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 Beste mensen in Nieuw-Lotbroek. 
 
Allereerst nog de beste wensen en een gezond 2017. 
 
Helaas is ons bestuurslid John van de Laar in 2016 overleden, de 
Lotbroekers hebben in hem een drijvende kracht verloren, be-
dankt John voor alles. 
 
Prinses Miranda I en Prins Peter II met hun adjudant Ramon, de 
President, de Raad van 11 en de Oud Prinsen hebben een on-
vergetelijk seizoen gehad maar aan alles komt een eind. Een 
minpuntje op het seizoen waren dat niet alle optochten zijn 
doorgegaan. 
Op zaterdag 14 januari 2017 rond 22.00 uur in een goed gevul-
de grote zaal van het MFC was het dan zover, Prinses Miranda I 
en Prins Peter II werden door de President  van hun versierselen 
ontdaan en zij hebben te kennen gegeven  nog een seizoen mee 
te draaien als ass. adjudanten, tevens werden de adjudanten Ramon en  Diana I van hun 
versierselen ontdaan, Ramon ging terug naar de Raad van 11. 
 
Daarna bedanken Prinses Miranda I en Prins Peter II iedereen voor het onvergetelijk seizoen. 
Vervolgens is Prinses Diana I, na wat opdrachten te hebben vervuld, en de bijbehorende 
versierselen te hebben ontvangen, opgenomen in de orde van de Oud Prinsen van C.V. de 
Lotbroekers. 
 
Om 23.11 uur is het dan zover, na een special act komt in eerste instantie oud prins Leo I te 
voorschijn uit een kist en iedereen dacht, een vorst dit jaar? Maar niets is minder waar, naar 
mate de special act verder ging, kwam uit een andere kist Jeroen I ( Jeroen van de Laarschot)  
te voorschijn, de zoon van Leo I die in 2000 Prins is geweest. 
 
Wederom een compliment voor de organisatie van deze  verrassende  proclamatie. 
De ontspanningsvereniging wil iedereen bedanken, sponsoren, adverteerders, begunstigers, 
Prinses Miranda I en Prins Peter II, President Wiel, de Raad van 11, de Oud Prinsen, de Mar-
kiezen en iedereen die op enige wijze bijgedragen heeft onze vereniging te laten floreren. 
 
Wij hopen iedereen in het MFC te mogen begroeten om samen met Prins Jeroen I, de Presi-
dent, de Raad van 11 en de rest van de Lotbroekers een spetterend Carnaval te vieren en wij 
wensen de Prins een onvergetelijk seizoen toe. 
 
Verderop in dit boekje ons jaarprogramma. 
 
ALAAF  Prins Jeroen I     ALAAF  CV de Lotbroekers ALAAF  Carnaval in Gebrook 
 
Cees van Woerkum 
Waarnemend Voorzitter 
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Beste carnavalisten van Nieuw-Lotbroek                                                                                                                                                                                                                       

Op de 1e plaats wil ik iedereen nog een  goed en gezond 2017 wensen. 

Inmiddels is het nieuwe carnavalsseizoen 2016-2017  weer een 

feit. Gestart zijn we 26 November 2016 in samenwerking met 

Jim Senden, J.C.V. Gebrook  en C.V.de Lotbroekers met een car-

navalistische avond  onder de naam “Sjpas veur Gebrook” met 

diverse artiesten. Het was een leuke en gezellige avond met heel 

veel hoogtepunten.                                                                                     

Na deze avond konden we ons langzaam gaan voorbereiden op 

de aanstaande proclamatie in januari. Op zaterdag 14 januari 

2017  was het zover dat C.V.de Lotbroekers een nieuwe Heerser zou uitroepen in een 

gezellig en druk bezocht M.F.C. Gebrook. Maar voor het zover was zou eerst nog een 

keur aan artiesten de mensen nog  vermaken met hun geweldige optredens. 

Om 22.11 uur was het dan de tijd om eerst afscheid te nemen van het regerende 

prinsenpaar Peter II en Miranda I  en dat gebeurde als altijd op de traditionele wijze. 

Ondanks de niet meewerkende weergoden van het afgelopen jaar kunnen zij toch 

nog terug kijken op een geweldig carnavalsseizoen. 

Het oud prinsenpaar zal nog een jaar meelopen ter ondersteuning van de nieuwe 

heerser. 

En dan is het eindelijk zover op deze zaterdagavond die wordt ingezet met een ge-

weldige  show van lichteffecten en wolken van confetti waarna om 23.11 uur onze 

nieuwe heerser van C.V.de Lotbroekers 2017 tevoorschijn komt onder de naam Prins 

Jeroen I Met als familienaam Jeroen van de Laarschot. Jeroen is geen onbekende 

voor de vereniging, zijn vader Leo I was in 2000 immers ook prins bij CV de Lotbroe-

kers geweest en is nog altijd actief oud prins. Ik wens Prins Jeroen I en alle Lotbroe-

kers nog een hele fijne maar vooral gezellige carnavalsdagen toe in onze narrentem-

pel M.F.C. Gebrook. 

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om iedereen uit te nodigen op de 

receptie van onze Prins Jeroen I die gehouden zal worden op 29 Januari 2017 vanaf 

11.11 uur in het M.F.C Gebrook Prinsenstraat 12 in Hoensbroek.                                   

Alaaf Prins Jeroen 1e              Alaaf C.V.de Lotbroekers               Alaaf Gebrook 

President: Wiel Vleugels 
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Beste Lotbroekers, 
 
 
Mag ik mij even aan jullie voorstellen, 
 

 
Ik ben Prins Jeroen I (van de Laarschot), 26 jaar oud. 
 
Oudste zoon van Oud Prins Leo I (2000) en Mariette van de Laarschot, 
broer van Ralph. 
Verloofd met Bregje, waar ik komende september mee in het huwelijks-
bootje stap. 
Sinds 2014 zijn wij woonachtig te Stein, opgegroeid in Klimmen en vanaf 
1996 in Nieuw Lotbroek. 
 
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Alarmcentralist bij Intergarde 
Alarmcentrale BV. te Maastricht. 

In de weekenden steek ik graag vuurwerk af bij RFI Pyro-events/ SPFX, daarnaast ga ik regel-
matig mee als geluidsman van de Parkstadjodler. 
 
Op de racefiets zie je mij regelmatig langskomen, om het andere jaar neem ik deel aan de 
Alpe d'HuZes. Buiten het fietsen van de berg, welke al 5 keer door mij overwonnen is,  vind ik 
het goede doel erachter ook heel erg belangrijk. 
 
Mijn motto is dan ook niet moeilijk: "Opgeven is geen optie". 
 
Als jullie dit lezen ben ik reeds uitgeroepen als prins Jeroen I. 
Op een gezellige zaterdagavond 14 januari 2017 kwart voor elf begon de proclamatie act. 
De Parkstadjodler zongen alvast enkele nummers om de zaal op te warmen,  
waarna tijdens een wervelende lichtshow het spreekwoordelijke "Duveltje uit het doosje" 
sprong. 
Alvorens de zaal bekomen was van de schrik, en er afgeteld werd met vuurwerk, 
stond ik samen met de Parkstadjodler op de bühne.  
Met "Wolken van Confetti" werd de zaal getrakteerd op confetti en mij als zijnde de nieuwe 
heerser van CV de Lotbroekers. 
Na de Proclamatie was er nog een druk programma, als eerste kwam Gaston Jacobs een op-
treden geven en als afsluiter braken de Parkstadjodler letterlijk de tent af. 
 
Verder zou ik graag iedereen oproepen om de carnaval met ons te komen vieren in het MFC 
Gebrook zodat we er met zijn allen een geweldig carnavalsseizoen van gaan maken. 
 
 
Prins Jeroen I van CV de Lotbroekers 
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KOUVENDERSTRAAT 163 

6431 HD HOENSBROEK 

TEL. 045—521 28 82 

www.fotovroemen.nl 

Openingstijden: 
Dinsdag t/m Vrijdag 10:00 - 18:00 
Zaterdag  10:00 - 17:00 
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Proclamatie 14 januari 2017 

 
Prins Jeroen I van C.V de Lotbroekers. 
 
Prins van de Koumen tot aan de Verlengde Klinkertstraat en van de  Wijngaardsweg tot aan de 
Beek.                                                                                        
Heerser van  de Narrentempel M.F.C  ” Gebrook.” en bewaker van de rust en orde in de Nar-
rentempel. 
 
De volgende 11 punten zijn van kracht: 
 
Ten 1e       Deze proclamatie geldt voor het gehele jaar 2017, zolang ik Prins Jeroen I  

                           van   C.V. de  Lotbroekers ben. 
 
Ten 2e  Dat ik als 34e Prins van de Lotbroekers deze  positieve traditie zal voortzetten. 
 
Ten 3e  Als alarmcentralist heb ik een controlerende functie, ik zal er dus op toezien dat we 
 dit seizoen niet droog komen te staan. 
 
Ten 4e  Dat ik alles zal geven om met jullie een mooi carnavalsseizoen te beleven. 
                   
Ten 5e     Dat mijn vader Prins Leo I mij in het jaar 2000 is voorgegaan en dat ik  
                  nu na zestien jaar later hier mag staan. 
 
Ten 6e       Ik hoop dat de conditie van de heren van de Raad van Elf top is. Met mijn motto  
 “opgeven is geen optie” zullen ze aardig wat polonaises moeten gaan lopen. 
               
Ten 7e        Dat de optochten in Hoensbroek niet zonder mij zullen vertrekken en ook  
   niet zonder die andere carnavalsgekken. 
                . 
Ten 8e        Carnaval vieren doe je met de mensen om je heen en zeker niet alleen. 
                   
Ten 9e   Een speciaal woord van dank aan Bregje, Pap, Mam en Ralph dat zij mij tijdens deze  
  regeringsperiode volledig zullen ondersteunen . 
                  
Ten 10e  Ik de wens uitspreek dat de Wijze Raad van Elf, Oud-Prinsen en de rest van de  
                  vereniging en alle carnavalsvierders er een mooi seizoen van maken.                                                                                                                                         
 
Ten 11e  Ik hoop gesteund door de President en de Wijze Raad, de Carnavalstijd tot 
                  een goed einde te brengen. 
 
 
ALAAF  DE LOTBROEKERS. 
ALAAF DE CARNAVAL IN HET MFC. 
ALAAF DE CARNAVAL IN LIMBURG. 
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Hallo allemaal. 

 

Als jullie dit lezen dan is ons stormachtige Prinsenjaar 

voorbij en ondanks de slechte weersomstandigheden heb-

ben wij hier volop van genoten. 

Wij vonden het een eer dat wij als Prinsenpaar gevraagd 

werden. De voorbereidingen begonnen en het moeilijkste 

was het geheim te houden vooral als je zelf zo actief bent 

in de vereniging als wij.  

Het werd 9 januari 2016 en daar kwamen wij als Prinsen-

paar uit het kasteel.   

Het was fijn om je beste vriend Ramon v/d Laarschot als adjudant te hebben. 

De tijd van genieten was begonnen, alles was geweldig zoals de hoogtepunten onze 

receptie met een optreden van Spik en Span, de SHC avond, L1, schoolcarnaval en de 

carnavalsdagen in onze eigen narrentempel MFC-Gebrook. Jammer van de grote op-

tocht in Hoensbroek, deze werd vanwege de storm verplaatst naar halfvasten. Wij 

hebben met halfvasten dan ook extra genoten om door de straten van Hoensbroek te 

kunnen trekken. 

Wij willen de familie, vrienden, bekenden en natuurlijk de vereniging bedanken voor 

alle steun en medewerking. Samen hebben wij kunnen genieten van een onvergetelij-

ke tijd. 

Onze opvolger wensen wij een mooi seizoen toe, dat hij ervan mag genieten, zoals wij 

ervan genoten hebben. 

Tot slot willen wij even stil staan bij de leden die ons dit seizoen ontvallen zijn. 

Iedereen bedankt voor het mooie seizoen wat we hebben gehad. 

 

Oud-Prinsenpaar  Peter II en prinses Miranda I     
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Jubilarissen 

 

 

 1 x 11 jaar 2 x 11 jaar 3 x 11 jaar 

 Rob Franssen Gerard Hodselmans Theo v. Kempen 
 Marion Franssen Jeanny Hodselmans Coby v. Kempen 
 Esther Franssen Henk Talsma Lilly  v. de Laar 
 Ralph Franssen Thea Talsma  
 Shireen Franssen  
 Maria Reinink 
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Programma 2017 

Ontspanningsvereniging CV de Lotbroekers 
29-01-2017 Prinsenreceptie in MFC-Gebrook 11:11 

17-02-2017 SHC Gala-zitting in MFC-Gebrook 20:00 

23-02-2017 Kowrennen op de markt Hoensbroek 19:11 

24-02-2017 Schoolcarnaval BS. Basisschool-Zuid 11:11 

25-02-2017 Kinderoptocht centrum Hoensbroek 14:11 

25-02-2017 Sleuteloverdracht MFC-Gebrook 19:33 

25-02-2017 Openingsbal MFC-Gebrook 20:11 

27-02-2017 Grote Optocht centrum Gebrook 13:11 

27-02-2017 Optochtbal MFC-Gebrook 20:11 

28-02-2017 Kinderoptocht, kindermiddag Nw. Lotbroek en is 13:11 

 tevens sluitingsbal  (einde 20:00 uur)  

01-03-2017 Haringhappen MFC-Gebrook 20:00 

26-11-2017 Sinterklaas MFC-Gebrook 14:00 
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29 januari Prinsen Receptie 
         Aanvang 11:11 uur 

              (Entrée vrij ) 

*** 

  25 februari  Sleuteloverdracht 
         i.s.m. JCV Gebrook 

         Aanvang 19:33 uur 

                                        

*** 

25 + 27 februari   Carnavalsbal 
           i.s.m. JCV Gebrook 

              Aanvang 20:11 uur 

                                                            Met DJ.  (Entrée vrij ) 

 

*** 

Programma 2017 
CV de Lotbroekers 
Narrentempel : MFC-Gebrook 
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     28 februari      Kinder optocht 
      i.s.m. JCV Gebrook 

                   Vertrek: 13:11 uur 

*** 

    28 februari      Kindermiddag 

                                                              Aansluitend aan de optocht 

        i.s.m. JCV Gebrook 

                 (Met DJ. Entrée vrij ) 

*** 

Met aansluitend de sluiting v.d. Carnaval 
        i.s.m. JCV Gebrook 

              Einde 20:00 uur 

                (Met DJ. Entrée vrij ) 

*** 

1 maart    Haringhappen 
                      Aanvang 19:00 

                    (Entrée vrij) 

*** 
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Koop bij onze adverteerders, zij dragen 

onze vereniging immers een warm hart 

toe. 
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De Carnavalsvereniging 

 

De carnavalsverenigingen zoals we die tegenwoordig in Limburg vele kennen, zijn 

meestal op ongeveer dezelfde manier georganiseerd en ingericht. 

 

De Prins(es) en andere hoogheden 

Elk jaar wordt er door de carnavalsvereniging in het diepste geheim iemand ge-

vraagd of hij Prins(es) Carnaval wil zijn. Tijdens een feestelijke gala- of balavond 

veelal proclamatie genoemd wordt de prins om 11 minuten over elf bekend ge-

maakt. Vanaf dat moment is hij en/of zij overal waar komt HET middelpunt van de 

aandacht en hoort bij alle carnavals-activiteiten aanwezig zijn en volop mee kunnen 

feesten. De prins heeft een prachtig versierde steek met grote veren op zijn hoofd 

met in zijn hand heeft hij een scepter. Een prinses draagt doorgaans een diadeem. 

Om zijn schouders hangt een prachtige mantel. Daaronder draagt hij óf een chique 

zwart kostuum óf kleren gemaakt van dezelfde stoffen als zijn steek. De Prinses 

draagt een lang gewaad Hij wordt geholpen door 2 helpers, zijn adjudanten en 

soms heeft hij ook een nar. 

In sommige plaatsen heeft men elk jaar een prinsenpaar  

De adjudanten. 
 
Dit zijn de helpers en begeleiders van de prins tijdens al zijn optredens en hebben 
veelal een mooie steek of soms een narrenkap op hun hoofd.  
 

De Raad van Elf. 

De Raad van Elf bestaat uit 11 "wijze mannen" die de prins moeten helpen bij het 

"besturen" van het carnavalsrijk. De Raad van Elf is aanwezig bij alle carnavalsactivi-

teiten; als men een café of zaal binnenkomt, stijgt de stemming meteen.  

De raadsleden hebben allemaal dezelfde steek of narrenkap op hun hoofd en te-

genwoordig dragen ze vaak een zwart kostuum.  
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De President 

Dit is eerste persoon en dus de leider van de Raad van Elf. Hij heeft meestal dezelfde 

steek of narrenkap op zijn hoofd, is ook in een zwart kostuum of gekleed. Hij valt op 

omdat zijn steek vaak extra mooi versierd is en voorzien is van enkele lange fazantenve-

ren. Overal waar de Raad van Elf binnenkomt voert hij het woord. Dat gebeurt bij voor-

keur altijd in het dialect van die plaats, niet in het Nederlands. Hij kondigt artiesten aan, 

vertelt grappen en zorgt er (eventueel samen met de ceremoniemeester) voor dat alles 

vlot verloopt. 

De ceremoniemeester 

Meestal heeft de carnavalsvereniging ook een ceremoniemeester. Hij heeft vaak ook 

een extra versierde steek op zijn hoofd. Overal waar de Raad van Elf zich presenteert, 

gaat hij voorop om het gezelschap aan te kondigen. Daarbij maakt hij vaak gebruik van 

een grote bel of ratel waarmee hij flink kabaal maakt om de carnavalsvierders te laten 

horen dat de carnavalsvereniging er aan komt. Hij moet er vooral voor zorgen dat alles 

heel netjes en volgens de officiële regels verloopt: hij zorgt voor het "deftige ceremoni-

eel". 

De Limburgse carnavalsverenigingen zijn vrijwel alle aangesloten bij een van de twee 

carnavalsbonden. De verenigingen uit de grotere plaatsen zijn vrijwel alle aangesloten 

bij de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge (SLV). De andere verenigingen 

zijn meestal aangesloten bij de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL). 

 

Deze bonden hebben alle als doel het promoten van carnaval en de daarbij behorende 

tradities. Verder behartigt de bond de belangen van de leden in contacten met overhe-

den etc. en bevordert zij de samenwerking tussen de leden. 

 

 

                               

 

 

 

Bron: http://members.ziggo.nl/leowethly Carnaval/home.htm 
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Leden van Verdienste 

     

Bassant Wim  Leeraert Gerrit 

Bassant Gini  Linckens Zus † 

Bemelen Jack  Molag Rinus 

Bonné Jos †  Moonen Tonnie 

Bonné Laurens  Potma Frans 

Bonné Marlies  Prevos Ed 

Borger Paul  Rikkert Hub † 

Driessen Wim  Sauvé John 

Ermers Dhr.  Slomp Jan † 

Frik Jo †  Slomp  Riet † 

Geilen Jan  Talsma Roel 

Graaf de Marina  Talsma Henk 

Hopman Annie  Utens Frans 

Hopman Paul  Vankan Ger 

Janssen Annie  Vankan Tonny 

Kempen v. Theo  Vleugels Wiel 

Laar v/d Lilly  Woerkum v. Relie 

Laar v/d John †  Woerkum v. Cees 
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1990 - 2016 
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Markiezen 

 Markiezen: 
 
 Karel Smits  Wim Bassant  
 Tonnie Moonen Laurens Bonné 
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Oud - Prinsen / Prinsessen 

      

1982 Hub I (Rikkert †) 2011 Ton I (Hopman) 

1983 Jo I (Frik †) 2012 Wiel III & Michaëla I (Hoogstra) 

1984 Con I (Pernot) 2013 Coba I (Klinkenberg) 

1985 Hans I (IJzermans) 2014       Norbert I & Kim I (Hoogstra) 

1986 Jan I (Geilen) 2015 Diana I (Menzo) 

1987 Paul I (Borger) 2016 Peter I & Miranda I (Limpens) 

1988 Cees I (van Woerkum)   

1989 Wim I (Biermans)   

1990 Wim II (Driessen)   

1991 Chris I (Tabak)   

1992 Paul II (Hopman)   

1993 Ger I (Vankan)   

1994 Peter I (Linckens †)   

1995 Sjef I (Bruggeman)   

1996 Jan II (Velemans)   

1997 Cor I (Fens)   

1998 Wiel I (Vleugels)   

1999 John I (Sauvé)   

2000 Leo I (van de Laarschot)   

2001 Theo I (van Kempen)   

2002 Frans I (Potma)   

2003 John II (Ritzen)   

2004 Roger I (Franssen)   

2005 Gerard I (Hodselmans)   

2006 Ramon I (van de Laarschot   

2007 John III (van de Laar †)   

2008 Jos I (ten Haaft)   

2009 Wiel II (Sauvé)   

2010 Rob I en Marion I (Franssen)   



42 



43 



44 

Foto impressie Proclamatie ……… 
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 Uw adres voor nieuwe en gebruikte auto’s  

Een begrip in de regio 
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