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WVV28 Maastricht, Fluit- en tamboerkorps Odeon Terwinselen, Drumband St. Rochus Hulsberg, Showband Corio
Heerlen, Jachthoorn- en Trompetterkorps Edelweiss Heerlen. De 2 laatstgenoemde verenigingen zijn ook deelnemers aan het Wereld Muziek Concours, dat een paar
weken later in Kerkrade plaatsvindt.

Jubileumfeest drumband Marijke
Nog maar heel even en dan is het zover: het feestweekend ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van drumband Marijke Hoensbroek. De feestelijkheden zullen
plaatsvinden in en om MFC Gebrook op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 juni aanstaande.Dit feest wil de
drumband graag vieren met u, bewoners van de wijk
waar ook wij thuis zijn. In dit artikel krijgt u een update
van de stand van zaken. Zoals eerder gemeld begint het
weekend op vrijdag 16 juni met de

LiftOff.
Zoals u al eerder kon lezen is het gelukt om ook slagwerksensatie LiftOff vast te leggen voor deze dag. Voor de enkeling die LiftOff nog niet kent: dit is de professionele slagwerkgroep van Marcel Falize (die zelf weer slagwerker is
in het orkest van André Rieu). LiftOff brengt u slagwerk,
maar dan anders. En zeer zeker spectaculair. Een reden
meer om een bezoekje aan het MFC te brengen tijdens
ons festival. LiftOff treedt op aansluitend aan de optocht
door Lotbroeks straten. Deze start om 13.30 uur.

Sponsoravond
Een avond vol muziek en gezelligheid met o.a. De Anseltaler en Gipfel Power. Deze avond biedt de drumband
aan aan haar sponsors, groot èn klein. Hiervoor zijn
sponsorkaarten te koop, waarmee de leden al door de
wijk gegaan zijn. Mocht u op dat moment niet thuis geweest zijn, dan kunt U toch nog sponsor worden. Sponsorkaarten zijn al voor €2,50 verkrijgbaar bij de leden van
de drumband (of mail met drumbandmarijke@ziggo.nl ).

Uw medewerking
wordt gevraagd tijdens de optocht. Om deze zo goed
mogelijk te laten verlopen en u als publiek zoveel mogelijk
te laten genieten van alle korpsen, vragen wij uw medewerking. In dit blad staat de optochtroute afgebeeld. Onze
vraag nu: woont u aan deze route, probeer dan om tussen
13 en 15 uur zo min mogelijk te parkeren langs de route.
Daardoor zal het kijk- en luistergenot voor u en anderen
alleen maar verhoogd worden. Wij danken u bij voorbaat
voor uw begrip en medewerking. De podiumoptredens van
de deelnemende verenigingen starten al in de ochtenduren voor de optocht en zullen vervolgd worden na het
optreden van LiftOff, al dan niet beoordeeld door een erkend jurylid. Naar verwachting zal rond 18.00 uur de prijsuitreiking plaatsvinden en zullen we weten welke
korpsen door de jury onderscheiden werden. Daarmee
komt dan een einde aan een hopelijk fantastisch feest. En
zoals ook al eerder vermeld: alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.

Zaterdag 17 juni Reünie - Receptie - Wijkfeest
In de middaguren is er vanaf 15 uur de mogelijkheid voor
oud-leden en oud-bestuursleden om gezellig bij te praten
en herinneringen op te halen tijdens de reünie (deelname
is kosteloos). Bijvoorbeeld over de kampweekends in
Büdingen of Birgelen, het Nederlands Kampioenschap,
oefenen in een wei in België en nog veel meer. Later is
er nog een gezamenlijk etentje voor leden, oud-leden en
genodigden. Menigeen meldde zich al aan voor de
reünie.

Oproep.
Bent u lid geweest van drumband Marijke en wilt u erbij
zijn, stuur dan een mailtje naar drumbandmarijke@ziggo.nl en geef u op. Aanmelden kan nog tot 1 juni.

Receptie
Om 18.30 uur start de jubileumreceptie, waar iedereen
de gelegenheid krijgt om de drumband en haar jubilarissen -die samen maar liefst 150 (!) jaar lid zijn- te feliciteren. En de avond staat in het teken van het wijkfeest
met Feestband Tonca! Op deze avond is iedereen weer
van harte welkom om het feest samen met de drumband
te vieren.

Zondag 18 juni Drumbandfestival
Tijdens dit festival zullen muziekkorpsen van diverse pluimage hun beste beentje voorzetten tijdens de podiumoptredens en de optocht met defilé. U kunt kijken en
luisteren naar: Drumband Harmonie St. Gertrudis Wijlre,
Fluit- en tamboerkorps Prinses Marijke Heerlerbaan, St.
Rochus Musikanten Wegberg (D), Bazuinenkorps Jong
Leven Brunssum, Fluit- en Tamboerkorps Excelsior
Montfort, Drumfanfare Majorettenpeloton Parcifal Brunssum, Schutterij St. Laurentius Meeswijk (B), Drumfanfare
De Trommelaere van Herle Heerlen, Jeugddrumband
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Boeken-ontbijt-nieuws 2017 -2018
In de herfst starten we weer met een boekenontbijt in de
Vlieger, want niets werkt zo goed voor de gezondheid
van lichaam en geest dan om mensen samen goed de
dag laten beginnen. Een goed ontbijt en even de hersens
laten kraken. Eitje koken, samen koffiezetten, samen de
krant lezen, en samen een boek bespreken. Een gezonde geest in een gezond lichaam. We hebben een
mooie ontmoetingsruimte. In de herfst zullen we
gedurende tien weken waarin we op donderdagmorgen
met ongeveer 15 mensen samen in De Vlieger ontbijten.
Ouders kunnen eerst hun kind naar school brengen.
Schrijvers presenteren hun boek, politici presenteren het
nieuws.
Kijk
voor
meer
inform atie
op
www.hoensbroekseamateurkunst.nl en meld u aan.

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
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FC Hoensbroek jeugd aan basis van succes

doorstromen naar de hoofdmacht. JO15-1 kwam in de
competitie enkele puntjes te kort om de titel in de
Hoofdklasse te pakken. JO17-1 had tot de laatste
speeldag uitzicht op promotie naar de landelijke divisie
en JO19-1 zit volop in de race voor promotie naar de
landelijke 3e divisie. Ook bij de jongere jeugd gaat het
voor de wind. Hier vielen voor de winterstop al enkele
kampioenschappen te vieren en ook de komende
weken gaan voor enkele teams nog de champagnekurken knallen. En last but not least, het dames- en
meisjes voetbal zit al jaren in de lift. Net als dit seizoen
zal er in het seizoen 2017/2018 met drie volledige
meisjes elftallen en een senioren damesteam aan de
competitie worden deelgenomen. Naast de sportieve
prestaties is er ook een zeer actieve activiteitencommissie die regelmatig aansprekende activiteiten organiseert voor alle leden van alle leeftijden. Naast het
prestatieve voetbal is er volop ruimte voor voetbal op
alle niveaus. U ziet het zelf. Het gaat FC Hoensbroek
duidelijk voor de wind. Dat valt blijkbaar velen op
gezien de toeloop van sponsoren en aanwas van
nieuwe leden en vrijwilligers. Wij verheugen ons al op
de start van het nieuwe seizoen waarbij alle teams op
de Meet en Greet dag aan pers en publiek worden
gepresenteerd. Wil je deel uitmaken van de FC Hoensbroek familie op prestatief of recreatief niveau? Kom
dan gerust eens op bezoek of neem contact met ons
op.

Bij voetbalverenging FC Hoensbroek is een ding zeker.
De jeugd telt en staat aan de basis voor de behaalde
successen de afgelopen seizoenen. De vereniging is
bescheiden van karakter, maar kan met grote trots een
aantal formidabele prestaties overleggen. Gaat u zelf
maar eens na. Via de nacompetitie promoveerden vorig
seizoen het 1e elftal naar de 2e klasse KNVB en het 2e
elftal naar de 2e reserveklasse. Bovendien werd het Ateam (inmiddels beter bekend onder de nieuwe KNVB
benaming JO19-1) kampioen in de Hoofdklasse en promoveerde naar de Landelijke 4e divisie en dat kunnen
maar weinig clubs in Limburg zeggen. Een uniek seizoen
en dat ook nog in het jaar waarin de vereniging haar 70jarig jubileum vierde. Een prestatie die niet te overtreffen
viel, zo werd gedacht. Maar ook dit seizoen is er een om
in te lijsten. Zowel het 1e elftal als het 2e elftal werden
kampioen en promoveren beiden opnieuw waarbij het
vlaggenschip voor het eerst in de historie van FC Hoensbroek in de 1e klasse KNVB gaat uitkomen. Ondanks dat
er een aantal verre uitwedstrijden op het menu zal staan,
zijn er ook een aantal prachtige tegenstanders in de
buurt. De jeugd bij FC Hoensbroek doet het uitstekend en
de ingezette koers werpt zijn vruchten af. Meer dan de
helft van de spelers die voor het 1e elftal uitkomen, heeft
de gehele jeugdopleiding bij FC Hoensbroek doorlopen.
Het 2e elftal bestaat zelfs voor 90 procent uit zelf opgeleide spelers. Ook de komende seizoenen zullen er nog
heel wat talenten vanuit de jeugdafdeling gaan
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EHBO vereniging Voorzitter
Gehuldigd als Erelid
22 maart was de datum dat ehbo vereniging NieuwLotbroek haar Algemene Leden Vergadering hield in het
verenigingslokaal van MFC Gebrook, waar ook de herhalingslessen en cursussen plaats vinden. Deze jaarlijkse
vergadering is dit keer ook het moment waar bestuursleden hun aftreden kenbaar kunnen maken, zoals ook dit
keer het geval voor onze voorzitter John Visker. John die
al sinds 1969 verbonden is aan de ehbo vereniging en na
13 jaar toetrad tot het bestuur heeft tussentijds niet stil
gezeten. Zijn interesse voor de ehbo heeft hij uitgebreid
met een licentie als bevoegd uitbeelder als slachtoffer, de
zogenaamde LOTUS, en later een docentschap als
bevoegd Instructeur ebho. John was in deze hoedanigheid talloze malen betrokken bij evenementen,
opleidingen en wedstrijden o.a. georganiseerd door
EHBO Limburg. Menig keer is ehbo vereniging NieuwLotbroek huiswaarts gegaan met de hoofdprijs als beste
ehbo vereniging. In de tussentijd werden vele onderscheidingen van bondskruisen tot Orde van Oranje Nassau zijn deel. Vanaf 1995 heeft hij ook nog het voorzitterschap op zich genomen, waar hij zich een bekwaam bestuurder heeft getoond, maar John vond dit niet genoeg en
nam een rol als ambassadeur op zich voor Zuidelijk Nederland voor de organisatie Harslag Nu, waar hij iedereen
die het wilde horen vertelde over het belang om te kunnen
hartreanimeren. Vele levens zijn hierdoor al gered!
Helaas moet de vereniging het nu zonder John als stuurman doen vanwege zijn aftreden. De vereniging kijkt terug
op vele bijzondere maar vooral prettige jaren met hem.

Straatmarkt / Kinderrommelmarkt 2017
Tijdens het buurtfeest van 24 September organiseert
STICHTING BUURTBEHEER NIEUW LOTBROEK rondom het M.F.C. Gebrook aan de Prinsenstraat te
Hoensbroek een kinderrommelmarkt en een straatmarkt.
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)
Wij vragen € 20,- per kraam ( met zeil ) incl. € 5,- borg
Als je de plaats schoon achter laat en niet eerder opruimt
dan 17.00 uur dan krijg je de € 5,- borg weer retour.
Aanmelding kinderrommelmarkt Is GRATIS ( tot 15 jaar )
--------------------------------------------------------------------------Inschrijving straatmarkt of kinderrommelmarkt.
Naam:.
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
Tel:
e-mail:
---------------------------------------------------------------------------Inleveren vóór 20 September bij
J.Sauvé Overbroekerf 44 Hoensbroek
Tel:045-5212120
e-mail: j.sauve@ziggo.nl

De volgende uitgave van Nieuw-Lotbroek Nieuws valt
in de week van 15 september 2017 in de bus. De
kopij hiervoor dient uiterlijk woensdag
30 augustus 2017 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.
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zien dat er meer activiteiten en evenementen zouden plaatsvinden in Hoensbroek, al dan niet ondersteunt door de gemeente
Heerlen.

"Koningsdagfestival inmiddels vaste
traditie in ‘Gebrook’ "
Een wazig zonnetje breekt ‘s morgens de lucht boven Hoensbroek open, rond 13:00 uur begint het al lekker warm te
worden. De Markt stroomt inmiddels langzaam vol met voornamelijk jongeren en gezinnen met kinderen. Het is heerlijk
toeven op de bankjes op het plein en de bezoekers genieten
van de eerste klanken van de band Till Time. Later die middag
zijn er nog dansdemonstraties en optredens van andere bands
en artiesten. Presentator Sander Bossink, tevens voorzitter en
organisator van het Oranje Festival Gebrook, praat de hele dag
het programma aan elkaar. De marktkraampjes worden druk
bezocht en ook de kinderattracties zijn de hele dag druk bezet
met soms even rijen voor de pannakooi. Rond de klok van zes
uur treedt de headliner van dit festival op, StukTV. De oudere
generatie fronst even met de wenkbrauwen als Sander de
naam die middag al diverse malen laat vallen maar de jeugd
staat al vroeg vóór het podium voor hun helden. StukTV, voornamelijk bekend van hun vlogs op Youtube en bestaande uit
Giel de Winter, Stefan Jurriens en Thomas van der Vlugt, zijn
inmiddels een grote hit op én buiten het wereldwijde web.
Giel en Thomas staan die dag achter de draaitafels en zwepen
het publiek op met aanstekelijke house deuntjes en pakkende
meezingers en Stefan is de aanjager voor het publiek. Hun
muziek gaat erin als zoete koek en het publiek, zowel jong als
oud, geniet met volle teugen. Één van de hoogtepunten van
hun show is het moment dat er plots ‘All I want for Christmas’
wordt ingestart en Stefan honderden rode kerstmutsen het
publiek ingooit. Voor de nietsvermoedende omstanders moet
het een raar gezicht zijn

Rond 21.30 uur arriveert een grote groep kinderen vanaf
Kasteel Hoensbroek met hun lampionnen op de Markt, een
optocht georganiseerd door de plaatselijke politieke partij PHB
van Jan Horssels.Rond 22:00 uur ontbrand de vuurwerkshow
naast de Kleine Sint Jan en iedereen kijkt met bewondering
naar het prachtige kleurenspectakel dat rondom het sfeervolle
kerkje plaatsvind. Een kwartier later is het afgelopen en een
groot applaus valt ten deel aan de vuurwerkmakers. Wederom
een geslaagd festival, maar voor hoe lang nog? Zowel de subsidies als ook de vuurwerklocatie zelf staat momenteel enorm
onder druk. “ We hopen dit volgend jaar weer mogelijk te kunnen maken maar eerlijk gezegd wordt het ieder jaar moeilijker
en moeilijker. We bieden graag een stukje kwaliteit met ons
festival omdat we vanaf het begin de toon hebben gezet maar
op deze manier weet ik niet zeker of we het volgend jaar weer
gaan redden” aldus de voorzitter.
De markt stroomt leeg, het podium wordt afgebroken en iedereen gaat weer tevreden naar huis. Hopelijk tot volgend jaar dan
maar?

geweest dat mensen
met kerstmutsen op
een Koningsdagfestival vieren maar de
sfeer is er niet
minder om.

Persbericht
RIDDER HOEN PARK OPGEKNAPT DOOR
BUURTBEWONERS

Later die avond, vlak voordat het spectaculaire vuurwerk een
einde betekent maakt aan deze bijzondere dag, draait DJ Potato nog enkele beukende hardcore platen. Een kleine plaatselijke aardbeving lijkt in de maak als hij happy hardcore draait en
iedereen op de markt zich weer even in de 90’s waant met hun
jumpstyle danspassen, ook nu is de sfeer allom gemoedelijk en
vooral gezellig.
“Dit is waar we het voor doen. Mensen in Hoensbroek te zien
gezieten tijdens één van de nog weinige evenementen die er
plaatsvindt in Gebrook. Terwijl er in Heerlen weer een paar ton
is uitbesteed aan een peperduur winterfestival in het centrum
van Heerlen moet Hoensbroek het doen met enkele eigen
‘pareltjes’ zoals het Oranje Festival Gebrook maar ook de
braderie, en dat voor een véél kleiner budget. Er zijn mijn inziens te weinig hoogtepunten en evenementen in Hoensbroek
dus je ziet de mensen er hier met volle teugen van genieten.
Het is ieder jaar weer keihard werken om met een kleine groep
vrijwilligers dit festival mogelijk te maken maar als je zoals vandaag de mensen weer plezier ziet hebben met elkaar dan weet
je waar je het voor doet”. Aldus Sander Bossink, die graag zou

Na enkele jaren van voorbereiding wordt het Ridder
Hoen Park, gelegen aan de Kasteel Hoensbroeklaan in
Hoensbroek, door buurtbewoners omgevormd tot een
plek voor natuur en ontmoeting. De voorbereidende
werkzaamheden zijn eind 2016 door de gemeente uitgevoerd. In de afgelopen maanden was het de beurt aan
de buurtbewoners die de handen in elkaar geslagen hebben om van het Ridder Hoen Park een gezellige kind- en
natuurvriendelijke plek te maken.

NL Doet
De aftrap vond vorige maand plaats. Op die dag stond
het Ridder Hoen park in het teken van NL Doet. Het was
een geslaagde dag, waar de vrijwilligers van de werkgroep Ridder Hoen Park de handen uit de mouwen hebben gestoken om het Park een nieuw uiterlijk te geven.
Er zijn nieuwe planten gepoot; er is een dierenkraal voor
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de toekomstige knuffelweide ingericht en de fruitbomen
zijn gesnoeid. Daarnaast zijn nieuwe fruitbomen geplant
die afkomstig zijn uit het ‘park Urbana’. Dit parkje was
afgelopen zomer door IBA ingericht op het
schouwburgplein in Heerlen. Een flink deel van het geld
voor de overige investeringen is afkomstig van buurtactieregelingen van de gemeente.

Blokhut
De bedoeling is dat er een knuffelweide ingericht wordt
waar kinderen op een vaste dag in de week kleinere dieren, zoals konijnen mogen aaien. Ook zal er dit voorjaar
een blokhut gebouwd worden waar het goed toeven zal
zijn voor de parkbezoekers en kinderen. Hierin zullen
enkele imkers kasten inrichten voor bijenvolken. Deze
dragen mee zorg voor de bestuiving en groei van de
bloemen, fruit- en notenbomen van het Ridder Hoen
Park.

Wat doet de buurtstichting eigenlijk?
Stichting Buurtbeheer Nieuw-Lotbroek, beter bekend als
‘SBNL’, zet zich ook dit jaar weer in om Nieuw-Lotbroek
leuker, veiliger, schoner en mooier te maken.
Dat doen we door de buurt te vertegenwoordigen in diverse projectgroepen, zoals het Ridder Hoenpark en de
Breed Maatschappelijke voorziening (BMV). We vinden
het niet alleen belangrijk dat bewoners een stem hebben,
maar we willen ook alle bewoners op de hoogte kunnen
houden.

Zaaiactie
Ook april was een drukke maand voor de werkgroep. Op
21 april bracht gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen
van de provincie alsook wethouder Peter van Zutphen
een bezoek aan het Park. Zij waren zeer geïnteresseerd
in de manier waarop dit burgerinitiatief functioneert en
wat de toekomstplannen zijn. Tijdens de landelijke zaaidag op 23 april zijn de borders van de vijver ingezaaid
met zaden van bloemen door ‘ The Pollinators’. Doel
hiervan is om de biodiversiteit en de leefomgeving voor
bijen te bevorderen.

Ook hebben we een aantal werkgroepen om bepaalde
thema’s of doelgroepen uit te lichten. Denk bijvoorbeeld
aan de werkgroep verkeer die de snelheid aan de kaak
stelt, of aan de werkgroep senioren die de verwenmiddag
organiseert. Maar ook het buurtfeest, de kinderrommelmarkt en de tienerdisco zijn evenementen die wij jaarlijks
organiseren.

Meewerken?
De vrijwilligersgroep van het Ridder Hoen Park heeft nog
grootse plannen en kan daarbij nog enkele handen hulp
gebruiken. Voor meer informatie kan men het contactformulier invullen op de website www.ridderhoenpark.nl.

Tevens ondersteunen we buurtinitiatieven. Bewoners die
de mouwen opstropen om ‘samen zelf’ iets te doen in de
buurt, helpen wij graag! Dat kan met een kleine financiële
bijdrage, maar we denken ook graag mee om ideeën te
verwezenlijken. Zo hebben we de Wensbus ondersteund
en helpen we het buurtpreventieteam op administratief
en organisatorisch vlak.

Indien u meer informatie wenst kunt u terecht bij de
voorzitter van de werkgroep Ridder Hoen Park:
dhr. Patrick Essers. Telefoon: 06-44418161.
E-mail: essersp@telfort.nl

Op onze website www.nieuwlotbroek.nl vind je een
overzicht van al onze activiteiten, de initiatieven die wij
steunen en informatie over de ontwikkelingen in onze
buurt.
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Koningsdag 2017 M.F.C.
Als vanouds heeft Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek
weer het jaarlijkse fietsversieren op Koningsdag in het
M.F.C. georganiseerd.
Als Stichting kijken wij dan ook terug op een geslaagde
dag waarbij 30 kinderen samen met hun ouders de fiets
kwamen versieren.
Na het fiets versieren vond de jaarlijkse optocht door de
wijk plaats onder muzikale begeleiding van Drumband
Marijke.
Tijdens de binnenkomst, in het M.F.C., kregen de ouders
én kinderen diverse versnaperingen aangeboden, alvorens Magic Kevin zijn goochelkunsten liet zien. Magic
Kevin kreeg veel bijval uit het publiek voor zijn kunsten
waarbij hij ook gebruik maakte van het aanwezige
publiek.
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 prijzen uitgereikt.
Namens de Stichting bedanken wij alle vrijwilligers,
ouders én Drumband Marijke voor hun inzet. Zonder
deze inzet was het niet mogelijk deze geslaagde dag te
organiseren.
Namens de organisatie.

Alcander: Jeugd- en jongerenwerk
Hoensbroek
gesprek met een jeugd-jongerenwerker
is altijd vertrouwelijk, en mocht hij of zij
het antwoord niet direct kunnen geven
kan hij of zij altijd wat dingen uitzoeken
of waar nodig is doorverwijzen naar een
collega.
Een aantal activiteiten van The Max:
huiswerkbegeleiding,

Hallo! Wij zijn Yassine Mrijina en Liza
Abraas. Wij werken voor Alcander een
brede welzijnsorganisatie in Heerlen en
zijn de nieuwe jeugd- en jongerenwerkers van The Max in Hoensbroek. Nu
vraag je, je zeker af: ‘Wat houdt dat
jeugd- en jongerenwerk dan precies in?’
Jeugd en jongerenwerk biedt jeugd tussen de 4 -18 jaar een leuke en zinvolle
invulling van hun vrije tijd middels het
aanbieden van een verschillende acti v it e it e n wa ar ze s am en m et
leeftijdsgenoten aan deel kunnen nemen. Naast een recreatief aanbod
stimuleert de jeugd-jongerenwerker dat
er activiteiten georganiseerd worden
met een preventief en /of leerzaam
karakter. Denk hierbij aan voorlichtingen
en workshops.
Jongeren en ouders kunnen terecht bij
de jeugd-jongerenwerker als ze vragen
hebben van welke aard dan ook. Een

danslessen, kookclubjes en natuurlijk
de tienerdisco in buurtcentrum de Koffiepot.
Bekijk onze Facebookpagina’s (Yassine
Alcander & Liza Alcander) voor het hele
activiteitenprogramma!
Interesse of vragen? Neem dan contact
op met Yassine Mrijina
(ymrijina@alcander.nl)
of Liza Abraas (labraas@alcander.nl)
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Manger Musikklag meets Fanfare St. Gabriël
Op vrijdag 7 juli, aan de vooravond van het WMC in
Kerkrade geeft Fanfare St. Gabriël ter ere van hun 80jarig bestaansfeest een galaconcert samen met de
huidige wereldkampioen in de hoogste afdeling voor
brassbands: Manger Musikklag uit Noorwegen.

Fanfare St. Gabriël brengt een gevarieerd programma
met onder andere de werken ‘Nirvana’s Touch’ van
Hardy Mertens en ‘Circius’ van Torstein Aagaard-Nilsen.
Het concert ‘Manger Musikklag meets Fanfare St.
Gabriël’ is op 7 juli om 20.00 in de Borenburg te Voerendaal. Tickets zijn verkrijgbaar voor €15,- via sintgabriel.nl/
store

Fanfare Sint Gabriël uit Hoensbroek viert in 2017 haar 80
-jarig bestaan. Gedurende dit jubileumjaar organiseert de
vereniging een aantal bijzondere concerten, waarvan het
Galaconcert met Manger Musikklag het hoogtepunt voor
de zomer is. Het is zeer bijzonder dat een orkest van topniveau, uitkomend in de ‘championship section’ besloten
heeft een concert te geven samen met een amateurvereniging uit de regio. ‘’Wij zijn zeer verheugd dat
het ons is gelukt om Manger Musikklag als concertpartner te strikken, gezien het feit dat zij tot de absolute
wereldtop behoren. Wij zien dit concert als een prachtige
kans om ons als fanfare te tonen en werken met veel
plezier toe naar dit concert’’, aldus Roel Debie, voorzitter
van Fanfare Sint Gabriël.
De fanfare komt sinds 1992 uit in de 1e divisie en bestaat
uit 50 muzikanten tussen de 13 en 78 jaar oud. De
vereniging heeft altijd als uitgangspunt dat concerten interessant moeten zijn voor zowel muzikant als toehoorder. In het verleden heeft dit al geleid tot samenwerkingen met onder andere Volumia! en Slagerij van Kampen.
De vereniging bouwt aan een stabiele toekomst. Na een
aantal lastige jaren heeft Sint Gabriël vanaf 2012 een
nieuwe weg ingeslagen, die tot nieuw elan én nieuwe
leden heeft geleid. Dirigent Victor Vaessen: ‘’De
vereniging heeft, ondanks soms lastige tijden, altijd het
vermogen gehouden om naar de toppen van hun kunnen
te presteren. Dat het nu weer zo goed gaat met de club is
fantastisch en het bewijs dat het geloof in de eigen club
en toekomst van enorm belang is’’.
Concertpartner Manger Musikklag staat onder leiding van
Allan Withington en zal in het weekend van 8 en 9 juli
deelnemen aan het WMC in Kerkrade. In haar rijke
bestaan heeft deze brassband een ijzersterke reputatie
opgebouwd. Al jarenlang behoort Manger Musikklag tot
de top van de brassband wereld. Zo werden ze onder
andere 8x nationaal kampioen, hebben ze Noorwegen
sinds 1978 13x vertegenwoordigd tijdens de Europese
kampioenschappen en wonnen ze in 2012 de eerste International Brass Band Contest in België. Als kers op de
taart werd de vereniging tijdens het WMC in 2013 in Kerkrade wereldkampioen. Dit jaar hebben ze de taak om
hun titel te verdedigen tijdens het WMC in Kerkrade.
Het galaconcert met Manger Musikklag is een unieke
mogelijkheid om op een avond muziek op topniveau van
zowel Fanfare als Brassband te horen. Manger
Musikklag brengt haar WMC- programma ten gehore met
daarin naast het verplichte werk "Tracing Time" van
Oliver Waespi o.a. ook "Revelation" van Philip Wilby."
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niet meer als waarschuwing dienen maar er zal bij een
overtreding meteen een boete opgelegd gaan worden.
Wij willen u waarschuwen en dringend vragen op uw
snelheid te letten. In het overzicht staan de boetebedragen vermeld die gelden bij het overschrijden van
de maximaal toegestane snelheden. Zoals u kunt zien
zijn de boetes niet gering.
Let op uw snelheid voor de veiligheid van iedere
wijkbewoner en zodat u uw geld beter aan andere
dingen kunt besteden!
Werkgroep Snelheid SBNL.

PERSBERICHT T.B.V. MEI EDITIE NIEUW-LOTBROEK
NIEUWS

LANGZAMER RIJDEN IN NIEUW LOTBROEK!
Bovenstaande oproep heeft in de november-editie van dit
nieuwsblad gestaan. Deze oproep was gericht aan alle
bewoners van Nieuw Lotbroek om zich vooral aan de
maximum snelheden van 30 en 50 km/u te houden. Toch
zien wij nog steeds dat ook wijkbewoners deze regel niet
nakomen en hiermee onnodig gevaar en overlast veroorzaken. Ook van andere wijkbewoners, verdeeld over de
gehele wijk, vernemen wij met regelmaat klachten
hierover.
Zoals aangekondigd zullen er in komende tijd steeds
vaker politiecontroles worden uitgevoerd. Op steeds
wisselende plekken in de wijk zal de politie op de snelheid gaan controleren. Deze controles zullen vanaf nu
11

Verwenmiddag
Dinsdag 25 April 2017 is er weer een verwenmiddag geweest in het MFC- Gebrook Samen met de Werkgroep
Senioren Nieuw - Lotbroek & Moedercentrum de Heksenketel.
Wij hadden het volgende programma voor u:
13.00 uur ontvangst met koffie/thee en Cake
13.30 uur beginnen de behandelingen
18.00 uur een gezamenlijke gezond drie gangen menu
Voor een complete driegangen menu betaald u € 6.De Behandelingen duren tussen de 20 of 30 minuten per
behandeling
Voetreflexmassage 30 min: € 5.Manicure 20 min: € 3.Massage 20 min: € 3.Hotstone massage 30 min: € 5.Schoonheidsspecialiste 30 min: € 5.Epileren met touwtjes 20 min: € 3.Lomi-Lomi massage 30 min: € 5.De volgende verwenmiddag vindt plaats op dinsdag 17
oktober 2017 en begint om 13.30 uur

In het MFC

Een keer in de maand houden de Senioren een opentafel
in het MFC
Ook u kunt daar aan deel nemen, wel even aanmelden.

*Dansmiddag, iedere 1e zondag van de maand Kom
gezellig dansen in het Live Muziek bij MFC Gebrook op
iedere 1e zondag van de maand. 14:00uur tot 17:00uur
GRATIS ENTREE

Het aanmelden moet een maand van tevoren gebeuren
(als u mee wilt doen bijvoorbeeld op 13 juni dan dient u
zich op te geven op 9 mei) opgeven bij Annie van Berlo
tel. 0649962202

*Jimmy’s DE plek voor ontbijt, lucht en diner in Nieuw
Lotbroek! Di – Zo van 10:00 tot 21:30uur!
Heeft u er al van gehoord? Er is een nieuwe eetgelegenheid in Nieuw-Lotbroek, en wel centraal gelegen in het
MFC Gebrook!
Sfeervol ingericht in Hollywood stijl met levensechte beelden van beroemdheden zoals Elvis en Marilyn Monroe.
Zowel voor complete ontbijtjes, lunchgerechten en diner
kunt u hier terecht. Op de avondkaart staan onder andere
Spareribs, Schnitzels en Steaks.

De datums van de geplande open tafels zijn:
Dinsdag 13 juni 2017 opentafel 13.30 tot 18.00 uur
Dinsdag 11 juli 2017 opentafel 13.30 tot 18.00 uur
Dinsdag 12 sep. 2017 opentafel 13.30 tot 18.00 uur
Dinsdag 17 okt. 2017 Verwenmiddag 13.30 tot 18.30 uur
Dinsdag 14 nov. 2017 opentafel 13.30 tot 18.00 uur
Dinsdag 12 dec. 2017 opentafel 13.30 tot 18.00 uur

*Grote woonwagenfeest 16 September 2017, VIP 79,50
p.p. en Gewone kaarten 15 p.p.
Met trots kunnen wij jullie aankondigen dat wij in samenwerking met Henk Damen op 16 september het MEGA
WOONWAGENFEEST zullen organiseren bij JSEVENTS!
Normale tickets kosten €15,- , VIP tickets kosten 79,50
(incl onbeperkt drank zoals bier, wijn en een selectie
sterke dranken en hapjes gedurende de avond) *ACTIE
JIMMY’S tegen inlevering van deze coupon ontvangt u
25% korting op uw Ontbijt, Lunch of Diner (*geldig van 16-17 tot 31-8-17)
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Activiteiten en Verenigingen in Nieuw-Lotbroek

De peuters, van peuterspeelzaal de Bijtjes, in de
prinssenstraat hielpen mee in de tuin van het Moestuinen
Collective.
Ze hielpen bij het planten van bonen, tomaten en bloemen.
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Buurtactie: een subsidieregeling voor
activiteiten in uw buurt
De gemeente Heerlen vindt het belangrijk dat buren
zich betrokken voelen met elkaar en hun buurt. Als u
uw buren kent, is de stap niet zo groot om eens een
praatje aan te knopen. Of om samen iets op te lossen
en te verbeteren. Uw buurt wordt er ook gezelliger
van. Daarom hebben wij, gemeente Heerlen, een subsidie voor kleinschalige activiteiten en initiatieven in
uw buurt.
Vanuit de buurtactie kunt u tot maximaal 2500 euro bijdrage vragen per activiteit. Alleen de daadwerkelijke
kosten worden vergoed. Eten en drinken worden niet vergoed. Wel kunt u voor een straatfeest een bijdrage
krijgen voor bijvoorbeeld spullen die u huurt, zoals: een
partytent, grill, tafels, springkussen e.d.
Belangrijk: het moet gaan om een activiteit waardoor u
uw buurt of buurtgenoten (beter) leert kennen. Het doel is
tenslotte om de verbinding en betrokkenheid met elkaar
en de buurt verhogen.
Meer info
Kijk op www.heerlen.nl/buurtactie. Heeft u daarna nog
vragen over deze regeling? Bel de gemeente en vraag
naar Buurtgericht Werken (tel.nr 14045). Wij helpen u
graag verder.
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Activiteiten en Verenigingen in Nieuw-Lotbroek
Belangrijke telefoonnummers
Politie, Brandweer en Ambulance ( Spoed )
Politie algemeen nummer ( Geen Spoed )
Melding Misdaad Anoniem
Gemeente Heerlen
Storing Gas en Stroom
Waterleiding maatschappij Limburg
Kindertelefoon
Slachtofferhulp Nedrland
Blokkeren Bankpassen

VERENIGING
OV CV De Lotbroekers
I.V.N. Hoensbroek
Heemkundevereniging
M.F.C. Gebrook
F.C. Hoensbroek
Scouting de H. Montfort
C.V. De Bistrojanen
Drumband Marijke
EHBO Nieuw Lotbroek
Hengelsportver, Haal Op
Fanfare St. Gabriël
K.B.O. Hoensbroek
Toneelgez. Plankenkoorts
Country Line Dance
R.S.V.H.
Korfbalver. Mariarade
Zonnebloem Hoensbroek
Jeugd CV Gebrook
S.B.N.L.
Buurtpreventie

112
0900 - 8844
0800 - 7000
14045
0800 - 9009
043-3090909
0800 - 0432
0900 - 0101
0800 - 0313

CONTACTPERSOON
Miranda Limpens
Miep Pieters
Wim Kortekaas
Martin Te Baerts
Bernd Stanneveld
Leon Pitt
Sjef Frissen
Jean Wagemakers
John Visker
Mat Steijaert
Angela Niesten
Kees van Zijl
Tonnie Moonen
Joke Huppertz
Marcel Wetzels
Rens Dullaart
Bertha Jongen
Ton Bodelier
John Visker
Mia van der Lande

15

E-MAILADRES
secretariaat@lotbroekers.nl
ivnhoensbroek@gmail.com
secretaris@heemkundehoensbroek.nl
info@mfcgebrook.nl
bernd.stanneveld@ziggo.nl
leonpitt@home.nl
bistrojanen@ziggo.nl
drumbandmarijke@ziggo.nl
info@ehbo-nieuwlotbroek.nl
info@dedroomvijver.nl
info@sintgabriel.nl
secretariaat@kbohoensbroek.nl
contact@plankenkoortshoensbroek.nl
wimenjokeboches@kpnmail.nl
marcelwetzels@live.nl
dullaart.rens@gmail.com
nollie44@live.nl
info@jcvgebrook.nl
voorzitter.sbnl@outlook.com
buurtpreventienieuwlotbroek@gmail.com

Hier wil ik heen !!!
Nieuw-Lotbroek is een wijk waar altijd veel is te doen. In dit buurblad lukte het ons niet alle activiteiten in de lijst onder te brengen. Op het onderstaande overzicht kunt u noteren welke activiteiten, die
in het buurblad staan genoteerd, u gaarne wilt bezoeken of deel aan wilt nemen. Desgewenst kun u
de laatste pagina afknippen langs de stippenlijn en ophangen op uw prikbord op een zichtbare
plaats. Denk er wel aan u aan te melden voor de activiteiten waar dit voor nodig is. Ook op onze
website www.nieuwlotbroek.nl staan diverse activiteiten vermeld bij het hoofdstuk kalender. Ook die
kunt u natuurlijk hier noteren. Als voorbeeld hebben we de datums van Drumband Marijke ingevuld
die in de maand juni hun 60 jarig bestaan vieren.
DAG
16
17
18

TIJD

ACTIVITEIT

juni

20:30

Sponsoravond

juni

18:30

juni

13:30

MAAND

ORGANISATIE

LOCATIE

drumband Marijke MFC
Receptie met feestavond drumband Marijke MFC
Start optocht
drumband Marijke MFC
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