
  

 

In dit nummer o.a. Buurtfeest, 

Rommelmarkten, Koffiepot, 

Ridder Hoen park, Senioren, 

enz. enz. 

  Uitgave september 2018 

Tevens vanaf 10:00 uur garagesale in de Julianastraat/Prinsenstraat!!! 



2 

 

 

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 
Website: www.nieuwlotboek.nl 

mailto:buurtblad.sbnl@outlook.com
http://www.nieuwlotboek.nl
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Een aantal bewoners uit de Mgr-Feronlaan in  
Nieuw-Lotbroek, organiseren ook dit jaar weer een 
gezellige rommelmarkt tijdens Burendag 2018.     
De rommelmarkt vindt plaats op zaterdag 22 sep-
tember aanstaande op de groenstrook gelegen 
(onder) in de Mgr-Feronlaan. De rommelmarkt start 
om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Er zijn leuke 
prularia te koop, dus bent  U nog opzoek naar een 
leuk hebbedingetje, bezoek dan onze rommelmarkt 
op zaterdag 22 september. 
 

Verhuizing CV de Lotbroekers 
 

 
CV de Lotbroekers betrokken per 01 juli 2018 hun 
nieuwe Narrentempel. 
Met de aankondiging van de gemeente Heerlen om 
tot verkoop van het MFC-Gebrook over te gaan en 
wellicht zelfs tot sloop, voor als er geen koper wordt 
gevonden, heeft het bestuur van CV de Lotbroekers 
gemeend om elders onderdak te moet gaan zoeken. 
Dit onderdak is gevonden bij Hendriks Sportpaleis 
waar we bijzonder gastvrij werden ontvangen en dat 
dus sinds 1 juli 2018 officieel onze Narrentempel is 
waar we al onze activiteiten zoals de Prinsenprocla-
matie, Prinsenreceptie etc. zullen gaan ontplooien. 
We danken nu reeds het beheerdersechtpaar, de 
familie Bos, voor hun gastvrijheid en hopen uit-
eraard op een langdurige samenwerking. 
 
Hendriks Sportpaleis, 
Heerlerweg 154, 
6433HX Hoensbroek 
 

Gezellige rommelmarkt op burendag 

 
KBO Limburg is dé organisatie in Limburg voor de 
senior van nu. Een actieve en dynamische vrijwil-
ligersorganisatie met ruim 35.000 leden. Onze mis-
sie: een goed leven voor senioren in een zorgzame 
samenleving. Wij bieden u  belangenbehartiging, 
advies en informatie over gezondheid, wonen, ver-
voer en financiën. Tevens vindt u in de KBO allerlei 
activiteiten voor ontmoeting, ontspanning en ontwik-
keling. 
KBO Hoensbroek organiseert regelmatig activiteiten 
voor haar leden.Wij proberen hier een gezonde mix 
te vinden in Ontmoeten, Voorlichten en Ontspan-
nen. 

- Themamiddagen 
- Ontmoetings- en dansavonden 
- Wandelingen 
- Busreizen 
- Paas- en Kerstviering 
 
Website: www.kbolimburg.nl  
Email: secretariaat@kbohoensbroek.nl 
 

KBO Limburg/Hoensbroek 
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Picknicken in het Ridder Hoen Park. 

 
 
 
 

Op zaterdagochtend 18 augustus jl., 
was het Ridder Hoen Park geopend 
voor een gezellige picknick. Belang-
stellenden konden onder het genot 
van een stralend zonnetje heerlijk 
ontspannen picknicken. Terwijl de 
vrijwilligers het Ridder Hoen Park 
zorgde voor de gratis koffie en thee, 
genoten de (helaas weinige deelne-
mers )van hun meegebrachte lek-
kernijen onder het genot van live 
muziek. Tijdens deze picknick was 
ook Maurice de Heus van L1 aan-
wezig, die opnames maakte voor 
zijn programma: WijZijnLimburg.  
Dat is een programma dat in het te-
ken staat van burgerinitiatieven in 
Limburg.  
Aangezien het Ridder Hoen Park 
ook een burgerinitiatief is, waren we 
erg verrast dat Maurice van L1 ons 
park had uitgekozen voor het maken van TV opna-
mes. Tevens werden de mannen van Baanbrekend-
werk Heerlen in het zonnetje gezet, vanwege hun 
wekelijkse hulp inzake het groenonderhoud in het 
Ridder Hoen Park. Chapeau. Uiteraard is het Ridder 
Hoen Park erg blij met deze samenwerking en ho-
pen dit te continueren. Wilt u ook een keer deelne-
men aan een activiteit in het Ridder Hoen Park, be-
kijk dan regelmatig onze Facebook pagina en of 
website. www.ridderhoenpark.nl 
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Belangrijke telefoonnummers  

    

Politie, Brandweer en Am-
bulance ( Spoed ) 

112 

Politie algemeen nummer 
( Geen Spoed ) 

0900 - 8844 

Melding Misdaad 
Anoniem 

0800 - 7000 

Gemeente Heerlen 14045 

Storing Gas en Stroom 0800 - 9009 

Waterleiding maatschappij 
Limburg 

043-3090909 

Kindertelefoon 0800 - 0432 

Slachtofferhulp Nedrland 0900 - 0101 

Blokkeren Bankpassen 0800 - 0313 

De volgende uitgave van Nieuw-Lotbroek Nieuws valt 
in de week van 7 november 2018 in de bus. De kopij 

hiervoor dient uiterlijk woensdag 24 oktober 
ingeleverd te worden en kan naar redac-

tie.sbnl@outlook.com gestuurd worden. De tekst dient 
zoder opmaak aangeleverd te worden. Eventuele foto’s 
los van de tekst. 

Wij, het bestuur van Stichting Buurtbeheer Nieuw 
Lotbroek, gaan samen, hand in hand, om het welzijn 
in ons prachtige Nieuw Lotbroek te bevorderen!! Dit 
willen wij, al jaren, bereiken middels vrijwilligers die 
werkzaam zijn in diverse werkgroepen. En JA, het 
lukt ons aardig!! Deze werkgroepen komen regel-
matig, in een gezellige sfeer, bij elkaar om 
gezamenlijk plannen te maken en deze uit te voeren 
om ons welzijn te bevorderen. Zodat eenieder, van 
jong tot oud, zich prettig voelt in ons Nieuw Lot-
broek!! Ook jij kan deel uitmaken van een van onze 
werkgroepen,want ook wij vinden het fijn dat ook jij 
je lekker voelt ons ons Nieuw-broek! 
Voor info neem contact op met onze secre-

taris:  secretaris.sbnl@outlook.com 

Werkgroepen: 
- Buurtfeest 
- Senioren 
- Website/buurtblad 
- Ridder Hoenpark 
- Koumenvijver 
- Snelheid 
- Buurtpreventie 
- Verenigingen 
- Koningsdag 

Samengaan voor het welzijn van ons Nieuw-

Lotbroek 

mailto:redactie.sbnl@outlook.com
mailto:redactie.sbnl@outlook.com
mailto:secretaris.sbnl@outlook.com
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De zomervakantie zit er weer op; de scholen zijn 
weer begonnen. Dus nu is het –na een heerlijke 
vakantie- tijd om op te ruimen. En nu wil het toeval 
dat drumband Marijke Hoensbroek op zondag 21 
oktober de inmiddels traditionele en welbekende 
rommelmarkt organiseert (afgaande op het feit, dat 
bezoekers uit alle windstreken de rommelmarkt van 
Marijke weten te vinden). Dus: vindt u tijdens het 
opruimen nog bruikbare spulletjes, waarmee u zelf 
niets meer doet en die u zou willen afstaan? Dan 
komt de drumband die graag bij u ophalen. Een 
telefoontje is genoeg. U belt met 06-48523100 en er 
wordt een afspraak met u gemaakt. De drumband 
verhuurt namelijk geen kramen, maar bemant de 
hele markt zelf. 
De rommelmarkt vindt als vanouds plaats in MFC 
Gebrook aan de Prinsenstraat. Vanaf 10 uur gaan 
de deuren open en kunt u weer naar hartelust snuf-
felen tussen speelgoed, boeken, snuisterijen, hu-
ishoudelijke artikelen, witgoed, etc. Al jarenlang 
levert deze activiteit een welkome èn noodzakelijke 
aanvulling op de clubkas. Mede door de organisatie 
van deze rommelmarkt is de drumband onder an-
dere in staat om de buurt een geweldig jubileum-
feest aan te bieden, zoals tijdens het 60-jarig 
bestaan in 2017. Daarom doet de vereniging ook dit 
jaar weer een beroep op u en uw vrijgevigheid. De 
drumband dankt u bij voorbaat voor uw medewerk-
ing en hoopt u op 21 oktober te mogen begroeten in 
MFC Gebrook. 
Maar u hoeft niet te wachten tot 21 oktober met 
snuffelen. Als u interesse hebt in muziek en slag-
werk in het bijzonder, bent u ook van harte welkom 
om te komen snuffelen tijdens een repetitie op dins-
dagavond tussen 19.00 en 20.30 in datzelfde MFC 
Gebrook.  

In het kader van uitbreiding/ verbetering sociale 

contacten organiseerde enkele bewoners van het 

Overbroekerf  op een zonnige zaterdag in mei voor 

omwonende een  gezellige middag met als titel: 

“Overbroek Rock” Onder de geweldige muzikale 

klanken van orkest, o.l.v. Louis, werd er naar harte-

lust gezongen en gedanst. Dennis Geurten verzor-

gde met zijn mobiele frituur ons van lekkere hapjes. 

Zowel Louis als Dennis zijn inwoners van ons Over-

broekerf. Een evenement dat voor herhaling vatbaar 

is.Goed voorbeeld doet goed volgen.........welke 

buurt/ straat volgt dit voorbeeld???!!! 

Jaarlijkse rommelmarkt  drumband Marijke Overbroekrock 
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Activiteiten en Verenigingen in Nieuw-Lotbroek 

VERENIGING CONTACTPERSOON E-MAILADRES 

   

I.V.N. Hoensbroek Peter Geurts ivnhoensbroek@gmail.com 

Heemkundevereniging Wim Kortekaas secretaris@heemkundehoensbroek.nl 

CV De Lotbroekers Miranda Limpens secretariaat@lotbroekers.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 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 DATUM TIJD ACTIVITEIT ORGANISATIE LOCATIE 

Zo 23 sept. 10:00 Rommelmarkt/Buurtfeest SBNL Rondom MFC 

Zo  23 sept.  10:00 Rommelmarkt Bewoners Mgr. Ferronlaan 

Zo 21   okt.    10:00 Rommelmarkt Drumband Marijke MFC 

Zo 11  nov. 11:11 Openingsfrühschoppen CV de Lotbroekers Sporthal Hendriks 

Zo 25  nov. 14:00  Sinterklaasmiddag CV de Lotbroekers Sporthal Hendriks 

      

      

       

Uiteraard zijn er meerdere activiteiten in de wijk maar die bij het ter perse gaan van ons wijkblad nog niet bij 
ons bekend waren. Ons advies is dan ook ook te kijken naar de weekbladen en de uitnodigingen cq bekend-
makingen via brievenbus en/of facebook. Heeft u vragen of suggesties kunt u ons altijd bereiken via ons 
email adres: redactie.sbnl@outlook.com 

mailto:secretaris@heemkundehoensbroek.nl
mailto:secretariaat@lotbroekers.nl
mailto:bernd.stanneveld@ziggo.nl
mailto:leonpitt@home.nl
mailto:bistrojanen@ziggo.nl
mailto:drumbandmarijke@ziggo.nl
mailto:info@ehbo-nieuwlotbroek.nl
mailto:info@dedroomvijver.nl
mailto:info@sintgabriel.nl
mailto:secretariaat@kbohoensbroek.nl
mailto:contact@plankenkoortshoensbroek.nl
mailto:wimenjokeboches@kpnmail.nl
mailto:marcelwetzels@live.nl
mailto:bestuur@mariarade.nl
mailto:nollie44@live.nl
mailto:info@jcvgebrook.nl
mailto:voorzitter.sbnl@outlook.com
mailto:buurtpreventienieuwlotbroek@gmail.com
mailto:buurtblad.sbnl@outlook.com

