
  

 

Beste Lotbroekertjes, groot en klein. 

Sinterklaas heeft besloten dat hij dit jaar voor alle kinderen uit de wijk NIEUW-LOTBROEK,weer op bezoek komt.    

Hij komt dit jaar op zondag 26 NOVEMBER, omstreeks 14:00 uur, naar het M.F.C. Gebrook. 

Zaal open om 13:30 uur. 
 
De kinderen tot en met 8 jaar die zijn aangemeld, krijgen daar van de Sint en zijn Pieten een zak snoep overhandigd 
en de baby’s (0 tot 24 maanden) een presentje.  Minimale bijdrage per kind is  €  2.50 
Inleveren uiterlijk tot en met 22 november, bij een van de onderstaande adressen. 
 
C. van Woerkum, Frederikstraat 16 
M. Limpens,     Burg. Cremersstraat  12        
 
Gaarne op aanmelding vermelden: 
Naam 
Roepnaam 
Geboortedatum 
Jongen/meisje 
Adres 
Telefoonnummer 
 
Na deze datum is geen inschrijving meer mogelijk. 
 

Ontspanningvereniging c.v. de LOTBROEKERS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statiegeldflessen-actie JCV Gebrook. 
 

Zondag 12 november zullen de leden van JCV Gebrook 
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. Hiermee 
steunt u onze fantastische vereniging. 
 

Laat de kinderen niet in de kou staan! 

 

In dit nummer o.a. Sinterklaas, 

Proclamaties, Ridderhoen 

park, EHBO, enz. enz. 

Uitgave  november 2017 
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Wie wordt de nieuwe 
Jeugdprins, Jeugdprinses 
of Jeugdprinsenpaar 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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De KBO Hoensbroek is een vereniging die onderdeel is 
van de Unie KBO-PCOB. 
De Unie KBO-PCOB is met meer dan een kwart miljoen 
leden de grootste  senioren organisatie van Nederland en 
zorgt voor de landelijke belangen behartiging, met een 
sterke lobby in den Haag, met 11 provinciale KBO or-
ganisaties. 
De KBO – Limburg is de organisatie voor de senioren 
van nu. 
Een actieve en dynamische vrijwilligers organisatie. 
 
KBO Hoensbroek telt momenteel z’n 155 leden, de con-
tributie is € 22,50 per jaar. 
 
Aan het lidmaatschap van de KBO Hoensbroek zijn naast 
de gezellige en leerzame activiteiten (ook komend 
jaar 20 stuks) die wij als afdeling organiseren een flink 
aantal voordelen verbonden, waaronder: 

 10 keer per jaar het gratis magazine Nestor (papier 
en   digitaal) 

 Gratis (juridisch ) advies 

 Hulp bij belastingaangifte 

 Korting op uw rijbewijskeuring 

 Gebruik maken van ouderenadvisering 

 KBO Tablet met heel veel extra’s 

 De KBO collectieve zorgverzekering van Zilveren 
Kruis Achmea, met veel extra’s  

 Goedkope energie door Energiecollectief 
   Etc. etc. 
 
Voor onze afdeling vragen wij bij deelname aan ac-
tiviteiten een kleine vergoeding: 
- Voor de Ontmoeting – -Dansavonden € 3,50 
- De Thema – Gezellige middagen € 2,50 * 
- Wandelingen € 2,50 * 
Bij deze activiteiten is een kop koffie of thee en een stuk 
vlaai inbegrepen*.  
 
Ons activiteitenprogramma voor de komende maanden 
maken wij altijd bekend via een flyer die wij samen met 
het maandblad van de KBO-PCOB bij onze leden be-
zorgen. 
 
Website:  KBOHoensbroek.nl  
Email:  info@KBOHoensbroek.nl 
Ledenadministratie en inschrijven activiteiten: 045-
5210633 
 
Bent u Senior of ouder dan 50 jaar, dan bent u welkom 
op onze activiteiten en wij verwelkomen u graag als lid 
van onze vereniging.  
Aanmelden bij Louis Bos, telefoon 045-5210633  
Of met een email via: aanmelden@kbohoensbroek.nl 

Lidmaatschap van de KBO Hoensbroek  

 
Handje helpen in het Ridder Hoenpark? 

 
Een aantal actieve buurtbewoners werkt flink aan de beno-
digde werkzaamheden in het nieuwe Ridder Hoenpark. Zo 
zijn het tuinhuis en de bijenkasten nagenoeg klaar, het 
gevaar van het omvallen van 
een oude zieke boom is ge-
weken en een prachtige plek 
voor de nieuwe composthoop 
is ingericht. 
Heb jij een lege agenda en 
veel vrije tijd en wil je je nuttig 
maken? Kom ons dan eens 
overdag een handje helpen 
met bladeren harken, de 
composthoop inrichten of an-
dere onderhoudswerkzaam-
heden verrichten in de 
buitenlucht. Heerlijk om te 
doen! Dat doe je samen met 
je buurman of buurvrouw, een 
kennis of familielid, maakt 
niet uit.. Je hulp is van harte 
welkom. 
 
Heb je interesse? Neem dan contact op met: 
Ben van Dinther 
tel. 06-48452612 
benvandinther1947@gmail.com 
 
Kijk ook eens op de website of op facebook van het Ridder 

Hoenpark 

 

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:info@KBOHoensbroek.nl
mailto:benvandinther1947@gmail.com
mailto:buurtblad.sbnl@outlook.com
http://www.nieuwlotboek.nl
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 Voetballen zonder rennen. Dat is Walking Football in een 
notendop. ‘Is dat nog wel voetbal? En is dat leuk dan?’, 
horen we vaak. Jazeker, want Walking Football hanteert 
dezelfde regels als het reguliere voetbal met een aantal 
uitzonderingen. Behalve dat er niet mag worden gerend, 
is er geen buitenspel en zijn er geen keepers. Ook mo-
gen er geen slidings gemaakt worden en de bal mag niet 
boven heuphoogte komen. 
De spelregels zijn bedoeld om de fysieke belasting laag 
te houden, zodat blessures worden voorkomen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 

Een leven lang voetbal 
De meeste voetballers kunnen geen genoeg krijgen van 
het spelletje. Naarmate de jaren verstrijken stribbelt het 
lijf helaas steeds meer tegen. Spelers raken geblesseerd, 
verliezen hun conditie en kunnen daardoor niet meer 
mee in het reguliere voetbalaanbod. Om te voorkomen 
dat oudere voetballers hierdoor stoppen is Walking Foot-
ball ontwikkeld. Dankzij deze spelvariant is een leven 
lang voetbal mogelijk. Overigens, ook voor 55-plussers 
die niet per se een voetbalverleden hebben, is Walking 
Football een leuke manier om in beweging te blijven of 
op latere leeftijd te starten met voetballen. Bovendien kun 
je bewijzen dat je je voetbalstreken nog niet bent ver-
leerd. Daarnaast is het een uitgelezen mogelijkheid om 
betrokken te raken bij een vereniging. 

Dankzij Walking Football kun je dus ook 'op leeftijd' nog 
van het voetbalspel genieten. 
Deze nieuwe voetbalvorm wordt sinds september 2016 
bij FC Hoensbroek voor geïnteresseerden (M/V) aange-
boden. Momenteel hebben we een achttal deelnemers, 
maar we willen meer ouderen de mogelijkheid bieden 
om deel te nemen aan deze voetbalvorm.  
Heeft u interesse? Kom dan eens op woensdagmiddag 
(vanaf 14.00 uur) op ons sportcomplex een kijkje nemen, 
of neem vrijblijvend eens deel aan een training.  
Voor verdere informatie kunt u terecht bij Bernd Stanne-

veld (06-254 32 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Walking Footbal 

 

 

 

 

 

Begraafplaats Grote Sint-Jan 

Ter informatie aan iedereen die (voor)ouders begraven 

hebben liggen op het kerkhof tegenover de grote St Jans 

kerk in Hoensbroek.  

Er staan op heel veel graven kaartjes met de oproep aan 
nabestaanden zich te melden bij de gemeente om zich 
als nabestaande te registreren. Telefoonnummer 
14045.   
Bij geen melding wordt het grafmonument door de ge-
meente geruimd.  
Bij navraag blijkt dat de parochie de begraafplaats heeft 
overgedragen aan de gemeente. En de administratie is 
blijkbaar onvoldoende om nabestaanden te vinden. Er 
zijn voor de nabestaanden geen kosten aan verbonden, 
als men zich meldt.  
Het zou toch zonde zijn als er graven ongewild geruimd 
zouden worden. Mocht je dus iemand weten op wie dit 
van toepassing is en dit blaadje niet ontvangt, geef dit 
bericht dan s.v.p. even aan hen door. 
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Vuurwerk tijdens de jaarwisseling is een leuke, mooie 
traditie. Dat vindt ook de wijkagent Harold Janssen van 
onze wijk Nieuw Lotbroek/De Koumen : “Maar sluit je 
ogen niet voor de risico’s,” waarschuwt hij.  Elk jaar wor-
den kinderen en volwassenen verminkt door verkeerd 
gebruik. Voor een belangrijk deel is dat te wijten aan ille-
gaal, meestal zwaar vuurwerk, waarop gebruiksaanwij-
zingen en vaak ook lonten ontbreken. Mijn tip voor een 
zo veilig mogelijke jaarwisseling: houd het bij legaal vuur-
werk en houd je goed aan de voorschriften die daarop 
staan. Niemand wil het nieuwe jaar ingaan met schade of 
letsel.  
 
Toch is het helaas zo dat ziekenhuizen jaarlijks gecon-
fronteerd worden met verminkte kinderen en volwasse-
nen door verkeerd en onveilig gebruik.  
Vuurwerk dat verkocht word door erkende vuurwerkhan-
delaren, moet altijd voldoen aan een aantal eisen. Zo 
moet het vuurwerk altijd voldoen aan de opschrift 
“Geschikt voor particulier gebruik ” en een Nederlandse 
gebruiksaanwijzing. 
 
Het vuurwerk waar de meeste ongelukken mee gebeuren 
betreft de “Big Five”. 
De belangrijkste soorten zijn: 
Mortierbommen, Cobra’s (verschillende categorieën) en 
lawinepijlen. Wie illegaal vuurwerk opslaat, neemt grote 
veiligheidsrisico’s met kans op massa-explosies. Om die 
reden pakken politie en justitie de handel, het vervoer én 
de opslag ervan hard aan. Mensen die weten wáár ille-
gaal vuurwerk is opgeslagen en wordt verkocht, worden 
door de wijkagent  Harold Janssen geadviseerd de ano-
nieme tiplijn 0800-7000 te bellen. Voor eigen veiligheid 
en die van hun omgeving. Heeft u overlast van vuur-
werk? Bel dan 0900-8844.De afsteektijd is 31 december 
van  18:00 tot 02:00 uur.  
 
Buiten deze periode is het afsteken van vuurwerk altijd 
strafbaar. 
 
Cobra 7 en Mortierbommen 

 
 

 

Advies van onze wijkagent: 
Voorkom ongelukken met vuurwerk 

Aktiviteiten in de koffiepot 

In buurtcentrum de Koffiepot op de Kasteel Hoens-
broeklaan 190 te Hoensbroek vinden leuke en gezellige 
activiteiten plaats. Bekijk de mogelijkheden hieronder 
eens; misschien zit er iets bij wat u leuk vindt. U kunt op 
onderstaande tijdstippen gewoon een kijkje komen te 
nemen om te zien of er iets voor u bij zit.  
Drankjes zijn altijd voor eigen rekening. 
 
Biljarten en kaarten 
tijdstip: dinsdag t/m vrijdag van 13.00- 16.00 u (behalve 
als er kienen is op de woensdagmiddag) kosten: bil-
jarten € 0,50 voor 20 minuten, kaarten is gratis 
leren biljarten is ook mogelijk; dit is gratis 
contactpersoon: beheerder Peter Wijnands 
 
Kienen 
tijdstip:  2 x per maand op woensdagmiddag van 14.00 
– 16.30 uur voor alle leeftijden 
kosten: € 4,- voor een serie, leuke prijzen 
contactpersoon: Els de Groot, Koffiepot 
 
Kegelen op een prachtige kegelbaan (2 banen)  
tijdstip:  ma t/m do van 19.00 – 22.00 uur 
kosten: huur wordt gedeeld door het aantal deelnemers;  
Er is een mogelijkheid om op andere tijden  eenmalig de 
baan te huren voor een groep of om een eigen groep te 
starten.  
Baanhuur per dagdeel overdag: € 8,50  
per dagdeel ’s avonds: € 28,00 
per dagdeel in het weekend: € 43,50 
contactpersoon:  beheerder Peter Wijnands 
 
Handwerkmiddag 
tijdstip: Elke woensdag van 13.00 – 16.00 uur                              
kosten: € 18,- per jaar of € 9,- per half jaar (voor een 
cadeautje, verjaardag, etentje met elkaar)
contactpersonen: 
Jeanette Groothuizen, tel. 045-5211136 
Petra van Helden, tel. 06-17308666 
 
Overige activiteiten: 
Creaclub op maandag van 13.30 - 16.00u 
Gymnastiek op de dinsdag of donderdagochtend van 
10.30 – 11.30 u 
Open tafel (gezellig tafelen met elkaar) twee keer per 
maand op donderdag van 17.30 – 20.00 uur 
 
Zelf ideeën om iets samen te organiseren in de Koffie-
pot?  
Vraag naar de mogelijkheden bij: 
Anne Schutte, opbouwwerker in Hoensbroek 
T. 06-53315988 
E. aschutte@alcander.nl 
of 
Peter Wijnands, beheerder Koffiepot 
T. 045- 7111560 
E. pwijnands@alcander.nl 

mailto:aschutte@alcander.nl
mailto:pwijnands@alcander.nl
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Ook nieuwsgierig wie de nieuwe 
prins(es) of prinsenpaar van CV De 
Lotbroekers wordt? 
 
Kom dan naar het MFC-Gebrook / 
Jimmy’s aan de Prinsenstraat in 
Hoensbroek, daar zal namelijk op 
13 januari 2018 de jaarlijkse prin-
senproclamatie gehouden worden.  
Deze avond start 20:11 uur en in 
deze beslist gezellige avond kunt U het onder het genot 
van een goed glas bier, wijn of fris het aftreden van de 
huidige prins Jeroen I meemaken en natuurlijk het uit-
roepen van de nieuwe heerser(s) over het Lotbroekse 
Narrenrijk. 
 
De entree van deze avond is gratis en er zijn diverse 
optredens van o.a. dansgroep Let’s Dance, bandparodist 
Animolly, d’r Péé en de Tatermenkes. Dus voor elk wat 
wils…… 
 
Voorafgaand aan deze prinsenproclamatie zullen nog wat 
andere activiteiten ontplooit worden zoals de 25

e
 novem-

ber “Sjpass Veur Gebrook” een geweldige carnaval-
savond die wij u in samenwerking met Jimmy’s en JCV-
Gebrook mogen aanbieden. 
Daarnaast zal zondag 26 november Sint Nicolaas met zijn 
pieten ons weer komen bezoeken, hij zal dan omstreeks 
14:00 uur in het het MFC-Gebrook / Jimmy’s arriveren. 
Verdere informatie en het inschrijfformulier treft U 
verderop in deze editie van het buurtblad aan. 
 
Verder willen wij ook van ganser harte onze kerststerren 
verkoopactie bij U aanbevelen zodat wij met de opbrengst 
hiervan in staat gesteld worden om activiteiten te blijven 
ontplooien in uw en onze wijk Nieuw-Lotbroek.  

 
 
 

 
 
 

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 
Lotbroek, 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 andere 
instanties in Nieuw Lotbroek. Verder voert SBNL regel-
matig overleg met diverse instanties zoals Gemeente, 
Politie, Alcander en Woningstichtingen. 
Het bestuur van SBNL wordt gevormd door: John Visker 
(voorzitter), Nellie van de Beek (secretaris), Geert Kiers 
(Penningmeester), John Sauvé, Mia van der Lande, Anny 
Versteeg en Robert Lavicka. Naast het bestuur zijn er bin-
nen de stichting een aantal werkgroepen actief die overi-
gens best nog hulp kunnen gebruiken. 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  
 

De volgende uitgave van Nieuw-Lotbroek Nieuws valt in 
de week van 31 januari 2018 in de bus. 
De kopij hiervoor dient uiterlijk woensdag 17 januari 

2018 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. 

 Proclamatie Belangrijke telefoonnummers   
Algemeen Alarmnummer 112 

Politie Algemeen  ( 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 Nederland 0900 - 0101 

Blokkeren Bankpassen 0800 - 0313 

http://www.nieuwlotbroek.nl
mailto:redactie.sbnl@outlook.com
mailto:redactie.sbnl@outlook.com
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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 

19 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 

25 nov 
21:00 

Sjpass vuer Gebrook JVC/CV Jimmy's/MFC 

26 nov 
12:00 

Winterfair Alcander Koffiepot 

26 nov 
14:00 

Sinterklaas JVC  Jimmy's/MFC 

15 dec 
14:00 

Kerstmiddag KBO Trefcentrum 

13 jan 
20:11 

Proclamatie CV Lotbroekers Jimmy's/MFC 

mailto:secretariaat@lotbroekers.nl
mailto:ivnhoensbroek@gmail.com
mailto:secretaris@heemkundehoensbroek.nl
mailto:info@js-events
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

