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en nog veel meer. 
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Hobby-Kerstmarkt 
 
Op zondag 11 December is er weer de Hobby- Kerstmarkt  in 
het MFC te Hoensbroek gelegen aan de Prinsenstraat 12 in 
Nieuw-Lotbroek. Deze Hobby - Kerstmarkt wordt georgani-
seerd door de gezamenlijke verenigingen binnen het centrum 
en dus zullen ook deze verenigingen met tal van particulieren 
standhouders hun koopwaar proberen aan de man te  
brengen. Er zijn nog tafels á € 8,- beschikbaar ( tafel  is 1.30 
bij 80 ) dus als u interesse heeft om hier aan deel te nemen 
neem dan contact op met J. Sauvé    Tel: 045-5212120   
E-mail:  J.sauve@ziggo.nl 

Na de sloop van zestig woningen van Woonpunt zijn in 
de Christina- en Margrietstraat terreinen braak komen 
te liggen. Stichting Cuttin’ Class heeft met het project 
We Fresh een boel bewoners weten te activeren om 
aan de slag te gaan. Zo ook de bewoners van de 
‘Moestuinen Collective’.  
Op zaterdag 23 juli heeft de Moestuinen Collective 
(Paul, Robert, Harrie, José, Roger, Natacha, Peter en 
Frans) de buurt en betrokkenen uitgenodigd voor een 
feestelijke opening van de moestuinen. Een geslaagd 
feestje. Bedankt iedereen voor jullie komst. Het doel 
van Moestuinen Collective is meervoudig: Op de eerste 
plaats is het leuk om samen, zelf groente te verbou-
wen. Als dat kan in je eigen buurt, met buurtgenoten 
bevordert dat de betrokkenheid en saamhorigheid. Een 
tijdelijke invulling van braakliggende kavels geeft bo-
vendien weer wat levendigheid in de buurt. Daarbij is 
gezond eten en bezig zijn in de buitenlucht gezond! Tot 
slot vindt er kennisoverdracht van het tuiniersvak 
plaats. Zeker kinderen kunnen wat opsteken. Ben je al 
eens gaan kijken? Er groeien kruiden, fruit, groenten en 
bloemen! Interesse? Neem dan contact op met SBNL 
via www.nieuwlotbroek.nl. 

Opening moestuinen Christinastraat 
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Nieuw Lotbroek Nieuws verschijnt 4x per jaar en is een 
uitgave van Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek. 
Redactie: Geert Kiers, Matthé van der Lande, Mia van 
der Lande 
 
Redactieadres : redactie.sbnl@outlook.com 
Website: http://www.nieuwlotboek.nl 
 

ATTENTIE   !!!!!! ATTENTIE !!!!!!!  ATTENTIE !!!!!! 
 
Aan alle inwoners van Hoensbroek De Seniorengroep 
van SBNL heeft het genoegen U uit te nodigen, voor haar 
VERWENMIDDAG. Deze middag is bij velen al bekend 
en is heerlijk voor iedereen van 50+ in Hoensbroek. Hier 
kunt U zich laten verwennen met div. massages waaron-
der schouder/nek massage (kosten € 3,-), voetreflex 
massage of Hotstone massage of lomi lomi massage 
(deze duren een half uur en kosten € 5,- ). Wilt U liever 
uw gezicht laten verwennen dan kunt U bij de schoon-
heidsspecialisten terecht. Ook dit duurt een half uur en 
kost € 5,- of ontharen met touwtjes, kosten € 3,-. Ook 
hebben wij manicuren voor U nagels. U wordt ver-
welkomt met een kopje koffie of thee. De kosten be-
dragen na gelang de duur van behandeling tussen de 
drie en vijf euro. En na afsluiting om vijf uur kunt U voor € 
6,- deelnemen aan een goed verzorgd drie gangen 
menu. Heeft U interesse dan houdt U 25 OKTOBER al-
vast vrij in uw agenda. Wij hopen U te mogen begroeten 
en hopelijk tot 25 Oktober Hierover krijgt U ook nog een 
aparte folder in de brievenbus, dus meldt U zich op 
tijd aan want vol is vol!!!!! 
 
 

In Memorian 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Op dinsdag 7 juni jl is ons bestuurslid Peter Gillessen 
overleden. Peter was vanaf de oprichting van de stichting 
in 1997 als bestuurslid actief betrokken bij SBNL. Hij be-
gon als penningmeester en de laatste jaren was hij vice 
voorzitter van onze stichting. Tevens was hij onze denk-
tank en initiator voor veel nieuwe ideeën en ontwik-
kelingen die onze stichting heeft ontplooid voor Nieuw 
Lotbroek. Peter bedankt voor alles wat je gedaan hebt, 
we missen je en we zullen nooit vergeten wat jij betekent 
hebt voor Nieuw Lotbroek.  
 

Bestuur Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek 

 

Tent in de wijk, Tijdens de tent in de wijk op 25 juni j.l. 
van de Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek werden de 
eerste resultaten van het klapperproject gepresenteerd. 
Bovendien konden bezoekers uit de buurt daar ook nog 
hun wensen en dromen in de klapper kwijt. De eerste 
tent in de wijk van SBNL was voor herhaling vatbaar. 
Een gezellige middag met bezoek van  geïnteresseerde 
bewoners en een aantal professinals die in de buurt 
werkzaam zijn, zoals de wijkagent, bureau handhaving, 
Meander, Alcander en de gemeente.  Ook was er iets 
voor kinderen te doen. 

 
 
 
 

Resultaten, De klapper is in juni rond geweest in het 
gebied burg. Willemstraat/Mgr. Hanssenlaan/
Auvermoerstraat/Schout Franssenplein/Pius Xll plein. 39 
bewoners hebben de klapper ingevuld met dromen, 
wensen en klachten. Wat kwam er uit? Bewoners woo-
nachtig in de buurt van het Schout Franssenplein 
zouden het speeltuintje daar graag willen aanpakken: 
niet gebruiken als hondenuitlaatplaats, de prikkelstruiken 
vervangenen en het plein een opknapbeurt geven. De 
ergenis voor wat betreft hondenpoep is gigantisch, het 
schoon houden en veiliger maken van achterpaden/
brandgangen werd veel genoemd. Auto's rijden vaak te 
hard door de wijk, vooral in de Mgr. Hanssenlaan en 
veroorzaakt onveilige situaties. Bewoners van de Burge-
meester Willemstraat willen elkaar ontmoeten tijdens 
een BBQ, een buurtfeest of een andere activiteit. En er 
is iemand die ideeën heeft om het 100-jarig bestaan van 
de buurt Nieuw Lotbroek te vieren... 
 
Wat wordt er met de resultaten gedaan? Dinsdag-
avond 6 september worden alle mensen uitgenodigd die 
hebben meegedaan om in Buurtcentrum de Koffiepot de 
resultaten te bespreken en met elkaar acties uit te zet-
ten. Een rode klapper wordt nog vermist Er zijn zes rode 
klappers de buurt in gegaan en er zijn er vijf terug geko-
men. Ergens zwerft nog een rode klapper rond met 
misschien prachtige dromen en wensen er in. Wie 
brengt hem terug naar de Koffiepot, Kasteel Hoens-
broeklaan 190? Het zou fijn zijn want dan kan er met die 
resultaten ook aan de slag worden gegaan. 
 
Anne Schutte, opbouwwerker Alcander in Hoensboek 
aschutte@alcander.nl tel. 06 53315988  

Colofoon: Resultaten en vervolg rode klapperproject 

mailto:buurtblad.sbnl@outlook.com
http://www.nieuwlotboek.nl
mailto:aschutte@alcander.nl
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Nieuw-Lotbroek 100 Jaar 
 
Nieuw-Lotbroek bestaat dit jaar 100 jaar (gesticht in 
1916). Daar willen we bij stil staan. Er zijn een heleboel 
bijzondere plekken in Nieuw-Lotbroek. Het Kerkplein, de 
hoeve op de Lotbroekerweg, de Mariagrot, het station… 
Plekken met geschiedenis, plekken met schoonheid, 
plekken met een verhaal; de zogenaamde ‘parels’ van 
Nieuw-Lotbroek. SBNL werkt aan een cultuurhistorische 
wandelroute ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. 
De parels van Nieuw-Lotbroek markeren we op een wan-
delkaartje. Op de betreffende locaties zetten we ook een 
zelfgemaakt informatiebordje met een foto uit de oude 
doos. Op het buurtfeest, op 25 september presenteren 
we de eerste aanzet van de wandelroute. We delen dan 
de eerste wandelkaarten uit waarop de eerste tien parels 
staan gemarkeerd. Wie weet komen er, in gesprek met 
buurtgenoten, meer parels bij… De in eigen beheer ge-
maakte wandelkaart en een verzamelboekje met daarin 
de foto’s sturen we naar de gemeente met het verzoek 
dit initiatief te adopteren, te professionaliseren 
(verduurzamen) en uit te breiden. 
 
 

 
 

Volgende uitgave 

 
 
De volgende uitgave van Nieuw-Lotbroek Nieuws valt in 
de week van 14 november in de bus. 
De kopij hiervoor dient uiterlijk woensdag 26 oktober 

ingeleverd te worden en kan naar redac-

tie.sbnl@outlook.com gestuurd worden. De tekst dient 

zonder opmaak aangeleverd te worden. Eventuele foto’s 

los van de tekst. 

  

 

 

 

KINDERROMMELMARKT  2016  
 
 
Tijdens het buurtfeest van 25 September wordt er om en 
bij het M.F.C. Gebrook aan de Prinsenstraat 12 een 
buiten kinderrommelmarkt georganiseerd door  
STICHTING BUURTBEHEER NIEUW LOTBROEK 
Hebben jullie interesse om hier aan mee te doen meld je 
dan aan. We beginnen om 12.00 uur tot 17.00 uur                                                                          
(alles gereed maken v.a. 11.00 uur) Voor de mooiste ,de 
beste,en/of de leukste kraam zijn er prijzen. Ben jij tot 
maximaal 15 jaar oud? Geef je dan snel op ! De deel-
name is GRATIS alleen vragen wij € 5,-borg, als je je 
plaats schoon achterlaat en niet eerder opruimt dan 17.00 
uur, krijg je deze  weer retour. 
 
----------------------------------------------------------------------------   

Inschrijving kinderrommelmarkt                                                                                  

Naam:                                                                                                                          

Leeftijd :                                                                    

Adres :                                                                                                 

Postcode :                                                                                                                

Woonplaats :                                                                                                                           

Tel:                                                                                     

e-mail                                                                                                                           

---------------------------------------------------------------------------              

Inleveren/aanmelden  vóór 20 September bij                                                                            

J.Sauvé    Overbroekerf 44 Hoensbroek                                                                  

Tel:045-5212120                                                                                                                   

e-mail : j.sauve@ziggo.nl 

mailto:redactie.sbnl@outlook.com
mailto:redactie.sbnl@outlook.com
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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 Lot-
broek, 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 doelstellingen 
te verwezenlijken samen met alle verenigingen en an-
dere instanties in Nieuw Lotbroek. Verder voert SBNL 
regelmatig overleg met diverse instanties zoals Ge-
meente, Politie, Alcander en Woningstichtingen. 
Het bestuur van SBNL wordt gevormd door: John Visker 
(voorzitter), Nellie van de Beek (secretaris), Geert Kiers 
(Penningmeester), Fred Jansen, John Sauvé, Mia van 
der Lande, Anny Versteeg en Robert Lavicka. Naast het 
bestuur zijn er binnen de stichting een aantal werk-
groepen actief die overigens best nog hulp kunnen ge-
bruiken. 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 

 

 

http://www.nieuwlotbroek.nl
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 drumband Marijke 60 jaar jong 

 

 
 

paraten, speelgoed en nog veel meer- om te zien of er 
iets van uw gading bij is. Maar dan moet er ook iets te 
snuffelen zijn. Daarom via deze weg een oproep aan u. 
Hebt u nog ergens bruikbare spulletjes waarmee u niets 
meer doet? De drumband zou er erg blij mee zijn! Dus 
komt u tijdens het opruimen of zomaar iets tegen, denk 
dan s.v.p. aan drumband Marijke. En… het mes snijdt 
aan 2 kanten: U komt op een makkelijke manier en zon-
der veel moeite van uw overbodige spulletjes af en de 
drumband heeft weer iets om aan te bieden op haar 
markt. Bel even. Dan wordt er een afspraak met u gema-
akt wanneer de spullen worden opgehaald. U kunt bellen 
met 06 – 485 231 00 of 045 – 850 54 28.  
Drumband Marijke zegt bij voorbaat: hartelijk dank! 
Natuurlijk zijn ook nieuwe leden altijd welkom bij drum-
band Marijke. Heb je zin in slagwerk en wil je lid worden 
van de Marijke-familie? Neem vrijblijvend een kijkje ti-
jdens een repetitie en vraag om informatie op dinsdaga-
vond tussen 19.00 en 20.30 in MFC Gebrook aan de 
Prinsenstraat 12, Hoensbroek. 
 

 
 

Feestweekend - Koffieconcert - rommelmarkt 
 
In 2017 viert drumband Marijke haar 60-jarig bestaan. De 
voorbereidingen daartoe zijn al in volle gang. Het feest-
weekend staat gepland voor 16, 17 en 18 juni 2017. Het 
hoogtepunt daarvan moet het drumbandfestival op zon-
dag 18 juni worden. Dan zullen weer veel bevriende 
verenigingen op bezoek komen. Eventueel zelfs korpsen, 
die enkele weken later zullen deelnemen aan het WMC. 
Zij zullen zich aan u presenteren tijdens de optocht 
(streetparade heet dat tegenwoordig) door de straten van 
Nieuw-Lotbroek en aansluitend tijdens de podiumoptre-
dens in MFC Gebrook. Voorafgaand aan dit festival or-
ganiseert de drumband op vrijdagavond een sponsora-
vond (en misschien behoort u ook wel tot de sponsors) 
en op zaterdagavond een gezellige muziekavond voor de 
buurt waar iedereen welkom is. Hierover volgt later meer 
informatie. Tijdens het jubileumjaar zal de drumband nog 
meer activiteiten organiseren. Zo staat ook de organisatie 
van Het Koffieconcert 2017 op het programma. Dit is een 
jaarlijks evenement met een aantal vaste deelnemers en 
enkele gastoptredens van bevriende muziekverenigin-
gen. Door de mix van verschillende bezettingen is het 
altijd weer een lust voor oog en oor om hier als bezoeker 
aanwezig te zijn. Natuurlijk zal ook tijdens het Buurtfeest 
Nieuw-Lotbroek Leeft en Beweegt op zondag 25 septem-
ber a.s. weer een stand van de drumband te vinden zijn. 
Dan kan de jeugd weer testen wie de soepelste polsen 
en snelste handen heeft op de drum-o-meter. Om dit 
alles te kunnen bekostigen organiseert drumband Marijke 
ook dit jaar weer haar traditionele snuffel- en rommel-
markt. Deze zal plaatsvinden in de grote zaal van MFC 
Gebrook op zondag 16 oktober aanstaande. U bent dan 
natuurlijk van harte welkom om te komen snuffelen -
tussen snuisterijen, boeken, serviesgoed, elektrische ap 



7 

 

Heeft  een nieuw email adres: 
buurtpreventienieuwlotbroek@gmail.com 
Voor info en aanmelding WhatsApp. 
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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. Hoensbroek 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

  DATUM TIJDSTIP ACTIVITEIT ORGANISATIE LOCATIE 

            

            

23 september 18:30 Mega Tienerdisco Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek MFC Gebrook 

25 september 12:00 Buurtfeest Nieuw Lotbroek Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek MFC Gebrook 

25 september 10:00 Plateau Sint Pieter IVN Parkeerplaats kasteel 

2 oktober 9:00 Snuffelmarkt IVN Koningsbeemd 

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

25 oktober 14:00 Verwenmiddag Senioren Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek MFC Gebrook 

29 oktober 19:00 Nacht van de nacht IVN Koningsbeemd 

5 november 10:00 Nationale Natuurwerkdag IVN Koningsbeemd 

27 november 14:00 Sinterklaas CV de Lotbroekers MFC Gebrook 

11 december 10:00 Hobby- Kerstmarkt Gezamenlijke verenigingen MFC Gebrook 

18 december 13:00 Midwinterwandeling IVN Parkeerplaats kasteel 

14 januari 20:11 Prinsenproclamatie CV de Lotbroekers MFC Gebrook 

29 januari 11:11 Prinsenreceptie CV de Lotbroekers MFC Gebrook 

      


