
 

 

Blijf op de hoogte van uw buurt en 

onze activiteiten. 

 

Volg ons op Social Media of sla onze 

website op in uw favorieten.  

  

U kunt deze QR-codes scannen of 

zoeken op BROICH 

 

 

Wij zoeken ook nog altijd vrijwilligers 

en bestuursleden. Voor meer 

informatie kunt u een bericht sturen 

naar info@broich.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Buurtgericht Werken 

BROICH 

 

BMV De Aldenhof 

Mgr. Nolensstraat 29, 6431 JL 

Hoensbroek 

  

  

Postbus 127, 6430 AC Hoensbroek 

 

+31 (0)6 821 051 01 

 

 

 info@broich.nl 

 

 

 www.broich.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn er voor jou, 

Wij zijn er voor jullie, 

Wij zijn er voor onze buurt, 

Wij zijn er voor Hoensbroek! 

mailto:info@broich.nl


Wat is BROICH nou precies? 

 

BROICH is de naam van Stichting 

Buurtgericht Werken voor de buurten 

Slak-Horst-Metten, de Dem en het 

Centrum in Hoensbroek. 

BROICH ondersteunt elk idee, groot of 

klein, die de leefbaarheid van onze wijk 

verhogen.  

Dus…... heb je een leuk idee?  

Wij helpen je! 

 

Daarnaast houden wij u via deze website 

www.broich.nl op de hoogte van de 

nieuws uit onze wijk en gemeente Heerlen. 

 

 

Op welke manier ondersteunt 

BROICH burgerinitiatieven?  

 

Via Stichting Buurtgericht Werken BROICH 

en de gemeente Heerlen middels 

Buurtactie-gelden, kun je een bijdrage 

aanvragen voor activiteiten die de 

saamhorigheid en de sociale verbintenis in 

buurt bevorderen. Daarnaast kunnen we 

ondersteuning bieden bij de organisatie 

van burgerinitiatieven. Wij helpen je bij de 

aanvraag van subsidies, vergunningen 

en/of we wijzen je de weg. 

Formulieren vind je op onze website. 

www.broich.nl  

 

 

 

 

Is BROICH een buurtvereniging? 

 

Nee, maar BROICH werkt wel samen met 

buurtverenigingen, bewoners, speeltuinen 

en andere instanties zoals de wijkagent, 

de BOA’s, Alcander, etc. 

 

 

Organiseert BROICH ook zelf 

activiteiten? 

 

In principe ondersteunt BROICH alleen 

burgerinitiatieven. Echter, de afgelopen 2 

jaar heeft BROICH een busreis naar een 

kerstmarkt georganiseerd.  

BROICH is vertegenwoordigd in het 

kernteam VierGebrook om bepaalde 

activiteiten voor heel Hoensbroek te 

organiseren, zoals bijv. het Ridder Hoen 

Park, het Oranje Festival, 

Dodenherdenking, Straatspeeldag en 

andere zaken Hoensbroek-breed.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Dodenherdenking bij de kleine  

St. Jan 

 

 

  

Hoe vraag ik een bijdrage aan bij 

BROICH? 

 

Door het formulier op onze website in te 

vullen. Ga daarvoor naar www.broich.nl 

Onder het kopje documenten bijdrage 

activiteiten vind je een download link om 

het formulier te downloaden, uit te printen 

en in te vullen. 

Mocht je er niet uitkomen, neem dan 

gerust contact met ons op. 

 

 

Waar kom ik BROICH verder nog 

tegen? 

 

Er is altijd een afvaardiging van BROICH 

aanwezig bij alle belangrijke 

bijeenkomsten in onze wijk. Of dat nu een 

bijeenkomst van de Gemeente Heerlen is 

of een bijeenkomst van de 

woningstichting. Als het even lukt, is 

BROICH erbij! 

 

Daarnaast organiseert BROICH elk 

kwartaal een participanten overleg waar 

alle participanten en bewoners voor 

worden uitgenodigd. Volg ons op social 

media en onze website voor informatie 

over het volgende participanten overleg of 

meld je via info@broich.nl aan voor de 

mailinglijst.  
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