemiddeld 6 minuten zonder zuurstof.
De aanrijtijd van de ambulance is gemiddeld 12 minuten.
Burgerhulpverleners zijn vaak binnen 3 minuten ter
plaatste, omdat ze in de buurt van het reanimatie adres
wonen! Conclusie? Dankzij deze burgerhulpverleners is
de overlevingskans vele malen groter bij een reanimatie.
Daarom zijn wij in Nederland, dus ook in Nieuw Lotbroek,
zo blij met deze vele duizenden burgerhulpverleners die
zich hebben aangesloten bij het landelijk reanimatie netwerk “HARTSLAGNU “.

Zaterdag 11 december 2021 om 18.30 uur is onder grote
belangstelling de kerstverlichting in gebruik genomen. Dit
alles met leuke kerstmuziek op de achtergrond. De activiteit werd bezocht door ongeveer 60 personen, die onder
genot van warme chocomel en andere versnaperingen
(gesponsord door de Spar en de bewoners) gezellig hebben staan te praten, waarbij de waardering voor de mooie
verlichting heel duidelijk de boventoon voerde. Dit alles
gaf blijk van een grote saamhorigheid dat deed menig
hart sneller kloppen. Hierbij hebben zich verschillende
mensen opgegeven om een volgende keer graag een
helpende hand toe te steken. Kortom het was een geweldig succes, dat laat zien als bewoners zich ergens voor
inzetten een heel mooi resultaat behaald kan worden. Dit
alles geeft goede motivatie voor de komende jaren. We
moeten wel niet vergeten, dat dit alles niet mogelijk zou
zijn zonder de buurtactiegelden van de Gemeente Heerlen en de ondersteuning van Stichting Buurtbeheer Nieuw
Lotbroek en niet te vergeten de inzet van de bewoners
van het Pastoor Van Den Boorenplein en de om liggende
straten. Wij willen langs deze weg alle vrijwilligers die
meegeholpen hebben bij de opbouw en afbreken van de
bomen en verlichting op de rotonde bedanken voor hun
inzet en ook de positieve reacties van de vele bewoners
van Nieuw-Lotbroek en omgeving.
Vele mensen hebben gevraagd of het niet mogelijk is om
de grote boom midden op de rotonde, ook weer te versieren met de verlichting. Wij zullen ons inzetten omdat op
een veilige en financiële manier mogelijk te maken. Wij
zijn in gesprek met een paar mensen die bereid zijn om
op een lange ladder de verlichting aan te brengen in de
boom. Vriendelijke groeten, Jan Velemans en Fred Jansen

Wist je:
dat in de wijk Nieuw-Lotbroek een 3-tal AED’s in het
openbaar geplaatst zijn. Namelijk bij:
- John Visker: Overbroekerf 67,
- Peter Wetsels: Heerlerweg 64,
- Patrick Essers: Mgr. Feronlaan 23,
+ een ambulante AED in de auto van John Visker.
dat alle 4 de AED’s financieel onderhouden worden door
Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek.
dat ook jij gratis een cursus reanimatie inclusief gebruik
van de AED kunt volgen.
Voor meer informatie: John Visker (gepensioneerd) docent bls/cpr/AED. Telefoon 0646143711.
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Jong Lúuj va Gebrook
De jonge dames van de dansgarde van CV Jonglúuj va
Gebrook trainen weer in Ons Trefcentrum, Pius XII plein
38. Elke dinsdag van 17.30-19.00 uur en elke donderdag
van 18.30-20.00 uur. Lijkt het je leuk, of ken je iemand die
graag zou willen dansen, kom gerust een keertje kijken.
Aanmelden voor een proefles kan via een privé berichtje
op onze facebookpagina.
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Koumenvijvers schoon

Winterwandeling Ridder Hoen Park
Op donderdag 9 december 2021, vond er
een
winterwandeling
plaats
georganiseerd
door de vrijwilligers van
het Ridder Hoen Park.

In
september
2021, verzamelden 75 vrijwilligers, volwassenen en kinderen,
tientallen zakken
met zwerfafval in
het gebied rond
de Koumenvijvers
en aangrenzende straten in Nieuw-Lotbroek. De actie was
een groot succes. De wijk en het wandelgebied zijn er
toen een stuk schoner op geworden. In het gebied van de
vijvers en langs de wandelpaden ligt een half jaar later
weer een heleboel rommel. De Stichting Buurtbeheer
Nieuw Lotbroek organiseert samen met Scouting H. de
Montfort daarom op zaterdag 5 maart tussen 10.00 en
12.00 uur weer een opruimactie. Er wordt gezorgd voor
de nodige materialen om op te ruimen: afvalzakken met
draagringen, knijpers, handschoenen en veiligheidshesjes. Ook wordt gezorgd dat de deelnemers na afloop
kunnen genieten van koffie/thee/fris met wat lekkers als
dank voor hun inzet.
Aanmelden kan via activiteiten.sbnl@outlook.com of telefonisch 045-7074055 of 06-49800340. Na aanmelding
houden we je op de hoogte van de plek waar we starten
en wat we doen als het weer erg slecht zou zijn. Laten we
samen zorgen dat dit mooie wandelgebied er bij het begin
van het voorjaar weer mooi bij ligt.

Een groep van 25 enthousiaste
wandelaars werd om 12.30 uur
ontvangen in het Ridder Hoen
Park en getrakteerd op een
heerlijke lunch. Nadat wethouder Adriane Keulen de wandelaars succes had gewenst, is
men omstreeks 13 uur vanuit
het Ridder Hoen Park vertrokken voor een prachtige wandeling langs de vele beken die Hoesbroek rijk is. Tijdens
de wandeling was er voldoende tijd voor educatieve informatie. Halverwege de wandeling, was het tijd voor een
heerlijke bak koffie en een lekker stukje Limburgse vlaai.
Toen de innerlijke mens weer voorzien was, werd de wandeling voortgezet. Bij terugkomst in het Ridder Hoen Park,
stond de deelnemers nog een leuke verrassing te wachten. De tafel was gedekt met heerlijke hapjes en drankjes,
waarvan volop werd genoten. Kortom, het was (wederom)
een leuke en culinaire buitenactiviteit georganiseerd door
de vrijwilligers van het Ridder Hoen Park. Deze activiteit
werd financieel ondersteund door Viergebrook. Heel veel
dank hiervoor!

Paashaas bezoekt Ridder Hoen Park
Op maandag 18 april 2022 (2e Paasdag) krijgt het Ridder
Hoen Park tussen 10.00 en 12.00 uur, bezoek van de
Paashaas. Kinderen van 0 tot 10 jaar, kunnen paaseieren
komen zoeken in het Ridder Hoen Park. Het bezoek van
de Paashaas aan het Ridder Hoen Park is tevens de officiële opening van het seizoen 2022. Kinderen die (onder
begeleiding van hun ouders, opa`s en of oma`s) eieren
komen zoeken op 2e Paasdag, moeten zich vooraf wel
even aanmelden, zodat de Paashaas precies weet hoeveel lekkers hij moet meenemen.
Aanmelden kan via: essersp@telfort.nl
Vermeld dan duidelijk de naam, aantal kinderen en hun
leeftijd. LET OP! Aanmelden kan alleen via bovenstaand
mailadres en tot en met zondag 10 april 2022.

KBO Hoensbroek
Bij deze delen wij u mede dat er in de coronatijd door het
KBO Hoensbroek bestuur toch nog hard gewerkt wordt.
Met de ontvangen giften van Frisse Wind en Groene Kruis
zijn we gelijk aan de slag gegaan met het aanleggen van
een jeu de boules baan bij Ons Trefcentrum. We hopen
u dan ook zo snel mogelijk te begroeten bij onze baan om
een balletje te gooien. Wij zullen u te zijner tijd op de
hoogte stellen van de opening van onze baan. Deze zal
geopend worden door wethouder Adriane Keulen van de
Gemeente Heerlen.
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Belangrijke telefoonnummers
112

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
14045

Gemeente Heerlen
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

Kapsalon Enjoy it
Dames, heren & kinderen

Sinds 1 oktober 2021 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

Salon Nea
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!
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Boomfeestdag in het Oranjepark

Reken af met zwerfvuil
Op bijgaande foto
staan enkele van de
134 zakken gevuld
met zwerfvuil die ik
afgelopen jaar in enkele
straten
van
Nieuw-Lotbroek heb
opgeraapt. Inmiddels
weet ik dat er in onze
wijk nog 5 andere
bewoners met enige
regelmaat in een aantal straten zwerfvuil opruimen. De
materialen die hiervoor nodig zijn, worden beschikbaar
gesteld door de gemeente en de gemeente zorgt ook voor
het ophalen van de volle zakken.
Onze wijk gaat er een stuk aantrekkelijker en schoner
uitzien als meer bewoners een handje zouden helpen. Al
doe je alleen je eigen straat, bijvoorbeeld maar een keer
in de week, dan gaat het al heel anders uitzien.
Meer informatie vind je via:
www.heerlen.nl/schoonmaakactie-aanmelden.html
Hier
kun je je meteen aanmelden. Als je ook even laat weten
dat je meedoet aan Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek
activiteiten.sbnl@outlook.com dan zorgt de stichting, die
zich inzet voor veiligheid en leefbaarheid in de wijk, af en
toe voor een leuke attentie als bedankje voor je inzet.
Wiel Pieters, bestuurslid SBNL

De ontwikkelingen gaan nu snel. Op de valreep is bekend
geworden, dat de eerste bomen in het Oranjepark geplant
worden op woensdag 16 maart tussen 11.00 en 12.30
uur. Het wordt een Boomfeestdag waar de kinderen van
basisschool Wonderwijs aan meewerken. Graag betrekken we hierbij ook buurtbewoners die willen helpen om
een boom te planten. Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek zorgt dat de helpers getrakteerd worden op koffie
en gebak. We maken er samen een gezellige dag van.
Neem zelf een schep mee. Als kijker ben je uiteraard ook
welkom. Graag zelfs.
In verband met de organisatie en de catering is het wel
belangrijk om je aan te melden. Dat kan door een mailtje
te sturen naar: activiteiten.sbnl@outlook.com. Je kunt ook
bellen naar 045-7074055

Foto’s van Nieuw-Lotbroek vroeger

Monumentenwandeling
Wist u dat Nieuw-Lotbroek 10 monumenten rijk is? In het
kader van 25 jaar SBNL organiseert de Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek een wandeling langs de monumenten van Nieuw-Lotbroek.
Tijdens de wandeling, die ongeveer 5,5 km lang is, komen we langs al die monumenten en wordt er bij ieder
monument informatie gegeven voor zover die bij ons bekend is. Bij de start, halverwege de route en aan het einde zullen wij zorgen dat er voor de deelnemers wat te
drinken en te knabbelen valt, zodat we voldoende energie
hebben om de tocht te volbrengen.

In het kader van het 25-jarig bestaan van de Stichting
Buurtbeheer Nieuw Lotbroek organiseren wij een presentatie van oude foto’s van Nieuw Lotbroek. Het gaat om
plekken in onze wijk die in het verleden verdwenen zijn en
soms ook nog bestaan, maar dan in een andere vorm. Op
het moment van schrijven van dit bericht zijn de coronamaatregelen nog van dien aard dat we nog geen concrete
datum en locatie kunnen noemen. Omdat het ’s avonds
weer steeds langer licht blijft gaat het waarschijnlijk wel
gebeuren voordat het volgende Buurtblad verschijnt. In
een donkere omgeving komen de plaatjes immers beter
tot hun recht. Heb je belangstelling om deze presentatie
te zien, meld je dan alvast aan via
activiteiten.sbnl@outlook.com dan sturen wij jou persoonlijk bericht als meer bekend is over datum, tijd en locatie.

Bij het verschijnen van dit
Buurtblad is nog niet bekend op welke datum en
welk tijdstip de wandeling
gehouden wordt. Wil je op
de hoogte blijven, geef
dan je mailadres aan ons
door via
activiteiten.sbnl@outlook.com

en
we zullen je persoonlijk op
de hoogte houden.
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Spoofing
De oplichters lijken te bellen met een telefoonnummer van
de bank van de slachtoffers. Dit is echter niet het geval,
het zou zelfs kunnen dat de daders zich niet eens in Nederland bevinden. Deze truc, ook wel spoofing met telefoonnummers genoemd, wordt vaker gebruikt bij oplichting via de telefoon.
Wat te doen?
Als u, of uw (groot)ouder een telefoontje krijgt van uw
bank met de vraag om een geldbedrag over te boeken,
hang dan direct op. Ook al lijkt het heel betrouwbaar en
spreekt de beller gedetailleerd over zaken waarvan u
denkt dat alleen uw bank ze kan weten, uw bank belt
nooit met de vraag om geld over te maken. Als dit toch
gebeurt, hang dan op.
Heeft u al geld overgemaakt? Bel direct uw bank om uw
rekening te blokkeren. Of naar 0800-0313

Waarschuwing voor Oplichting
De laatste maanden krijgt de wijkagent meldingen dat er
oplichters) actief zijn in de wijk.
Men richt zich vaak op ouderen en men probeert met een
smoes de woning binnen te komen.
Soms gebeurt dat door zich voor te doen als medewerker van Enexis of iemand die voor het goede doel geld
inzamelt. U kunt zelf de kans op slachtofferschap verkleinen.
Tips om slachtofferschap te voorkomen:
•
De belangrijkste: laat onbekenden NOOIT binnen.
Bedrijven horen de komst van medewerkers altijd
vooraf aan te kondigen.
•
Banken sturen NOOIT medewerkers langs deuren
en zoeken nooit telefonisch contact. Wantrouw dus
iedereen die u benadert over uw bankpas of pincode. Kijk eerst via de deurspion, of via een raam wie
er voor de deur staat.
•
Vraag bijvoorbeeld via het deurraampje waarom
mensen aanbellen, of gebruik de kierstandhouder
op de deur. Klinkt het verhaal geloofwaardig? Misschien kunt u zelf de actie uitvoeren, die de aanbeller voorstelt?
Ook vindt oplichting veel plaats via de telefoon. Twee van
de meest voorkomende vormen van oplichting via de telefoon betreffen WhatsAppfraude en spoofing.
WhatsAppfraude
Bij deze vorm van oplichting worden smoesjes gebruikt
door mensen die zich in een berichtje via WhatsApp voordoen als iemand anders. Een telefoon is zogenaamd op
de grond of in het water gevallen, maar er moet even snel
iets betaald worden, bijvoorbeeld. Of er wordt op slinkse
wijze gevraagd om inloggegevens of andere gevoelige
informatie.
Preventietips
Bel de persoon op het nummer dat bij u bekend is. Ga na
of het rekeningnummer inderdaad van een bekende of
familielid is. Belt de zogenaamde bekende met een nieuw
nummer, kijk via google of het nummer al eerder is gebruikt bij fraude. Scherm uw social media profielen zo
veel mogelijk af. Zet uw telefoonnummer niet openbaar op
Marktplaats.
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In gesprek met Robert Lavicka
Sinds 8 december 2021 heeft
de
Stichting
Buurtbeheer
Nieuw-Lotbroek (SBNL) een
nieuwe secretaris. Hij wil zich
heel graag voorstellen aan de
wijk. Maar omdat het soms
lastig kan zijn iets over jezelf te
vertellen heb ik aangeboden
dat voor hem te doen.
Robert is een buurtbewoner
van
Nieuw-Lotbroek,
getrouwd, vader van 2, inmiddels
volwassen, kinderen en werkzaam als docent in het Middelbaar Beroeps Onderwijs. In zijn, schaarse, vrije tijd is hij
bezig met, voor en in de wijk. Hij heeft ook een plekje, om
te tuinieren, in de volkstuintjes bij het Oranjepark, aan de
Christinastraat.
Sinds 2016 is hij bestuurslid van SBNL en heeft al in enkele werkgroepen zijn stempel achtergelaten. Buurtpreventie, buurtsteun, verkeer (oude stijl) en de ouderen verwenmiddagen (in het MFC). Het buurtfeest en overige
festiviteiten organiseren, samen met John Sauvé, staat
tegenwoordig ook in zijn bezighedenlijst alsmede de samenwerking met de verenigingen die in “Ons Trefcentrum” hun ontmoetingsplek hebben.
Genoeg om handen zou je zeggen. Hij heeft dan ook de
tijd genomen om ja te zeggen toen hem werd gevraagd of
hij de functie van secretaris van SBNL wilde aannemen .
Robert heeft er zin in en wil zich, net als in alle andere
werkgroepen, ook hier inzetten voor de wijk. Ik denk dat
het niet lang meer zal duren voordat meer en meer mensen uit de wijk weten wie Robert Lavicka is.
Heel veel succes Robert en dank je wel dat ik dit over jou
mocht schrijven.
Mia van der Lande

Woensdag 27 april 2022 in Ons Trefcentrum aan het
Pius XII plein 38 in Hoensbroek
Programma:
9.30 uur – 11.00 uur: fiets versieren
Kinderen t/m 12 jaar uit Nieuw-Lotbroek kunnen hun fiets
meenemen naar Ons Trefcentrum. Hier kunnen ze hun
fiets mooi versieren met materialen die hier aanwezig zijn.
De mooist versierde fietsen zullen een prijs ontvangen.
11.00 uur – 11.30 uur: optocht door de wijk
Onder begeleiding van drumband Marijke maken de kinderen een rondtocht door de wijk op hun versierde fietsen.
11.30 uur – 12.00 uur: even wat lekkers
Bij terugkomst krijgen de kinderen een lekkere traktatie
en iets te drinken.
12.00uur - 13.45 uur: goochelclown Joppy
De dag zal worden afgesloten met een voorstelling voor
de kinderen door goochelclown Joppy. De voorstelling
duurt ongeveer 45 minuten en zal eindigen met de prijsuitreiking voor de versierde fietsen.
Deze dag wordt georganiseerd door Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek

Behalve dat we laten weten dat we de regels zullen
volgen zoals ze op dat moment door de RIVM zijn
opgelegd, is het ook nodig je aan te melden. Maar
dat is hoofdzakelijk nodig om ervoor te zorgen dat
we niet te veel inkopen doen want dat is zonde.

Carnaval 2022
Voor het 2e jaar op rij vinden er geen carnavalsactiviteiten plaats zoals we ze zó graag zouden willen hebben.
Zodoende staan er geen stukjes in het buurtblad van de
carnavalsverenigingen. Heel veel verenigingen, stichtingen, ondernemers, en natuurlijk bewoners van NieuwLotbroek wens ik heel veel sterkte toe voor het gemis van
dit mooie, jaarlijkse, spektakel. En ik hoop van harte dat
er volgend jaar weer als vanouds, gedanst, gehost, gesprongen en gezongen kan worden. Houd moed het komt
goed!!!

Aanmelden
Naam:…………………………………………………………..

Adres:…………………………………………………………..
Woonplaats:……………………………………………………
Leeftijd:…………………………………………………………
Tel: ……………………………………..……………………..
E-mail: ……………………………………...………………...
Inleveren bij: John Sauvé (bestuurslid SBNL),
Overbroekerf 44 Hoensbroek, of per e-mail
j.sauve@ziggo.nl
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Activiteiten Nieuw-Lotbroek
PAG.

DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

ORGANISATIE

LOCATIE

6

Vrij 25 febr

19.00

Flügelparty

Jong Lúuj va Gebrook

Ons Trefcentrum

7

Za 5 mrt

10.00

Opruimactie

SBNL

Koumenvijvers

1

Za 12 mrt

10.00

NLdoet!

SBNL

Oranjepark

9

Wo 16 mrt

11.00

Boomfeestdag

SBNL

Oranjepark

7
11
2
3
3

Ma 18 april
Wo 27 april
Vrij 13 mei
Za 11 juni
Zo 12 juni

10.00
09.30

Paashaas bezoek
Fiets versieren Koningsdag
Deadline volgende buurtblad
Reünie oud-leden
Frühshoppen

Ridder Hoen Park
SBNL
SBNL
Drumband Marijke
Drumband Marijke

Ridder Hoen Park
Ons Trefcentrum
Via email adres pag.2
Ons Trefcentrum
Ons Trefcentrum

14.00

Nog enkele data om alvast te noteren:
25 september buurtfeest
20 november sinterklaasmiddag
18 december kerstmarkt

Wekelijkse Activiteiten Nieuw-Lotbroek
ELKE

TIJD

ACTIVITEIT

ORGANISATIE

LOCATIE

Di.

17.30

Dansles: Zie pagina 6

Jong Lúuj va Gebrook

Ons Trefcentrum

Do.

18.30

Dansles: Zie pagina 6

Jong Lúuj va Gebrook

Ons Trefcentrum

Wo.

18.30

Kienen . Start 9 februari 2022

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
FC Hoensbroek

Wim Kortekaas
Karel Knaps (voorzitter)

secretaris@heemkundehoensbroek.nl
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

Hengelsportver, Haal Op

Mat Steijaert

info@dedroomvijver.nl

Fanfare St. Gabriël

Nico Lustberg

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

Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek

Robert Lavicka

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 Lotbroek

Marianne Prickarts

m.a.prickarts@ziggo.nl

JongluujvaGebrook
Werkgroep verkeer Nieuw-Lotbroek

Marietje & Jessy
Frenk Kuijpers

jongluujvangebrook@gmail.com
werkgroepverkeernieuwlotbroek@gmail.com
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