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Voor de kiddies starten we op vrijdag 22 september met 
de jaarlijkse Mega Tienerdisco. Met dit jaar een thema: 
Lightparty! 

Dus zorg dat je erbij bent en neem al je vriendjes en 
vriendinnetjes mee!!  

De kaartverkoop begint op 8 september in het MFC (je 
kunt er gewoon binnenlopen om een kaartje te kopen ;-)) 
maar je kunt ze ook bij mij kopen of bij Yassine Alcander 
in The Maxx (wij, Yassine en ik, hebben echter maar een 
beperkte voorraad kaarten). 

Op zondag vindt het jaarlijkse buurtfeest plaats! Ook dit 
jaar zullen er weer tal van kraampjes staan waar je alle-
maal leuke spulletjes kunt kopen ☺ Wil je nog een kraam 
maar heb je deze nog niet geregeld? Dan kan dit alsnog 
geregeld worden! 

Verder zullen er weer een tal van artiesten zorgen voor 
heerlijke en vrolijke muziek op deze gezellige dag. En 
natuurlijk is er ook gedacht aan een hapje en een drankje  

Ook zullen diverse verenigingen/stichtingen er met een 
kraam staan om jullie van diverse informatie te voorzien 
én kunnen de kiddies zich uitleven op een leuk spring-
kussen! 

Dit jaar zal het buurtfeest aangevuld worden met iets 
nieuws! De bewoners van de Julianastraat hebben ons 
(SBNL) benaderd met een idee om de markt horende bij 
het buurtfeest uit te breiden met een garagesale. Dit von-
den wij een top idee en een erg mooi initiatief van de be-
woners! Daarom vindt er dit jaar ook een gezellige ga-
ragesale op de Julianastraat plaats welke u verder leidt 
naar het gezellige buurtfeest op de Prinsenstraat! 

Aan alles is gedacht! We missen echter nog 1 belangrijk 
iets (het meest belangrijke) om deze dag helemaal top en 
compleet te maken: JULLIE! 

Dus tot 22 en 24 september?!  

Georganiseerd door Stichting Buurt Beheer Nieuw Lot-
broek (SBNL) in samenwerking met Alcander Jeugdwerk, 
JS Events (Het MFC) en de buurtbewoners van de 
Julianastraat 
 
 

Feestweekend in Nieuw Lotbroek!! 

Colofoon: 
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 

mailto:buurtblad.sbnl@outlook.com
http://www.nieuwlotboek.nl
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Beste buurtbewoners, 
 
Op 23 september 2017 organiseren de bewoners rond 
het grasveldje Mgr.Feronlaan in hoensbroek een rommel-
markt met diverse activiteiten waaronder een springkus-
sen, slush-puppy automaat, knutselen voor de kids, 
schminken, en live muziek. 
Tevens zijn er ook verschillende versnaperingen te 
verkrijgen. 
De rommelmarkt vind plaats zoals hierboven vermeld 
{ tevens is de Christus Koningskerk geopend waar di-
verse artikelen  te koop worden aangeboden } op het 
grasveldje van de mgr feronlaan. 
De rommelmarkt begint om 10.00 uur en eindigt om 
16.00 uur. 
We hopen op goed weer en  een grote opkomst. 
 

 
 
De afgelopen jaren was het Oranje Festival Gebrook een 
vast evenement tijdens Koningsdag in Hoensbroek en 
ook voor komend jaar zouden we weer heel graag dit fes-
tival mogelijk willen maken voor ‘Os Gebrook’.  
Het festival wordt ieder jaar door vele enthousiaste vrijwil-
ligers  mogelijk gemaakt en ook voor editie 2018 zijn we 
weer op zoek naar mensen die ons graag willen helpen. 
Wij zoeken diverse mensen voor diverse taken, ben jij 
bijvoorbeeld heel handig of sterk en zou je willen helpen 
met de opbouw? Of heb je een groot verantwoordelijk-
heidsgevoel en zou je onderdeel willen zijn van ons bevei-
ligingsteam? Ben je handig met kinderen en kan je bij-
voorbeeld heel goed schminken of kinderen vermaken? 
Een echt goede voetballer die het leuk vindt om tijdens 
ons festival de Pannakooi te begeleiden?  
Als jij ouder dan 16 jaar bent en je herkent jezelf in voor-
genoemde omschrijvingen neem dan gerust contact met 
ons op via info@oranjefestivalgebrook.nl. Je bent dan bij 

ons van harte welkom 
en vooraf wordt goed 
voorbereid door onze 
vrijwilligers coördinator. 
 Hopelijk tot volgend 
jaar tijdens het Oranje 
Festival Gebrook 

ORANJE FESTIVAL GEBROOK ZOEKT 
VRIJWILLIGERS 

Bij het ter perse gaan van deze uitgave was de datum 
voor het volgende buurtblad nog niet bekend. Onze 
excuses hiervoor. U kunt natuurlijk altijd een artikel 
sturen naar redactie.sbnl@outlook.com en ontvangt 
dan zo spoedig mogelijk een plaatsingsdatum. De da-
tum zal ook bekend gemaakt worden op onze website 
www.nieuwlotbroek.nl. De tekst dient zonder opmaak 
aangeleverd te worden. Eventuele foto’s los van de 
tekst. 

ROMMELMARKT MGR. FERRONLAAN 

Belangrijke telefoonnummers  

    

Politie, Brandweer en 
Ambulance ( Spoed ) 

112 

Politie algemeen nummer 
( Geen Spoed ) 

0900 - 8844 

Melding Misdaad 
Anoniem 

0800 - 7000 

Gemeente Heerlen 14045 

Storing Gas en Stroom 0800 - 9009 

Waterleiding maatschap-
pij Limburg 

043-3090909 

Kindertelefoon 0800 - 0432 

Slachtofferhulp Nedrland 0900 - 0101 

Blokkeren Bankpassen 0800 - 0313 

mailto:redactie.sbnl@outlook.com
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HET ZAL JE MAAR GEBEUREN.......... 
 
 
Soms komt het heel dichtbij........een plotselinge confron-
tatie met een hartstilstand in je eigen omgeving.......het 
zal je maar gebeuren, ....en dan.......!!! ???....... 
LEER DAAROM REANIMEREN !!!! 
LEER DAAROM EEN AED TE GEBRUIKEN !!!! 
BEL  112 !!!! 
In ons Nieuw-Lotbroek zijn 3 AED 's openbaar. 
Prinsenstraat MFC Gebrook 
Mgr. Feronlaan  23  Patrick Essers 
Overbroekerf     67   John Visker 
  
In ons Nieuw-Lotbroek zijn enkele vrijwilligers aan geslo-
ten bij het landelijk netwerk HARTSLAG NU. 
Deze vrijwilligers maken het mogelijk om binnen de 3 
minuten, na een melding bij 112, te starten met de reani-
matie en een AED te gebruiken. 
  
Maar wij zoeken nog meer vrijwilligers voor voornoemde 
organisatie ...... ALS ELKE SECONDE TELT !!!! 
  
Daarom hebben wij op vrijdag 29 sept. a.s. een stand 
aanwezig tijdens de jaarlijkse reanimatie-estafette 
die gehouden zal worden bij  "a gene bek", Tacitusstraat 
130 te Heerlen va 09.00 uur tot 17.00 uur. 
  
Ook zijn  wij aanwezig tijdens het buurtfeest in Nieuw-
lotbroek op 24 sept a.s. 
KOM EENS KIJKEN/ ENTREE GRATIS ,  WANT....... 
HET ZAL JE MAAR GEBEUREN !!!!....EN DAN !!!! ??? 
  
Voor verdere info "heerlen@reanimatie-estafette"  of 
John Visker, docent Eerste Hulp/ ambassadeur HART-
SLAG NU  0646143711 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inloopdagen voor mantelzorgers in de maand septem-
ber  
Het Steunpunt voor Mantelzorgers organiseert maan-
delijks in Parkstad en Schinnen inloopbijeenkomsten. 
Mantelzorgers en zorgvrijwilligers kunnen er onder het 
genot van een kopje koffie hun verhaal vertellen of juist 
de zorgen even van zich afzetten. Aan de bijeenkom-
sten is maandelijks een thema gekoppeld. Voor deze 
maand is dit voor alle gemeentes in Parkstad en Schin-
nen  
WMO ( wet maatschappelijke ondersteuning ) en het 
hierbij gemeentelijk beleid 2017 van uw gemeente.  
Wat houdt dit in? Zijn er veranderingen in de toepas-
sing van dit beleid en de uitvoering van de WMO te 
verwachten?  
Een WMO consulent en beleidsmedewerker WMO zul-
len u wat uitleg geven.  
Nadat het thema besproken is, kunnen algemene vra-
gen met betrekking tot  mantelzorg gesteld worden, 
desgewenst individueel. Zorgt u voor een zieke of hulp-
behoevende (thuis of in een verzorgingshuis) dan bent 
u van harte welkom!  
Aanmelden is niet nodig. Deelname, koffie en thee zijn 
gratis.  
Kijk voor meer informatie op 
www.mantelzorgparkstad.nl Telefoonnummer: 045-
2114000.  
 Email: info@mantelzorgparkstad.nl  
Het Steunpunt voor Mantelzorgers organiseert in sa-
menwerking met Ruggesteun en het Toon Hermans 
Huis Parkstad bijeenkomsten op de volgende locaties:  
Hoensbroek:  
Datum: Elke tweede donderdag van de maand  
Tijd: 10.00-12.00 uur  
Locatie: De Koffiepot, Kasteel Hoensbroeklaan 190, 
Hoensbroek  
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dank gaat uit naar de bevriende verenigingen, die zich 
belangeloos ingezet hebben: CV de Bistrojanen, CV De 
Klotsköp van het Kasteel en EHBO-vereniging Nieuw-
Lotbroek. 
Prijzen 
Voor de sponsoravond werden sponsorkaarten verkocht 
en omdat er (grotere) sponsors waren, die artikelen in 
natura schonken, heeft de drumband deze tijdens de 
Sponsoravond verloot. Niet alle prijzen werden meteen 
opgehaald. De volgende prijzen kunnen nog worden op-
gehaald (bel vooraf met 06-83702467): Smartwatch  - 
1668; Trimmer -  1736; Magic hose - 0080; Hair Curler - 
1716; Föhn - 1005; BBQ - 0326; Stofzuiger - 1837; 
Weegschaal - 1928; Pannenset - 0255; Hangstoel - 1080; 
Skateboard - 0044. 
Koffieconcert 
Het jubileumweekend betekent echter niet het einde van 
het jubileumjaar voor de drumband. In september neemt 
de vereniging deel aan het internationaal muziekfestival in 
Motfort èn aan het LDS in Haelen. Daarna organiseert 
drumband Marijke zelf nog het Koffieconcert op zondag 5 
november. Behalve de drumband zullen daar nog enkele 
bevriende verenigingen optreden in een gemoedelijke, 
vriendschappelijke sfeer. Het belooft weer een fijn, ge-
varieerd concert te worden met allerlei verschillende 
muziekverenigingen, zowel qua stijl als qua instrumenter-
ing. Het Koffieconcert is gratis toegankelijk en ook ù bent 
vanaf 11.00 uur van harte welkom om te komen kijken en 

Drumband Marijke Hoensbroek kijkt zeer tevreden 
terug op het jubileumfeest. In het weekend van vrijdag 
16 t/m zondag 18 juni vierde de vereniging haar 60-
jarig bestaansfeest. En dat mag in alle opzichten 
geslaagd genoemd worden. 
Zowel tijdens de Sponsoravond op vrijdag als tijdens de jubil-

eumparty op zaterdag was er veel respons van het publiek en 

genoot iedereen van de optredens van de Anseltaler, Toeter 

Thijs (een gigant op de alpenhoorn), Gipfel Power en Tonca. 

Tijdens de reünie van oud-leden die op zaterdag 17 juni al 
in de middaguren begon, kwamen de verhalen van 
vroeger los en was menig ‘o ja’ en ‘weet je nog..’ te horen. 
Over het algemeen gevolgd door schaterlachen. Tijdens 
de drukbezochte receptie mocht de drumband vele han-
den schudden; zowel van bevriende verenigingen als van 
andere organisaties en instellingen. En ook menig par-
ticulier bleek de drumband een warm hart toe te dragen. 
En… ook hier lieten de oud-leden zich weer zien. Zij 
brachten een ludieke serenade met tamboer Louis Bos 
(die het nog niet verleerd was) onder leiding van tambour 
maître van het (bijna) eerste uur Leo Stijns. Hij had zich 
speciaal voor de gelegenheid in het –een paar maten gro-
ter - origineel nagemaakte uniform van toen  (1957) gehe-
sen. 
Zondag 18 juni was de dag van het internationale drum-
bandfestival. Ook dit was erg druk bezocht. De reclame-
machine had haar werk blijkbaar goed gedaan. Tijdens 
de  optocht stond het lekker vol langs de kant. Omdat de 
temperaturen behoorlijk opliepen, richtte de drumband 
tijdens de optocht een speciaal waterpunt in waar de 
muzikanten even een drinkpauze konden inlassen; iets 
wat door de deelnemende verenigingen bijzonder op prijs 
gesteld werd. Het meeste publiek stond –natuurlijk- bij het 
defilé, want daar doen de korpsen nog eens extra hun 
best. En het publiek was gul met applaus voor de diverse 
korpsen; of het nu WMC–deelnemer Edelweiss was of de 
jeugddrumband WVV ’28 uit Maastricht. Ook de optredens 
op het podium in MFC Gebrook mochten zich verheugen 
in een grote publieke belangstelling  en vooral het optre-
den van slagwerksensatie Lift-Off werd erg druk bezocht. 
En dan… voor je het weet is alles alweer voorbij. Even na 
18.00 uur (heel kort na het geplande tijdstip, want het 
tijdschema werd bijna naadloos gevolgd) deed wethouder 
Martin de Beer het slotwoord, ter afsluiting van een 
prachtig weekend. Hij prees hierin de inzet van drumband 
Marijke, die als kleine vereniging wèl klaarspeelde wat 
menig grote vereniging niet lukt. Een jubileumfeest van 
enige betekenis op poten zetten in een daarvoor uitermate 
geschikte locatie. Daarna gaf hij het woord aan voorzitter 
Paul Moonen voor het bekendmaken van de prijzen van 
het drumbandfestival. Grote winnaar was Showband 
Corio, die met de Dagprijs aan de haal ging. 
Ja, drumband Marijke kijkt met genoegen terug op een 
meer dan geslaagd weekend. Het bestuur dankt iedereen, 
groot en klein, die meegeholpen heeft om dit jubileum-
feest tot een succes te maken. Een speciaal woord van 

 

Mooi jubileumjaar voor drumband Marijke   
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Statiegeldflessenactie JCV Gebrook. 
Nadat we op 11 november  onze nieuwe Sjlager gezon-
gen hebben in het Kasteeel zullen we op zondag 12 no-
vember weer met veel tamtam door de straten van Nieuw 
Lotbroek rijden om statiegeldflessen op te halen. 
Steun JCV Gebrook en spaar uw statiegeldflessen op om 
ze met alle plezier aan onze kids te overhandigen. Hier-
mee steunt u onze fantastische vereniging. 

Tot 12 november 2017 

Wie wordt de nieuwe Jeugdprins, Jeugdprinses of Jeugd-
prinsenpaar van JCV Gebrook? 
Zondag 19 november 2017 vanaf 14.11 uur zullen we als 
JCV Gebrook onze proclamatie houden. 
Wie wordt de nieuwe Heerser of Heersers? 
Gaan we dit jaar voor een Jeugdprins? Een 
Jeugdprinses? Of toch weer een jeugdprinsenpaar? 
 
Komt allen naar Jimmy’s ( voorheen MFC Gebrook) Prin-
senstraat 12, 6433 GJ Hoensbroek. 
Deze middag zullen vele artiesten voor u optreden, 
verder informatie volgt via onze facebooksite, maar we 
kunnen u al verklappen dat Miserabel een van de arti-
esten zal zijn. 
Deze middag wordt gepresenteerd door D’R Dustin. 
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Activiteiten en Verenigingen in Nieuw-Lotbroek 

VERENIGING CONTACTPERSOON E-MAILADRES 

OV CV De Lotbroekers Miranda Limpens secretariaat@lotbroekers.nl 

I.V.N. Hoensbroek Miep Pieters ivnhoensbroek@gmail.com 

Heemkundevereniging Wim Kortekaas secretaris@heemkundehoensbroek.nl 

JS Events Jim Senden info@js-events 

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 Patrick Essers info@ehbo-nieuwlotbroek.nl 

Hengelsportver, Haal Op Mat Steijaert info@dedroomvijver.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 Mark van Kan bestuur@mariarade.nl 

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 

Buurtpreventie Mia van der Lande buurtpreventienieuwlotbroek@gmail.com 

DAG MAAND 
TIJD 

ACTIVITEIT ORGANISATIE LOCATIE 

16 sept. 
20:00 

Ontmoeting/dans KBO Trefcentrum 

20 sept. 
 9:00 

Busreis naar Duitsland KBO MFC parkeerplaats 

22 sept. 
19:00 

Tienerdisco SBNL/Alcander Jimmy's/MFC 

23 sept. 
10:00 

Rommelmarkt Enkele bewoners Mgr, Ferronlaan 

24 sept. 
12:00 

Buurtfeest SBNL  Jimmy's/MFC 

24 sept. 
12:00 

Garagesale Bewoners/SBNL Julianastraat 

12 okt. 
14:00 

Themamiddag KBO Trefcentrum 

22 okt. 
10:00 

Rommelmarkt Drumband Marijke Jimmy's/MFC 

25 okt. 
14:00 

Wandeling Colmont KBO   

9 nov. 
14:00 

Kienen KBO Trefcentrum 

12 nov. 
  

Ophalen lege flessen JCV Jimmy's/MFC 

19 nov. 
14:11 

Jeugd Proclamatie JCV Jimmy's/MFC 

25 nov. 
20:00 

Ontmoeting/dans KBO Trefcentrum 

15 dec. 14:00 Kerstmiddag KBO Trefcentrum 
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