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Beste mensen in Nieuw-Lotbroek. 
 
Allereerst nog de beste wensen en een gezond 2018. 
Direct na de opening van de proclamatie werd er door CV 
de Lotbroekers een ceremoniemeester geïnstalleerd, het is 
Oud Prins Cor 1 die deze functie gaat vervullen. 
Prins Jeroen 1 met zijn adjudanten, de President, de Raad  
en de Oud Prinsen hebben een onvergetelijk seizoen gehad 
maar aan alles komt een eind. 
Gelukkig zijn de optochten in 2017 gewoon doorgegaan. 
Op zaterdag 13-1-2018 rond 22.00 uur in een goed gevulde 
grote zaal van het MFC was het dan zover, Prins Jeroen 1 
werd door de President van zijn versierselen ontdaan en hij 
heeft te kennen gegeven nog een seizoen mee te draaien 
als adjudant. 
Daarna bedankte Jeroen 1 iedereen voor het onvergetelijke seizoen. 
Ramon I, in het verleden al geïnstalleerd als Oud-Prins, werd opgenomen als Oud 
Prins. 
Daarna werden Miranda en Peter, na wat opdrachten te hebben vervuld, en de bijbe-
horende versierselen te hebben ontvangen, opgenomen in de orde van de Oud Prin-
sen van C.V. de Lotbroekers. 
Omdat we een wisseling van de wacht hebben van het presidentschap treedt Wiel 
Vleugels af en keert terug bij de Oud Prinsen.  
Namens de vereniging, Wiel hartstikke bedankt voor je negen jaar presidentschap. 
Daarna werd de nieuwe president, Oud Prins Rob Franssen, geïnstalleerd als president. 
Om 23.11 uur is het dan zover. Na een quiz, wie van de drie, komt Anny Versteeg te 
voorschijn met haar eigen adjudante Audrey. 
Wederom een compliment voor de organisatie van deze verrassende proclamatie. 
De ontspanningsvereniging CV de Lotbroekers wil iedereen bedanken, sponsoren, ad-
verteerders, begunstigers, Jeroen 1, President Wiel, de Raad, de Oud Prinsengroep en 
iedereen die op enige wijze heeft bijgedragen in het afgelopen seizoen. 
Wij hopen iedereen in het MFC te mogen begroeten om samen met , Prinses Anny 1, 
de President, de Raad en de rest van de Lotbroekers een spetterend Carnaval te vieren 
en wij wensen  Prinses  Anny 1 een onvergetelijk seizoen toe. 
Verderop in dit boekje ons jaarprogramma. 
 
ALAAF  Prinses Anny 1 
ALAAF  CV de Lotbroekers 
ALAAF  Carnaval in Gebrook 
 
Cees van Woerkum.  
Voorzitter. 
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Leef Breuker Vastelaoves-gekke van Nieuw-Lotbroek! 

 

Voor het nieuwe jaar 2018 wens ik u allen veel gezondheid en geluk. 

Zoals u tijdens de proclamatie-avond op zaterdag 13 januari jl. heeft kun-
nen meemaken hebben De Lotbroekers een nieuwe President en ik wil 
me graag even voorstellen. Mijn naam is Rob Franssen en ben samen met 
Marion een van de Oud Prinsenparen van CV De Lotbroekers. 

Onze vorige President Wiel Vleugels heeft enige tijd geleden te kennen 
gegeven dat hij het tijd vond om de presidentsketting over te dragen en 
toen heb ik na rijp beraad overwogen om me kandidaat te stellen. Het 
voelde dan ook als een bijzondere eer toen het bestuur mij koos als nieu-
we President. 

Van deze kant zou ook ik Wiel graag willen bedanken voor de 9 mooie 
jaren waarin hij als President van CV De Lotbroekers de (carnavals)kar 
heeft getrokken. Een mooie prestatie. Wiel, super-bedankt! 

Voor mij nu de mooie en eervolle, maar ook pittige uitdaging om de Lotbroekse carnaval met 
eenzelfde inzet en enthousiasme voort te zetten. 

Het carnavalsseizoen is inmiddels in november 2017 al gestart met de schitterende feestavond 
“Sjpass vuer Gebrook” waarin tal van artiesten te bewonderen waren. 

Daarna begonnen de voorbereidingen voor de proclamatie van de nieuwe Heerser en op zater-
dag 13 januari was het dan eindelijk zover. In de gezellig drukke Narrentempel MFC Gebrook 
namen we eerst afscheid van Prins Jeroen I, welke nog een jaar als adjudant zal meedraaien 
met de Raad van Elf. Daarna werden ex-prinsenpaar Miranda I en Peter II, alsmede ex-prins 
Ramon I opgenomen in de Oud Prinsengroep. Tenslotte was het tijd voor President Wiel om zijn 
presidenten-ketting over te dragen aan uw nieuwe President Rob. 

Het hoogtepunt van de avond is dan aanstaande: de uitroeping van de nieuwe Heerser.  

De proclamatie-act wordt ingezet met een ludieke terugblik op populaire tv-quizzen zoals bij-
voorbeeld Wie van de Drie, Wie Ben Ik en de Surprise-show. Na een turbulente vragenronde 
aan de drie kandidaten, die in mooi verpakte en geblindeerde doosjes zitten, is het dan einde-
lijk zover en kan er worden afgeteld van 11 naar 0. Maar wat is dat? In plaats van één nieuwe 
heerser springen drie personen tegelijk uit hun ‘verpakking’. Verwarring alom natuurlijk. Uitein-
delijk wordt het raadsel toch ontvouwd en maakt de enige echte heerser zich bekend onder 
een regen van confetti: het is onze nieuwe Prinses Anny I (Versteeg). De Lotbroekers hebben er 
een stralende Prinses bijgekregen. We wensen Prinses Anny I een mooi en onvergetelijk carna-
valsseizoen toe. 

Ik zou graag iedereen willen uitnodigen op de receptie van onze Prinses Anny I, op zondag 28 
januari 2018, vanaf 11:11 uur in onze Narrentempel MFC Gebrook, Prinsenstraat 12, Hoens-
broek. 

Alaaf Prinses Anny I            Alaaf CV De Lotbroekers              Alaaf Carnaval in Limburg 

President Rob Franssen 
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Beste Carnavalisten  van Gebrook! 
 
Mag ik mij bij deze aan u voorstellen. Mijn naam is Anny Ver-
steeg, trotse mama van Xam Vriezelaar. Met ons 2 wonen wij 
nu bijna acht jaar op de Mgr. Hanssenlaan in Nieuw Lotbroek. 
Naast het mama-zijn werk ik ook nog in Geleen bij NLG Pensi-
oen, zit ik in het bestuur van JCV Gebrook als secretaris en 
ben ik bestuurslid van Stichting Buurtbeheer Nieuw-Lotbroek. 
Wanneer er ergens nog wat tijd over is breng ik deze graag 
door met de mensen die me lief zijn. Of dat nou gezellig klet-
sen is onder het genot van een hapje of een drankje, een 
gezellig feestje met een paar glazen bier en een dansje, een 
wandeling door het bos of een leuk gezelschapsspelletje…. 
zolang het met lieve leuke mensen is ben ik van de partij! 
Echter een lekker rustig avondje op de bank met een span-
nende film samen met mijn puber laat ik ook niet schieten! 
 
Tot een paar jaar geleden hield carnaval voor mij in: optoch-
ten bekijken, de kindercarnaval bezoeken met Xam en in de 
avonden op stap met vrienden. Vooral de donderdag en maandag in Amicitia. Dit veranderde 
toen mijn gekke puber, die helemaal gek is van carnaval (365 dagen per jaar!) aangaf te willen 
aansluiten bij de jeugdvereniging van Gebrook. Na veel wikken en wegen ben ik overstag gegaan.  
Sindsdien is carnaval niet meer wat het ooit geweest is! Het is in ons bloed gekropen, we hebben 
geweldige mensen leren kennen en we ervaren alles op een hele andere manier dan voorheen. 
Geweldig gewoon! 
  
Toen ik echter gevraagd werd om heerseres te worden twijfelde ik enorm. Was dit wel iets voor 
mij? Het zo op de voorgrond staan. Totaal niet! Na flink wat nachten wakker te hebben gelegen 
en nachtmerries te hebben gehad ben ik uiteindelijk het gesprek aangegaan. Met als doel vrien-
delijk te bedanken voor deze enorme eer. Maar zoals iedereen inmiddels wel weet heb ik toch 
niet bedankt. Met enorm veel zenuwen (die er nog zijn!) besloot ik op het laatste moment toch 
ja te zeggen. Zo’n kans krijg je maar 1x! Daarbij wilde ik niet weten hoe Xam zou reageren als hij 
er achteraf van zou horen en dan ook nog hoorde dat ik bedankt had ;-) . Nee, ik wilde zijn trotse 
gezicht zien wanneer hij hoorde dat zijn moeder, de angsthaas, de bangerik, heerseres van CV De 
Lotbroekers werd. 
 
Ik hoop om dit seizoen een prachtig, vrolijk en geweldig seizoen te beleven, samen met de men-
sen die mij enorm lief zijn en alle mensen die net als wij dol zijn op carnaval! Daarnaast beloof ik 
mijn uiterste best te zullen doen een waardige heerseres te zullen zijn. Als laatste wil ik iedereen 
bedanken die zich inzetten voor de carnavalsvereniging om zo met z’n allen een gezellige carna-
val te realiseren. 
 
Op naar een top en spetterend seizoen! 
 
Met carnavalistische groet, 
Prinses Anny I 
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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 
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Proclamatie van 

Prinses Anny I 

van CV De Lotbroekers 

 

  Prinses van de Koumen tot aan de Verlengde Klinkertstraat en  

  van de Wijngaardsweg tot aan de beek 

 

  Heerseres van de narrentempel “MFC Gebrook“ en bewaakster     
  van rust en orde in de Narrentempel 

 

  De volgende punten zijn van kracht: 

 

Ten  1e Ik, Prinses Anny I van CV De Lotbroekers, vind het een eer uitgeroepen te worden als heerse-
res van deze narrentempel. 

Ten  2e Ik hoop dat mijn familie en vrienden samen met mij en CV De Lotbroekers er een knallend, 
gezellig, vrolijk en spetterend seizoen van  gaan maken. 

Ten  3e Samen Carnaval vieren met een goed gevoel, dat is mijn belangrijkste doel. 

Ten  4e Met mij als Prinses wordt het Carnaval op zijn best, en met het MFC Gebrook helemaal vol, 
zorgen wij voor de grootste lol. 

Ten  5e Ik wil vooral mijn zoon Xam extra bedanken voor zijn enorme steun in alles, want vooral 
zonder hem zou ik hier niet staan. 

Ten  6e In de polonaise zal ik gaan met een grote glimlach helemaal vooraan. 

Ten  7e Optochten lopen is er dit jaar voor mij niet bij, er is een plaatsje op de Prinsenwagen vrij.           

Ten  8e Als iemand zijn glas dubbel ziet, dan beslist de Prinses welk glas het eerst moet worden gele-
digd.  

Ten  9e Ik hoop dat ik een waardige en goede opvolgster zal zijn van onze top-Prins Jeroen I van afge-
lopen jaar. 

Ten 10e Vergeet nooit te lachen zal mijn motto zijn ! 

Ten 11e Ik elke avond wil afsluiten met ons lijflied “Geneet van ‘t Leave” 

 

 Alaaf   CV De Lotbroekers! 

 Alaaf   De Carnaval in het MFC Gebrook! 

 Alaaf   De Carnaval in Limburg! 
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   Beste mensen van  Nieuw-Lotbroek. 

 

Op 10 januari 2009 ben ik geïnstalleerd als President van de Lotbroekers. 

In 9 seizoenen heb ik up ’s en down’s binnen de vereniging meege-
maakt. 

Samen met de Raad van Elf, Oud-Prinsen, 4 Prinsenparen, 3 Prin-
sen, 2 Prinsessen en het bestuur hebben wij al met al een positieve 
groei en ontwikkeling doorgemaakt. Na negen jaar vond ik het 
goed om op 13 januari 2018 het stokje over te dragen aan Rob 
Franssen, mijn opvolger als President.  

Ik wens hem en de hele Lotbroekse familie veel succes en een 
prettig carnavalsseizoen. 

Nogmaals bedankt     Wiel Vleugels,                                                                                                                                                                                                                          
Ex President  C.V.de Lotbroekers. 

Afhaal Menu €12,- 

Grote zak friet (4 pers.) 

5 snacks ((2 frikandellen, bamiblok, 

vleeskroket en een kipkorn) en 

een beker warme saus. 
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11 maal bedankt, 

 

 

Je kan natuurlijk een heel lang verhaal maken met alles wat je als prins meegemaakt 
hebt, maar daar is deze pagina en misschien wel het gehele boekje te klein voor.  

Ik zal dan ook eindigen met een slot- en/of dankwoord van 11 punten. 

 

1. Bedankt, CV de Lotbroekers voor dit geweldige regeringsjaar, 

2. Bedankt, Bregje, Pap en Mam voor de overweldigende steun afgelopen jaar, 

3. Bedankt, President Wiel dat jij me de kans gegeven hebt om prins te mogen 
worden, 

4. Bedankt, Raad van 11 voor het bijstaan afgelopen seizoen 

5. Bedankt, Oud Prinsen welke afgelopen seizoen in grote getalen meegegaan 
zijn,  

6. Bedankt, William voor het ontwerpen van mijn seizoensorde 

7. Bedankt, Iedereen die met ons carnaval gevierd heeft in het MFC-Gebrook,  

8. Bedankt, Drumband Marijke voor het ophalen voorafgaand aan mijn receptie, 

9. Bedankt, Alle artiesten die ik tijdens het regeringsjaar heb mogen meemaken, 
op eigen avonden en bij gast-verengingen. 

10. Bedankt, voor al die ontelbaar mooie momenten die ik heb mogen beleven. 

11. Bedankt, dat ik mijn hele leven lang verder kan dromen onder het motto 
"Einmal Prinz zu sein" 

 

 

Alaaf, oudprins Jeroen 1 

Alaaf, CV de Lotbroekers, 

Alaaf, Vasteloavend in Gebrook 
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Jubilarissen 

 

 

 1 x 11 jaar  3 x 11 jaar 

 Ritchy van de Ven  Piet van de Laar 

 Jeroen van de Laarschot  Wiel Vleugels 

   Wim Driessen 
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Programma 2018 

Ontspanningsvereniging CV de Lotbroekers 
28-01-2018 Prinsenreceptie in het MFC-Gebrook 11:11 

02-02-2018 SHC Gala-zitting in het MFC-Gebrook 20:00 

08-02-2018 Kowrenne op de markt Hoensbroek 19:11 

09-02-2018 Schoolcarnaval BS. Basisschool-Zuid 11:11 

10-02-2018 Kinderoptocht centrum Hoensbroek 14:11 

10-02-2018 Sleuteloverdracht MFC-Gebrook 19:33 

10-02-2018 Openingsbal MFC-Gebrook 20:11 

12-02-2018 Grote Optocht centrum Hoensbroek 13:11 

12-02-2018 Optochtbal MFC-Gebrook 20:11 

13-02-2018 Kinderoptocht, kindermiddag Nw. Lotbroek en is 13:11 

 tevens  sluitingsbal  (einde 20:00 uur)  

14-02-2018 Haringhappen MFC-Gebrook 20:00 

25-11-2018 Sinterklaas MFC-Gebrook 14:00 



23 



24 

28 januari Prinsen Receptie 
         Aanvang 11:11 uur 

              (Entrée vrij ) 

*** 

  10 februari  Sleuteloverdracht 
         i.s.m. JCV Gebrook 

         Aanvang 19:33 uur 

                                        

*** 

10 + 12 februari   Carnavalsbal 
           i.s.m. JCV Gebrook 

              Aanvang 20:11 uur 

                                                            Met DJ.  (Entrée vrij ) 

 

*** 

Programma 2018 
CV de Lotbroekers 
Narrentempel : MFC-Gebrook 
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     13 februari      Kinder optocht 
      i.s.m. JCV Gebrook 

                   Vertrek: 13:11 uur 

*** 

   13 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 ) 

*** 

14 februari    Haringhappen 
                      Aanvang 19:00 

                    (Entrée vrij) 

*** 
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Sinterklaas en zijn Pieten in Nieuw-Lotbroek 
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Sponsoren: 

APK Boy, Heerlen 

Profile Centre Beaujean, Hoensbroek 

Hart for Her te Heerlerheide 

Kindercarnavalsmiddag 
MFC-Gebrook aansluitend aan de 

optocht door Nieuw-Lotbroek 

Op carnavalsdinsdag hebben we een vernieuwde 

carnavalsmiddag voor u georganiseerd. 

Zo heeft JS-Events in samenwerking met CV de Lotbroekers en Prinses Anny 

I, JCV Gebrook en jeugdprins Aiden 1, een mooi resultaat tot stand kunnen 

brengen: 

Een carnavalsmiddag met aansluitend na de optocht een live artiestenpro-

gramma in het MFC Gebrook. 

Artiesten: 

D’r Dustin 

EM & M 

Samen Sjpass 

Na afloop van deze middag ontvangt ieder kind een  versnapering 
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Leden van Verdienste 

     

Bassant Wim  Laarschot v.d.  Leo 

Bassant Gini  Leeraert Gerrit 

Bemelen Jack  Limpens Peter 

Bonné Jos †  Linckens Zus † 

Bonné Laurens  Molag Rinus 

Bonné Marlies  Moonen Tonnie 

Borger Paul  Potma Frans 

Driessen Wim  Prevos Ed 

Ermers Dhr.  Rikkert Hub † 

Frik Jo †  Sauvé John 

Geilen Jan  Slomp Jan † 

Graaf de Marina  Slomp  Riet † 

Hodselmans Gerard  Talsma Roel 

Hopman Annie  Talsma Henk 

Hopman Paul  Utens Frans 

Janssen Annie  Vankan Ger 

Kempen v. Theo  Vankan Tonny 

Klinkenberg Theo  Vleugels Wiel 

Laar vd Lilly  Woerkum v. Relie 

Laar vd John †  Woerkum v. Cees 
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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) 2017 Jeroen I (van de Laarschot) 

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)   
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Foto impressie Proclamatie ……… 
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