
  

 

HET KLAPPERPROJECT IN NIEUW-LOTBROEK VAN START 
 

Wat houdt het klapperproject in? 

Stichting Buurtbeheer Nieuw-Lotbroek (SBNL) en de werkgroep buurtsteun Nieuw-

Lotbroek willen met dit project meer te weten komen over de mensen die in Nieuw-

Lotbroek  wonen. Waar droom je van, wat zou aangepast of veranderd moeten 

worden als je het voor het zeggen had?  Wil je meer contact met buurtgenoten of wil 

je iets met iemand ruilen, iemand helpen of wil je iets organiseren? Met deze 

buurtklapper komen we hier in een klein deel van Nieuw-Lotbroek achter. 

 

Buurtklapper, hoe werkt het? 

Er worden in een deel van Nieuw- Lotbroek (zie plat-

t e g r o n d j e ) zeven rode buurtklappers uit-

gedeeld. Zodra de klapper is ingevuld door de 

gezinsleden dan wordt die doorgegeven aan 

de buren of ie- mand anders in de straat of 

b u u r t .  D e buurtklappers zijn voor 

iedereen voor jong en oud, gezinnen en alleen-

staanden. Tevens worden klappers  uit-

gedeeld aan de oudste leerlingen van de 

basisschool. Je kunt er al je  ideeën, menin-

gen, dromen en wen- sen in kwijt…. 

 

Tent in de wijk op zaterdag 25 juni van 

10.00 – 14.00 uur op het Schout Franssen-

plein 

Gedurende vier weken blijven de klappers in 

de buurt rondzwerven. Tijdens de feestelijke  

“tent in de wijk” van de Stichting Buurtbe-

heer Nieuw-Lotbroek, worden de resul-

taten van de buurtklappers bekend gemaakt. 

We bekijken ter plekke hoe we met elkaar met 

de dromen en wensen aan de slag kunnen 

gaan. Kom met uw kinderen; voor hen is er ook 

wat te doen! 

 

Contact 

Heb je vragen over het klapperproject of over hulp bij het invullen? 

Neem dan contact op met: 

- Anne Schutte, opbouwwerker van Alcander, aschutte@alcander.nl  tel. 06 53315988  of 
- Severine Louf, consulent participatie van Woonpunt, s.louf@woonpunt.nl  tel. 088 0506145 

In dit nummer o.a. : 

Klapperproject, Tent in de 

wijk, Buurtfeest , Scouting,  

Buurtpreventie, E.H.B.O.,  

Buurkracht, enz. enz. 
Uitgave Juni 2016 

mailto:aschutte@alcander.nl
mailto:s.louf@woonpunt.nl
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Devotiekapel 

Weustenrade 

De devotiekapel in Weus-

tenrade gelegen aan het 

Gebr. Crousplein is ook 

voor velen uit Nieuw-

Lotbroek en omgeving een begrip. Jaarlijks komen 

talloze bezoekers naar deze plek om een kaarsje aan 

te steken. Een plek waar ieder op zijn eigen manier 

een moment van rust vindt en zowel moeilijke als 

vrolijke gebeurtenissen een plek probeert te geven. 

De Devotiekapel in Weustenrade bestaat dit jaar 

60 Jaar en hieraan willen wij als stichtingsbestuur 

een extra feestelijk tintje geven. Zoals gebruikelijk is 

er tijdens de zomerkermis op zondag 3 Juli in Weus-

tenrade een open lucht mis die dit jaar om 9:30 uur 

begint en opgedragen wordt door de Zeereerwaarde 

Heer Pastoor W. van Dijck. De fanfare St. Gabriel zal 

zoals gebruikelijk de H. mis opluisteren en tijdens de 

processie hun muzikale bijdragen leveren. Om het 

60 jarig bestaansfeest van de Devotiekapel Weus-

tenrade nog meer luister bij zetten hebben wij dit 

jaar tevens De Moselsänger weten te contrac-

teren. 

Die Moselsänger  

De Moselsänger zullen in samenwerking met de fan-
fare de H. mis opluisteren. Na de processie zullen de 
Moselsänger nog een concert verzorgen. De Mosel-
sänger zijn een begrip in de zangwereld zowel op het 
gebied van kerkelijk, als wereldse muziek en staan 
onder leiding van Leo van Weersch. Een voorproefje 
uit het Moselsänger repertoire is te vinden op http://
www.diemoselsanger.nl/ Na het concert van de 
Moselsänger zal de diskjockey de muziek verzorgen 
en is er koffie en vla verkrijgbaar. Een pilsje, fris en 
een hartig hapje is natuurlijk ook rijkelijk aanwezig. 
Kortom zeker de moeite waard om de Zomerkermis 
in Weustenrade te bezoeken en een ouderwetse ker-
missfeer te proeven. Alle activiteiten zijn een 
buitengebeuren en geven het geheel een aparte 
sfeer. Gaarne nodig ik u allen dan ook uit om het 60-
Jarig  bestaansfeest van de Devotiekapel in Weus-
tenrade samen met ons te vieren op kermiszondag 
3 Juli 2016. Namens de stichting devotiekapel 
Weustenrade  De voorzitter:  H.H.M. L’Ortye 

Zondag 25 september barst de feestvreugde in 
Nieuw-Lotbroek weer los en kunnen de kinderen de 
oude spulletjes weer van zolder of uit de kelder 
halen; het grote buurtfeest van Nieuw-Lotbroek 
vindt dan weer plaats met o.a. de grote kinderrom-
melmarkt, het grote podium met optredende arti-
esten, diverse leuke activiteiten, workshops, demon-
straties, de huifkar die weer rondjes rijdt door onze 
prachtige wijk en natuurlijk het altijd gezellige hore-
caplein waar u kunt genieten van lekkere hapjes of 
een verkoelend drankje. Dit jaar hebben we weer 
een bijzonder podiumprogramma met o.a. optre-
dens van zangeres Andrea Schön, Sylvia Van der 
Ven, Jolanda Hensen en Monica, dansdemon-
straties van de Line Dance Group, CU 
Dance, Studio Hellenbrand en Pools Folkloristische 
dans en Zangvereniging Podlasie en tevens een 
optreden van onze lokale held D'r Wielly! De muziek 
en presentatie is deze dag wederom in handen van 
onze vaste dj, zanger en presentator Sander Boss-
ink. Kinderen kunnen een kraam reserveren voor de 
rommelmarkt via John Sauvé op telefoonnummer: 
045 – 5212120, check voor meer informatie de web-
site www.nieuwlotbroek.nl. Locatie van het grote 
buurtfeest is op en rond het MFC Gebrook aan de 
Prinsenstraat te Nieuw Lotbroek. 

  

MEGA TIENERDISCO 
In hetzelfde feestweekend als het buurtfeest vind 
op de vrijdag 23 september tevens de grote MEGA 
tienerdisco plaats in het MFC Gebrook. Tus-
sen 18:30 uur en 22:00 uur kunnen de kids weer 
komen genieten en dansen, dit alles onder profes-
sionele begeleiding van welzijnsorganisatie Al-
cander en de Stichting Buurtbeheer Nieuw-
Lotbroek. Entreekaartjes ad. € 1,00 kunnen vooraf 
gekocht worden in het MFC op maandag 12 en 
dinsdag 13 september tussen 19:00 uur en 20:00 
uur of aan de deur bij Jeannie Houtvast (Rector 
Weertstraat 2). Check voor meer informatie de 
Facebookpagina van de tienerdisco Gebrook 
www.facebook.com/t ienerdiscogebrook  of 
www.nieuwlotbroek.nl. 

Colofoon: 
Nieuw Lotbroek Nieuws verschijnt 4x per jaar en is 
een uitgave van Stichting Buurtbeheer Nieuw Lot-
broek. 
Redactie:  Geert Kiers 
  Matthé van der Lande 
  Mia van der Lande 

Redactieadres : redactie.sbnl@outlook.com 

BUURTFEEST NIEUW LOTBROEK 

http://www.nieuwlotbroek.nl/
http://www.facebook.com/tienerdiscogebrook
http://www.nieuwlotbroek.nl/
mailto:buurtblad.sbnl@outlook.com
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C.V. de Bistrojanen organiseert op zondag 3 juli a.s. 
een binnen- en buitenmarkt, in- en rondom het Tref-
centrum. De markt zal gehouden worden van 09.00 
uur tot 16.00 uur, en zal plaats vinden in en rondom 
“Ons Trefcentrum” Pius XII-Plein te Hoensbroek. De 
entréé is vrij op deze markt. De organiserende 
vereniging is het de afgelopen jaren gelukt om van 
dit evenement een jaarlijks terugkerend festijn te 
maken. Dit blijkt natuurlijk uit de belangstelling van 
de standhouders zowel binnen als buiten. Natuurlijk 
wordt er ook voor een hapje en een drankje ge-
zorgd in het Trefcentrum. Ook is men bezig om de 
winkeliers rondom het Pius-plein erbij te gaan be-
trekken, om zo de markt voor het publiek nog leuker 
en interessanter te maken. Natuurlijk geeft een blijk 
van waardering naar de vereniging als u deze markt 
bezoekt. Kom eens langs, de entree is vrij. Er is ge-
zorgd voor een terras buiten, zodat u niets hoeft te 
missen van deze markt. Want wat is nou leuker om 
te kijken naar het winkelende publiek. 
Hopende u allen te mogen begroeten op deze dag. 
Wij doen ons best om goed weer te bestellen voor 
deze dag. 
 
Voor inlichtingen over het huren van de tafels en 
kramen kunt u bellen met onderstaande tele-
foonnr.:  06-50621318   
Namens het bestuur: Sjef Frissen 

Woensdag 11 mei is er een bijeenkomst geweest 
van Buurkracht met als onderwerp zelf energie op-
wekken met zonnepanelen. Tijdens deze bi-
jenkomst vertelde een leverancier over soorten 
zonnepanelen en wat er komt kijken als je aanschaf 
overweegt. Het proces van offerte tot realisatie is 
aan de orde gekomen. Garantie van de installatie, 
opbrengstgarantie van de panelen, levensduur.  
Dames hoorden graag wat te verwachten is tijdens 
installatie (gaten boren, zijn er leidingen zichtbaar, 
stof in huis), allemaal heel praktisch om te weten. 
Zonnepanelen en het opwekken van je eigen elek-
triciteit is een stuk minder mystiek na deze bi-
jeenkomst. Conclusie: een betrouwbare leverancier 
is goud waard. 
 
We gaan nog even door met informatie n.l. op don-
derdag 23 juni. Dan kom je alles te weten over over 
isolatie. We nodigen ook dan weer een deskundige 
uit. We begroeten u graag om 
19:30 uur op de Verlengde Klinkertstraat 14 (bij Fer 
Gubbels). 
Liefst aanmelden voor deze avond via  
buurkracht.nl; fer.gubbels@wxs.nl  of 
eliane.geron0@gmail.com; 

 

 

 
C.V. de Bistrojanen ’77  Samen energie besparen.  

Goedkoper en leuker.  

http://buurkracht.nl
mailto:fer.gubbels@wxs.nl
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Succes voor drumband Marijke  Marswedstrijd Hammont 

. 

Come and join us 

Scouting staat voor spanning, spel en avon-
tuur! Bij Scouting word je uitgedaagd je per-
soonlijk te ontwikkelen en je grenzen te verleg-
gen, van bever tot roverscout, met leuke en 

uitdagende activiteiten. 

Heb jij zin om de natuur ontdekken, zelf een expe-
ditie te organiseren of misschien zelfs wel een reis 
naar het buitenland te maken? Of vind je het ge-
woon super leuk om samen met je vriendjes en 
vriendinnetjes lekker buiten te spelen? Dan is 
Scouting echt wat voor jou! 

Vanaf de leeftijd van 4 ½ jaar ben je al bij Scout-
ing H. de Montfort welkom! Wil je komen kijken of 
scouting de hobby is die je zoekt ? Dan is dit jouw 
kans! Kom op zaterdag langs tussen 10.00 - 12.00 
uur of kijk even op onze website 

www.hdemontfort.nl  Hopelijk tot snel! 

 Op 15 november 2015 nam de drumband deel aan het 
bondsconcours van de LBT in Venray. Zij behaalde daar 
een fraaie 1e prijs met een score van maar liefst 83 pun-
ten. Een prima resultaat gezien de huidige bezetting. Op 
15 mei jl., 1e Pinksterdag, deed de drumband er nog een 
schepje bovenop. In Hamont, België, naam de drumband 
deel aan de Kampioenschappen der Lage Landen. Een 
gerenommeerd toernooi dat ook bekend staat als het 
kleine WMC. Hieraan nemen topkorpsen uit binnen- en 
buitenland deel, zoals de Rijnmondband uit Schiedam en 
Amigo uit Leiden. Daarnaast ook Duitse toppers als Spiel-
mannszug Hattstedt en Rödemis uit Husum. Tussen al 
deze WMC-gangers wist drumband Marijke zich goed 
staande te houden. In de ochtenduren werd het pro-
gramma nog een keer geoefend op de parkeerplaats bij 
MFC Gebrook. Dit ging niet ongemerkt voorbij, gezien het 
publiek dat langs de kant stond. Daarna werden de in-
strumenten ingepakt en vertrok het gezelschap naar 
Hamont. De drumband marcheerde rond 14.15 uur het 
wedstrijdterrein op, waar tambour maître Johan Heit-
brink de drumband aanmeldde voor de marswedstrijd. 
Daarna volgde het optreden en moest blijken of de voor-
bereidingen met instructeurs Henk Martens en Hein 
Timmermans vruchten zouden afwerpen. Iedereen had 
na de marswedstrijd een goed gevoel en ging met een 
gerust hart (eindelijk) een hapje eten en nog van de an-
dere optredens genieten. Na afloop van de wedstrijden 
presenteerde de drumband zich samen met alle andere 
deelnemende korpsen op het paradeplein voor de pro-
clamatie.  Tijdens de bekendmaking van de resultaten 
bleek dat goede gevoel te kloppen. Drumband Marijke 
behaalde een score van maar liefst 85,65 van de maxi-
maal haalbare 100 punten. Zelfs een betere score dan 
tijdens het bondsconcours! Zeer tevreden keerde de 
drumband dan ook na de finale huiswaarts. Een mooie 
opsteker in aanloop naar de viering van het 60-jarig jubil-
eum dat de drumband hoopt te vieren in het weekend 
van 16-17-18 juni 2017. Op zondag 17 juni 2017 hoopt de 
drumband wederom een mooi festival aan de wijk te mo-
gen aanbieden met een optocht en podiumoptredens 
van veel muziekverenigingen van verschillende pluimage. 
Om de nodige financiën in kas te krijgen voor de viering 
van dit jubileum organiseert de drumband ook dit jaar 
weer de traditionele snuffel- en rommelmarkt in MFC 
Gebrook, en wel op zondag 16 oktober 2016. Wij hopen 
u daar ook te mogen begroeten. 
 
 
 

http://www.hdemontfort.nl/
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Buurtpreventie Nieuw-Lotbroek  
bestaat 1 jaar.  

Op 8 juni a.s. is het alweer een jaar 
geleden, dat Buurtpreventie Nieuw-
Lotbroek officieel van start is ge-
gaan. Wethouder Nico Aarts van de 
Gemeente Heerlen, heeft op 8 juni 
2015, de preventisten van Buurtpre-
ventie Nieuw-Lotbroek officieel geïn-
stalleerd, wat betekende dat de pre-
ventisten vanaf dat moment ook daad-
werkelijk zichtbaar aanwezig waren in het 
straatbeeld van Nieuw-Lotbroek. 
 
We zijn zoals gezegd, 1 jaar actief in de wijk en 
hebben inmiddels veel ervaring opgedaan wat be-
treft het Buurtpreventiewerk. De aanwezigheid van 
Buurtpreventie is reeds een begrip in Nieuw-
Lotbroek en vele wijkbewoners weten ons inmiddels 
te vinden indien zich een probleem voordoet. Wist U 
trouwens dat het Buurtpreventieteam uit onze wijk 
``Nieuw-Lotbroek`` het aller 1e Buurtpreventieteam 
van de Gemeente Heerlen was? Ik zeg met nadruk, 
was. We zijn er trots op dat ons voorbeeld inmiddels 
door diverse andere wijken succesvol is overge-
nomen en dat de interesse voor Buurtpreventie 
alleen maar groeiende is. Buurtpreventie Nieuw-
Lotbroek heeft dus een voorbeeldfunctie binnen de 
Gemeente Heerlen. 
 
Wat doet Buurtpreventie in de wijk en met wie 
wordt er samen gewerkt: de preventisten van 
Buurtpreventie Nieuw-Lotbroek zijn op vele momen-
ten zichtbaar in de wijk aanwezig. (fysieke con-
trolerondes door de wijk) Tijdens deze rondes wordt 
onder andere gelet op: 

Verdachte situaties 
Braaksporen 
Defecte straatverlichting 
Onveilige situaties 
Daar waar nodig: een 
luisterend 
oor voor de wijkbewoner, 
enz. 

Zoals U ziet is Buurtpreven-
tie niet alleen bedoeld om 
boeven te vangen, maar 
heeft het ook een sociale functie. Geconstateerde 
feiten worden gecommuniceerd met de coördinator 
van Buurtpreventie, die vervolgens de belangheb-
bende instantie(s) informeren.  Korte lijntjes dus, 
wat  ten goede komt voor een snelle oplossing van 
een probleem of situatie. 
 

 

Preventieve verkeersactie in  
Nieuw-Lotbroek. 

Is het toeval dat uitgerekend op 4 april 
via de landelijke media naar buiten 
kwam, dat het hard rijden in woonwijken 
de grootste ergernis in Nederland is! 
Vooral in Limburg geven bewoners aan 
hiervan regelmatig overlast te ondervin-

den. Naast de overlast, levert het hardri-
jden ook nog eens een onveilige situatie 

op en zeker als dat gebeurd op plaatsen 
waar zich veel kinderen ophouden, zoals bij 

scholen. Om hier aandacht voor te vragen en 
de veiligheid te vergroten, hebben diverse parti-

jen uit de wijk Nieuw-Lotbroek het initiatief ge-
nomen, om autobestuurders aan te spreken op hun 

rij en parkeergedrag. In een gezamenlijk optreden met 
de werkgroep Snelheid, het Buurtpreventieteam uit Nieuw
-Lotbroek, Stichting Buurtbeheer Nieuw-Lotbroek, bureau 
Handhaving, Politie Heerlen, Gemeente Heerlen en di-
verse kinderen uit groep 7 van basisschool Hoensbroek-
Zuid, is op 5 april jl. een preventieve verkeersactie in de 
wijk Nieuw-Lotbroek tot uitvoering gebracht. Allereerst 
werden alle auto`s in de omgeving van de school door de 
kinderen onder begeleiding van een Politieambtenaar met 
een Lasergun op snelheid gecontroleerd en uiteindelijk 
staande gehouden om een praatje te maken. Hierbij wer-
den de bestuurders gewezen op de gereden snelheid en 
tevens verzocht, om zich in de toekomst aan de maximum 
snelheid te houden. Iedereen kreeg een flyer aangereikt 
waarop stond aangegeven welke geldboetes geldend zijn 
en bestuurders die zich netjes aan de snelheid hielden, 
kregen van de kinderen een attentie aangereikt.  
Gelijktijdig werden de ouders die hun kinderen van school 
kwamen afhalen, attent gemaakt bij het parkeren rekening 
te houden met de veiligheid van de kinderen en geen 
overlast voor de omgeving te veroorzaken. De preventi-
eve verkeersactie werd door de meeste autobestuurders 

als zeer positief ervaren en deden de 
kinderen de toezegging zich in de toe-
komst aan de maximum snelheid  te 
houden en te letten op hun par-
keergedrag. Nadat de preventieve con-
trole rondom de basisschool succesvol 
was beëindigd, zijn er die middag ook 
nog op twee andere locaties in wijk pre-
ventieve verkeerscontroles uitgevoerd. 
Ook op deze locaties werden passer-
ende auto`s op snelheid gecontroleerd 
en de bestuurders aangesproken reken-
ing te houden met de toegestane maxi-

mum snelheid. Deze controles vonden plaats op de Mgr-
Feronlaan en de Prins Clausstraat. Met deze preventieve 
verkeersactie hopen de deelnemende partijen een signaal 
te hebben afgegeven, die de verkeersveiligheid in de wijk 
Nieuw-Lotbroek moet verhogen. Hopelijk kunnen de be-
woners uit Nieuw-Lotbroek binnenkort als eerste in Lim-
burg zeggen, dat zij geen ergernis meer hebben van 
hardrijders in hun wijk. 
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Pierre Herben, secretaris voor de vereniging, is ti-
jdens de Algemene Leden Vergadering van 15 maart 
benoemd tot Ere Lid. Hij heeft dit te danken aan 
meer dan 45 jaar activiteit voor de vereniging. 
Afscheid 
Helaas heeft de vereniging ook afscheid van hem 
moeten nemen na vele jaren van inzet. Hij neemt 
afscheid omdat hij van mening is het secretariaat 
over te laten aan de “jongeren”. 
Spil binnen de vereniging 
Al sinds 1970 is Pierre een belangrijke spil binnen de 
vereniging. Naast docent-instructeur EHBO, AED, 
BLS en Verbandleer, gaf hij ook vorm aan overage 
activiteiten waar de vereniging voor staat, zoals 
ondersteuning bij evenementen en wedstrijden. In 
deze periode heeft hij een tijd het Penningmeester-
schap er ook bij gedaan. 
Verassing 
Pierre werd deze avond van de vergadering verrast 
met lovende toespraken vanuit de vereniging, waar 
de speciale oorkonde van Ere Lid aan hem werd 
overhandigd. Het geheel werd opgeluisterd door 
Drumband Marijke. De leden hebben na afloop af-
scheid genomen met bloemen en kleine presenties. 
www.ehbo-nieuwlotbroek.nl 
 

Stichting buurtbeheer zoekt hulp. 

 Stichting Buurtbeer Nieuw Lotbroek (SBNL) is  
officieel opgericht als stichting in 1997. 
De doelstellingen van onze stichting zijn: 
 

Het versterken van de sociale cohesie in Nieuw- 
Lotbroek, de bewoners meer betrekken bij  
sociale, educatieve en culturele activiteiten. 
Het verbeteren van het veiligheidsgevoel. 
De integratie van allochtonen. 
Het mede verbeteren van het sociale klimaat in 
Nieuw Lotbroek. 
Meer bewoners betrekken bij alle activiteiten en 
vooral jongeren en senioren. 
 

SBNL hecht er veel waarde aan om haar doelstel-
lingen te verwezenlijken samen met alle verenigin-
gen en andere instanties in Nieuw Lotbroek. Verder 
voert SBNL regelmatig overleg met diverse instan-
ties zoals Gemeente, Politie, Alcander en Woning-
stichtingen. Het bestuur van SBNL wordt gevormd 
door: John Visker (voorzitter), Nellie van de Beek 
(secretaris), Geert Kiers (Penningmeester), Peter 
Gillessen, Fred Jansen, John Sauvée, Mia van der 
Lande, Patrick Essers en Guus Willems. Naast het 
bestuur zijn er binnen de stichting een aantal werk-
groepen actief die overigens best nog hulp kunnen 
gebruiken.  
 
Mocht u hierover ideeën hebben of misschien wilt u 
wel actief meehelpen of meedenken, dan bent u van 
harte welkom. Neem contact op via onze website 
www.nieuwlotbroek.nl 
 
 
  

 Secretaris EHBO Nieuw-Lotbroek 
 benoemd tot Ere Lid 

http://www.nieuwlotbroek.nl
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De volgende uitgave van Nieuw-Lotbroek Nieuws 
valt in de week van 9 september in de bus. 
De kopij hiervoor dient uiterlijk woensdag   
24 augustus 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. 
 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten in Nieuw-Lotbroek 

  DATUM TIJDSTIP ACTIVITEIT ORGANISATIE LOCATIE 

            

25  mei   Buitenspeeldag Alcander Kasteel Hoensbroeklaan 

8  juni   Busreis naar Volendam KBO Hoensbroek   

11  juni 10:30 Slootjesdag IVN Koningsbeemd 

14  juni 14:00 Senioren - Open Tafel SBNL MFC Gebrook 

20  juni 19:00 Midzomeravondwandeling IVN Parkeerplaats kasteel 

23 juni 19:30 Samen energie  besparen Buurkracht Verl.  Klinkertstraat 14 

25 juni 10:00 Tent in de wijk SBNL Schout Franssenplein 

3 juli 09:00 Binnen– en buitenmarkt C.V. de Bistrojanen Ons Trefcentrum 

10  juli 10:00 Wandeling Groeve 't Rooth IVN Parkeerplaats kasteel 

24  augustus   Zomerwandeling KBO Hoensbroek   

23 september 18:30 Mega Tienerdisco SBNL MFC Gebrook 

25 september 12:00 Buurtfeest Nieuw-Lotbroek SBNL MFC Gebrook 

25  september 10:00 Plateau Sint Pieter IVN Parkeerplaats kasteel 

16 oktober 10:00 Snuffel– en rommelmarkt Drumband Marijke MFC Gebrook 

25 oktober 14:00 Verwenmidaag Senioren SBNL MFC Gebrook 

27  november 14:00 Sinterklaas CV de Lotbroekers MFC Gebrook 

14  januari 20:11 Prinsenproclamatie CV de Lotbroekers MFC Gebrook 

29  Januari 11:11 Prinsenreceptie CV de Lotbroekers MFC Gebrook 

VERENIGING CONTACTPERSOON E-MAILADRES 

OV CV De Lotbroekers Miranda Limpens secretariaat@lotbroekers.nl 

I.V.N. Hoensbroek Miep Pieters mieppieters@hotmail.com 

Heemkundevereniging Wim Kortekaas secretaris@heemkundehoensbroek.nl 

M.F.C. Gebrook Martin Te Baerts info@mfcgebrook.nl 

F.C. Hoensbroek Bernd Stanneveld bernd.stanneveld@ziggo.nl 

Scouting de H. Montfort Leon Pitt leonpitt@home.nl 

C.V. De Bistrojanen Sjef Frissen bistrojanen@ziggo.nl 

Drumband Marijke Jean Wagemakers drumbandmarijke@ziggo.nl 

EHBO Nieuw Lotbroek John Visker ehbo-lotbroek@hetnet.nl 

Hengelsportver, Haal Op Fred van der Molen fredbiker@telfort.nl 

Fanfare St. Gabriël Angela Niesten info@sintgabriel.nl 

K.B.O. Nieuw Lotbroek Kees van Zijl secretariaat@kbohoensbroek.nl 

Toneelgez. Plankenkoorts Tonnie Moonen contact@plankenkoortshoensbroek.nl 

Country Line Dance Joke Huppertz wimenjokeboches@kpnmail.nl 

R.S.V.H. Marcel Wetzels marcelwetzels@live.nl 

Korfbalver. Mariarade Rens Dullaart dullaart.rens@gmail.com 

Zonnebloem Hoensbroek Bertha Jongen nollie44@live.nl 

Jeugd CV Gebrook Ton Bodelier info@jcvgebrook.nl 

S.B.N.L. John Visker voorzitter.sbnl@outlook.com 
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