
  

 

Zondag 29 september: Buurtfeest Nieuw-Lotbroek 2019 
Rondom onsTrefcentrum-Pius XII plein Hoensbroek  

In dit nummer o.a.  Buurtfeest 
2019, Jubilarissen EHBO, Ridder 
Hoen Park, Drumband Marijke, Ex-
cursie Rioolzuiveringsinstallatie 

Uitgave juni 2019 

 
Beste Nieuw–Lotbroekers zoals jullie al jaren van ons 
dagelijks bestuur van SBNL gewend zijn benoemen 
wij elk jaar een “Lotbroeker van het jaar”. Normaliter is 
dat iemand die zitting heeft in een verenigingsbestuur 
gevestigd in Nieuw-Lotbroek. Dit  blijven wij handha-
ven. Daarnaast willen wij ook jullie de mogelijkheid 
geven om iemand te nomineren voor deze titel. Ken je 
iemand die wij tijdens ons jaarlijks buurtfeest in sep-
tember in het zonnetje kunnen zetten, laat het ons dan 
even weten.  
Stuur een mail naar secretaris.sbnl@outlook.com. In 
dit mailtje duidelijk vermelden om wie het gaat en uit-
gebreid vermelden waarom je vindt dat deze persoon 
de titel “Nieuw-Lotbroeker van het jaar” mag dragen. 
Voor eventuele vragen kun je telefonisch contact  op-
nemen met  John Visker 06-46143711.  

Lotbroeker van het jaar 2019 

Tijdens het buurtfeest 
van 29 september 2019 
wordt er om en bij het 
gemeenschapshuis Ons 
Trefcentrum aan het 
Pius XII plein in Hoens-
broek (Let op nieuwe 
locatie)  een kinderrom-
melmarkt georganiseerd 
door Stichting Buurtbe-
heer Nieuw-Lotbroek. 
Hebben jullie interesse 
om hier aan mee te doen meld je dan aan. We beginnen 
om 10.00 uur tot 17.00 (alles gereed maken v.a. 9.00 uur). 
Voor de   mooiste, de beste, en/of de leukste kraam zijn er 
prijzen. Ben jij niet ouder dan 15 jaar, geef je dan snel op! 
De deelname is GRATIS alleen vragen we € 5,- borg. Als 
jullie de plaats schoon achter laten en niet eerder opruimt 
dan 17.00 uur, dan krijg je deze echter weer retour. 
…………………………………………………………………... 
 
 
Inschrijving straatmarkt. 
 
Naam:…………………………………………………………… 
 
Leeftijd:………………………………………………………….. 
 
Adres :…………………………………………………………... 
 
Postcode:……………………………………………………….. 
 
Woonplaats:……………………………………………………. 
 
Tel:………………………………………………………………. 
 
e-mail:…………………………………………………………... 
 
Inleveren/aanmelden voor vrijdag 20 september bij 
J. Sauvé, Overbroekerf 44, Hoensbroek 
Tel:045-5212120  
e-mail: j.sauve@ziggo.nl  

 

 

Kinderrommelmarkt 

mailto:secretaris.sbnl@outlook.com
mailto:j.sauve@ziggo.nl
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Al bijna 10 jaar zijn wij als fysiotherapiepraktijk 

gevestigd in Nieuw-Lotbroek en hebben veel 

patiënten uit de wijk voor de meest 

uiteenlopende klachten behandeld. Sinds de 

vergoeding van artrosebehandeling van heup en 

knie uit de basisverzekering is, wordt ons regel-

matig de vraag gesteld, heeft fysiotherapie zin 

bij artrose? Om deze vraag te kunnen beant-

woorden wil ik u eerst uitleggen wat artrose ei-

genlijk is. Artrose is een aandoening van het 

kraakbeen en wordt in de volksmond ook wel 

slijtage genoemd. Artrose ontstaat doordat er 

meer gewrichts-kraakbeen verloren gaat dan er 

door het lichaam geproduceerd kan worden. Het 

kraakbeen verslechtert en soms verdwijnt het 

helemaal. Bij artrose vermindert ook de vloeistof in het 

gewricht. Door slijtage van gewrichts-kraakbeen en een 

vermindering van de schokabsor-berende vloeistof in de 

gewrichten kunnen botten over elkaar schuren, wat veel 

pijn veroorzaakt.  Artrose wordt gekenmerkt door pijn 

tijdens beweging en een stijf gevoel. Verder kunnen ern-

stig aangedane gewrichten een krakend gevoel geven en 

kan er bewegingsbeperking ontstaan waardoor u meer 

moeite krijgt met het uitvoeren van uw dagelijkse ac-

tiviteiten. Deze klachten kunnen ook op jongere leeftijd 

voorkomen.  Dan vraag je je misschien af wat kan fysio-

therapie nog doen als het kraakbeen al is aangetast.  

Door specifieke oefeningen en her-

halende bewegingen wordt het 

“sponsmechanisme” van het ge-

wricht in werking gezet en door druk 

in het weefsel is het gewricht beter 

instaat om afvalstoffen af te voeren 

en voedingsstoffen op te nemen. 

Pijnklachten en bewegingsbeperkin-

gen verdwijnen. Met oefeningen 

welke de spieren rondom de ge-

wrichten sterker maken kan verer-

gering van slijtage voorkomen 

worden.  Een verwijzing van een 

arts of röntgenfoto is niet nodig. De 

fysiotherapeut doet een onderzoek 

en bespreekt met u de mogelijkheden voor behandeling.   

Kan fysiotherapie iets betekenen bij behandeling van 

artrose klachten?  Antwoord: Feit  Het resterende kra-

akbeen kan in optimale conditie gehouden worden om het 

slijtage proces zoveel mogelijk af te remmen. De toe-

name in mobiliteit kan u helpen u pijn en 

bewegingsklachten te verminderen en mogelijk zelfs een  

gewrichtsvervangende operaties uit te stellen of  te 

voorkomen.  Vraag naar Roderik, Ilona, Jolanda, Bob of 

Lisa om u vragen te beantwoorden. Fysiotherapie Schür-

mann,   Tel. 045-5284400,  Pius XII plein 2,  6433 CZ 

Hoensbroek.  

Is fysiotherapie zinvol bij artrose?  Feit of fabel?  
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Het verhaal van Het Monument Hulde Dank en Trouw 

gelegen aan de Heerlerweg in de wijk Nieuw-

Lotbroek. Het allereerste initiatief is al in 1946 genomen 

door de Jonkheid van Overbroek, die zich tot het kerk-

bestuur van het Rectoraat O.L. Vrouwe Boodschap 

wendde met het verzoek een monument te mogen op-

richten, waarin de dank tot uitdrukking zou worden ge-

bracht van de bewoners voor het gespaard blijven van 

oorlogsgeweld. Deze Jonkheid bestond aanvankelijk uit 

bewoners van Overbroek en de Burg. Slanghenstraat, 

pas in een later stadium sloot zich de Heerlerweg aan. 

Het Kerkbestuur ondersteunde dit verzoek volledig en 

begin 1947 werd er een Erecomité opgericht met als be-

langrijkste taak het inzamelen van de benodigde gelden. 

Voorzitter was Karel Boshouwers, die werd ondersteund 

door de leden Jozef Boshouwers, Harry Schoonbroodt en 

vader en zoon Diederen. Zij stelden zichzelf garant voor 

een eventueel tekort, waardoor al meteen gezocht kon 

worden naar een beeldhouwer. Dat werd de bekende 

Maastrichtenaar Jean Weerts. Die begon meteen aan  de 

opdracht en beeldhouwde uit Frans graniet Jezus aan 

het Kruis, geflankeerd door Maria en Johannes. De sok-

kel bestaat uit Kunradersteen en de eerste steen daar-

voor werd gelegd op zondag 3 april 1949. Na uit-harding 

kon het beeld geplaatst worden, waarna op 2 mei 1949 

de plechtige inzegening plaats vond door mis-

siebisschop Mgr. Lebouille met assistentie van Rector 

Nelissen en Pastoor Boshouwers uit Neerbeek. Op 5 mei 

1974 heeft er bij Het Monument vanuit de 

samengevoegde parochies nog een korte herdenking 

plaats gevonden ter gelegenheid van het 25-jarig 

bestaan, waarvoor Hoensbroekenaar Math Mertens een 

gedicht heeft gemaakt en voorgedragen. Inmiddels is er 

op initiatief van een buurtbewoner een plaquette gema-

akt, die geplaatst zal worden bij het momument als 

afronding van deze buurtactie meer dan 70 jaar geleden. 

Tijdstip van deze plaatsing zal bekend gemaakt worden 

via de Facebook site van Nieuw-Lotbroek. Indien er nog 

mensen zijn die foto’s hebben van de bouw van dit 

monument, of van de herdenking in 1974, houden we 

ons aanbevolen. We willen ze dan graag plaatsen in het 

wijkblad en op de Facebooksite van Nieuw-Lotbroek.  

Email: redactie.sbnl@outlook.com  

Een plaquette voor het monument 

In de maanden mei en juni van dit jaar houdt Toneelgez-

elschap Plankenkoorts info- en kennismakingsbijeenkom-

sten op verschillende locaties in Hoensbroek. Ben je 

handig en hou je van knutselen? Of ben je technisch met 

o.a. geluid en verlichting? Of ben je kunst-zinnig en vind 

je het leuk om te grimeren en/of een decor te maken? Of 

misschien heb je iets met kostuums of rekwisieten 

(verzamelen van allerlei spulletjes)? Of is het leven je te 

serieus en wil je wel eens toneelspelen? Dan is deze 

oproep iets voor jou!!   Kortom er is voor iedereen wel 

iets te doen, want hierboven staan maar enkele voorbeel-

den. Dit is dan ook een oproep aan alle liefhebbers en 

geïnteresseerden om gewoon eens langs te ko-

men:   woensdag 12 juni 2019, 20.00 uur, Gemeen-

schapshuis Mariarade, Op de Weijenberg 11, Hoens-

broek. Dan kunnen we gezamenlijk bezien of wij 

”Plankenkoorts” opnieuw kunnen laten opbloeien en een 

doorstart mogelijk is. Leeftijd maakt hierbij niet uit, want 

hoe gevarieerder hoe beter. Centraal staat het plezier en 

de mogelijkheid je talenten in te zetten samen met an-

deren. Voor meer info: neem contact op met Tonny 

Moonen:  contact@plankenkoortshoensbroek.nl. 

Talenten gezocht 

mailto:redactie.sbnl@outlook.com
mailto:contact@plankenkoortshoensbroek.nl
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Op zondag 16 juni 2019 organiseren de vrijwilligers van 

het Ridder Hoen Park een muzikantentreffen in het Rid-

der Hoen Park. Het muzikanten treffen zal starten om 

11.00 uur en zal duren tot ongeveer 17.00 uur. Op deze 

wijze, geven de vrijwilligers van het Ridder Hoen Park, 

muzikanten een podium in een prachtige en natuurlijke 

omgeving onder de rook van Kasteel Hoensbroek. De 

toegang tot dit evenement is natuurlijk geheel GRATIS. 

Bent u misschien zelf muzikaal en bespeelt U een instru-

ment (denk hierbij aan bijvoorbeeld accordeon, Wiener, 

accordeon en/of een andere instrument) of heeft u mis-

schien een prachtige stem en bent u bereid uw muzikale 

kunsten GRATIS ten gehore te brengen, dan bent U op 

zondag 16 juni 2019 van harte welkom in het Ridder 

Hoen Park. Deze muzikanten kunnen dan (let wel!) op 

akoestische wijze, hun muziek ten gehore brengen. Voor 

muzikale aanmeldingen en meer info kunt u een mail stu-

ren naar: j.g.jager@home.nl. Al enkele muzikanten heb-

ben toegezegd deel te nemen aan dit muzikanten-treffen 

en hopen uiteraard op voldoende publieke belangstelling 

voor dit muzikale evenement. Tot dan! Bekijk en like ook 

de facebookpagina van het Ridder Hoen Park of bekijk 

onze website voor meer info op: www.ridderhoenpark.nl   

 Muzikantentreffen in het  
Ridder Hoen Park 

Tuindersvereniging Jeugrubbenhof 
aan de Randweg Hoensbroek organiseert 

op 13 juli van 10 tot 16.30 uur 

Nieuw Lotbroek Nieuws verschijnt 4x per jaar en is 
een uitgave van Stichting Buurtbeheer Nieuw-
Lotbroek.  
Redactie: 
Matthé van der Lande 
Mia van der Lande 
Redactieadres : redactie.sbnl@outlook.com 
Website: www.nieuwlotboek.nl 
 
De volgende uitgave van Nieuw-Lotbroek Nieuws 
valt in de week van 18 september 2019 in de bus. 
Uw kopij hiervoor dient uiterlijk woensdag 4 sep-
tember 2019 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. 

Colofon 

mailto:j.g.jager@home.nl
mailto:redactie.sbnl@outlook.com
mailto:redactie.sbnl@outlook.com
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Ja, inderdaad 

Drumband Mari-

jke zoekt leden. 

In 2017 vierde 

onze vereniging 

het 60-jarig jubil-

eum. De drum-

band organi-

seerde toen on-

der andere een 

drumbandfestival, waarvan de Lotbroekse gemeenschap 

overduidelijk genoten heeft. Tijdens de optocht door de 

wijk stonden er honderden toeschouwers langs de route 

en vooral bij het defilé stond het bommetjevol. Tijdens de 

podiumoptredens in MFC Gebrook zat de zaal propvol. 

Tijdens ons volgende jubileum zouden we dit graag nog 

eens overdoen. Wij willen heel graag een traditie in ere 

houden. Maar dan moet de drumband wel nog dat jubil-

eum halen! En op bezoek kunnen gaan bij collega-

verenigingen om contacten te blijven onderhouden. En 

daarvoor hebben we leden nodig! Drumband Marijke is 

een kleine vereniging, die met jouw hulp en inzet wil 

groeien. Kom met ons lekker samen muziek maken. 

Word deel van de Marijke-familie, waar je ook zo nodig 

een luisterend oor en een helpende hand vindt. Daarbij is 

het lidmaatschap van onze vereniging nu niet echt duur 

te noemen. Nee, we zijn er zelfs trots op dat we ons tot 

de goedkoopste verenigingen mogen rekenen. De maan-

delijkse contributie bedraagt €5! In plaats van een hogere 

contributie vragen wij hulp bij andere activiteiten om geld 

in het laatje te krijgen. Zo kan de contributie laag blijven. 

Dit doen we om ook de mensen met de smalle beurs een 

mooie èn betaalbare hobby te kunnen bieden. Bovendien 

wordt zo ook eenheid gesmeed binnen de groep door 

niet alleen muzikaal maar ook daarbuiten samen iets te 

presteren. En wat krijg je voor je geld? Nou, veel! Al-

lereerst gezelligheid, samen muziek maken, samen aan 

iets werken om tot een goed resultaat te komen. Daarom 

begin je met de interne opleiding door onze ge-

kwalificeerde instructeurs. Bovendien stellen we alle be-

nodigde materialen beschikbaar: instrument, riem en 

stokken, lesmateriaal, uniform, alles krijg je in bruikleen 

van de vereniging. Het enige wat je als je een uniform 

krijgt zelf moet aanschaffen is en paar zwarte sokken en 

schoenen. We verwachten inzet; zoals eerder gemeld 

tijdens activiteiten om de contributie laag te kunnen 

houden (bijv. tijdens de jaarlijkse rommelmarkt) èn inzet 

op het muzikale vlak. Er wordt van je verwacht, dat je 

thuis, net zoals op school, maar dan leuker, je ‘huiswerk 

maakt’ en ook oefent. Daar word je beter van (en niet 

alleen muzikaal). Lees dit stukje nog eens door en wie 

weet, vind jij de weg naar ons en word jij ook opgenomen 

in de Marijke-familie. Help jij mee om een traditie in stand 

te houden. Je bent van harte welkom tijdens een repetitie 

op dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 uur. Op dit mo-

ment repeteren we nog in de grote zaal van MFC Ge-

brook, maar zoals iedereen weet zal dat niet lang meer 

duren. Drumband Marijke verhuist naar het Trefcentrum 

aan het Pius XII-plein. Dus als je ons in het MFC niet 

meer aantreft, weet je waar je moet zijn. 

Help jij mee om de drumband die in 1957 begon met fruit 

en visblikken als trommels een toekomst te bieden? Je 

bent van harte welkom. 

 

 Drumband Marijke zoekt leden 

Op maandag 22 april jl. 

(2e Paasdag) heeft het 

Ridder Hoen Park het 

nieuwe seizoen voor 

2019 officieel geopend. 

Niemand minder dan de 

Paashaas zelf was aan-

wezig, om de vele kin-

deren, papa`s, mama`s, 

opa`s en oma`s te verwelkomen in het Ridder Hoen Park. 

Natuurlijk had de Paashaas in de vroege ochtend van 2e 

Paasdag (toen alle kinderen nog in bed lagen) al vele 

gekleurde paaseieren verstopt in het Ridder Hoen Park, 

die de kinderen mochten gaan zoeken. Toen uiteindelijk 

alle eieren gevonden waren, had de Paashaas ook nog 

een verrassing voor alle aanwezige kinderen in de vorm 

van een chocolade Paashaas. Natuurlijk werd er niet 

alleen gezocht naar paaseieren, maar mochten de kin-

deren ook op de foto met de Paashaas. Verder was er 

voor alle kinderen lekkere limonade te verkrijgen en 

stond er voor de papa`s, mama`s, opa`s en oma`s, een 

lekkere kop koffie klaar met uiteraard een chocolade eitje 

erbij. Dit alles geheel GRATIS. Kortom, het was weer een 

geweldig leuke en geslaagde seizoensopening in het 

Ridder Hoen Park. Wilt U meer info over het Ridder Hoen 

Park en de kleinschalige evenementen die er georgani-

seerd worden of hoe U eventueel vrijwilliger kunt worden 

binnen het Ridder Hoen Park, neem dan gerust contact 

op met Patrick Essers via: essersp@telfort.nl. Bekijk ook 

onze website via: www.ridderhoenpark.nl. en bekijk en 

like de facebookpagina van het Ridder Hoen Park. De 

vrijwilligers van het Ridder Hoen Park hopen U snel eens 

te begroeten in het Ridder Hoen Park tijdens een van 

onze kleinschalige evenementen of misschien als nieuwe 

vrijwilliger. Tot snel.   

Geslaagde Seizoensopening 
Ridder Hoen Park  

mailto:essersp@telfort.nl
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Op 18 mei jl heeft, voor de tweede keer op het Over-
broekerf het jaarlijks terugkerende evenement 
“Overbroekrock” plaatsgevonden. Een evenement dat 
door enkele bewoners georganiseerd is. Tientallen be-
woners hebben onder het genot van de muziekale noten 
van TIE BREAK en de lekkere hapjes van de mobiele 
frituur PROCH van elkaar kunnen genieten. Dit evene-
ment had als doel “de sociale cohesie in de buurt, die al 
heel goed is, te behouden c.q. te verbeteren. “GOED 
VOORBEELD DOET  GOED VOLGEN”.  

Overbroekrock op het Overbroekerf 

De informatieavond over het werk van het Waterschap 

Limburg op 12 maart 2019 trok 49 belangstellenden. De 

presentatie van Han Kessels sloeg goed aan en er waren 

na afloop veel positieve reacties. De aanwezigen kregen 

de gelegenheid om zich te melden voor een persoonlijke 

uitnodiging voor een excursie naar de rioolwaterzuive-

ringsinstallatie in Hoensbroek en voor een presentatie 

over de beken van Hoensbroek. Dit leverde veel reacties 

op. We hebben zo’n 40 mailadressen mogen noteren van 

belangstellenden die graag een persoonlijk uitnodiging 

ontvangen. 

Informatieavond Waterschap  
Limburg 
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Als vanouds 

heeft Stichting 

B u u r t b e h e e r 

Nieuw-Lotbroek, 

SBNL, weer het 

jaarlijkse fiets-

versieren op 

Koningsdag in 

het M.F.C. geor-

ganiseerd. SBNL kijkt dan ook terug op een geslaagde 

dag waarbij 20 kinderen samen met hun ouders, onder 

het toeziend oog van onze burgermeester, de fiets kwa-

men versieren. Na het fietsversieren vond de jaarlijkse 

tocht door de wijk plaats onder muzikale begeleiding van 

Drumband Marijke. Tijdens de binnenkomst, in het 

M.F.C., kregen de ouders én kinderen diverse versnaper-

ingen aangeboden, alvorens het Poppentheater startte. 

Uiteraard vielen er ook kinderen in de prijzen met de 

mooiste versierde fietsen. Een vakkundige jury heeft alle 

fietsen vóór de tocht door de wijk beoordeeld én de pri-

jzen uitgereikt. Namens SBNL bedanken wij alle vrijwil-

ligers, ouders én Drumband Marijke. voor hun inzet. Zon-

der deze inzet was het niet mogelijk deze geslaagde dag 

te organiseren.  

Aan de rand van Nieuw-Lotbroek ligt een grote rioolwa-
terzuiveringsinstallatie van het Waterschap Limburg. 
Vraagt u zich ook wel eens af wat daar allemaal gebeurt 
en hoe de zuivering van dat rioolwater in zijn werk gaat? 
De Stichting Buurtbeheer Nieuw-Lotbroek organiseert 
een tweetal excursies naar deze unieke locatie, zodat u 
hier alles kunt horen over het zuiveringsproces en het 
met eigen ogen kunt bekijken. De excursie duurt ongev-
eer 2 uur en bestaat uit een presentatie in het bedrijfsge-
bouw over de werking van de installatie en een rond-
leiding op het terrein. Voor deze rondleiding is het dragen 
van plat schoeisel (geen hakken) noodzakelijk. Deelne-
mers worden geacht zich aan de veiligheidsinstructies te 
houden. Na de excursie nemen we deelnemers die daar 
interesse voor hebben graag mee voor een korte wan-
deling langs de Caumerbeek  Halverwege die wandeling 
bieden wij de wandelaars een kop koffie of thee met een 
lekker stuk Limburgse vlaai aan. Aan de excursie kunnen 
maximaal 25 personen deelnemen. Wacht dus niet te 
lang met aanmelden. Het is mogelijk om deel te nemen 
aan een excursie op maandag 17 juni om 09.30 uur, of 
op woensdag 26 juni om 10.00 uur.U kunt zich aanmel-
den door een mailtje te sturen naar: 
secretaris.sbnl@outlook.com. Vermeld daarin uw naam, 
het aantal personen, de datum van uw voorkeur en of u 
deelneemt aan de wandeling met koffie/thee en vlaai. 
Voor informatie kunt u bellen met Wiel Pieters 045-
7074055 of 06-49800340. 
 

 Huldiging jubilarissen EHBO 

vereniging Nieuw-Lotbroek. 

Op donderdag 18 april jl. heeft EHBO vereniging Nieuw-

Lotbroek tijdens haar jaarlijkse ledenvergadering,  al 

haar jubilarissen in het zonnetje gezet. Een bijzondere 

eer was er weggelegd voor de ereleden Teun Keizer, 

Pierre Herben en John Visker. Het drietal vierde hun 50 

jarig jubileum bij EHBO-vereniging  Nieuw-Lotbroek. Ge-

meenteraadslid van de Gemeente Heerlen Fred 

Daamen sprak het drietal toe en feliciteerde hen met het 

behalen van deze mijlpaal. 50 jaar in dienst van de    

EHBO vereniging en altijd klaar staan voor de in nood 

verkerende medemens. Dit mag oprecht een hele bijzon-

dere prestatie genoemd worden. Teun, Pierre en John, 

namens de leden en het bestuur van EHBO vereniging 

Nieuw-Lotbroek, nogmaals een dikke proficiat toege-

wenst.  

Belangrijke telefoonnummers  

SPOED Politie/Brandweer/Ambulance 112 

Politie algemeen  ( Geen Spoed ) 0900 - 8844 

Huisartsenpost 045- 5778844 

Melding Misdaad Anoniem 0800 - 7000 

Gemeente Heerlen 14045 

Storing Gas en Stroom 0800 - 9009 

Waterleiding maatschappij Limburg 043-3090909 

Kindertelefoon 0800 - 0432 

Slachtofferhulp Nederland 0900 - 0101 

Blokkeren Bankpassen 0800 - 0313 

Excursie 
Rioolwaterzuiveringsinstallatie 

Koningsdag 2019 

mailto:secretaris.sbnl@outlook.com
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 VERENIGING CONTACTPERSOON E-MAILADRES 

OV CV De Lotbroekers Miranda Limpens secretariaat@lotbroekers.nl 

IVN Hoensbroek Peter Geurts ivnhoensbroek@gmail.com 

Heemkundevereniging Wim Kortekaas secretaris@heemkundehoensbroek.nl 

MFC Gebrook Beheer Alcander kborgans@alcander.nl 

FC Hoensbroek Karel Knaps (voorzitter) secretaris@fchoensbroek.net 

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

C.V. De Bistrojanen Ron Hassing 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 

KBO Hoensbroek Wim van Bavel secretariaat@kbohoensbroek.nl 

Toneelgezelschap Plankenkoorts Tonnie Moonen contact@plankenkoortshoensbroek.nl 

Recreatie Sport Vereniging Hoensbroek Marcel Wetzels marcelwetzels@live.nl 

Korfbalvereniging Mariarade Rens Dullaart dullaart.rens@gmail.com 

Zonnebloem Hoensbroek Bertha Jongen nollie44@live.nl 

Jeugd CV Gebrook Ton Bodelier info@jcvgebrook.nl 

SBNL Nelly van der Beek secetaris.sbnl@outlook.com 

Buurtpreventie Mia van der Lande buurtpreventienieuwlotbroek@gmail.com 

Ridder Hoen Park Patrick Essers essersp@telfort.nl 

JongluujvaGebrook Marietje & Jessy jongluujvangebrook@gmail.com 

Verenigingen Nieuw - Lotbroek 

DAG DATUM TIJD ACTIVITEIT ORGANISATIE LOCATIE 

 wo 12 juni 13.00 Buitenspeeldag Hoensbroek MariaGew/sbnl/Alc Weijenbergstr. 8 H’broek 

 wo 12 juni  20:00 Info avond Toneelvereniging Plankenkoorts Weijenbergstr.11 H’broek 

 Zo 16 juni 11:00 Muziekantentreffen Vrijwilligers Ridder Hoen Park 

 ma 17 juni  9:30 Excursie zie pag. 7 ivm. aanmelden S.B.N.L. Klinkerstraat 75 H’broek 

 wo  26 juni 10:00  Excursie zie pag. 7 ivm. Aanmelden S.B.N.L. Klinkerstraat 75 H’broek 

 za  13 juli 10:00 Landelijke open Imkerijdagen Jeugrubbenhof Randweg Hoensbroek 
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