
  

 

Mantelzorgers ondervinden vaak weinig erkenning 
voor hun taken rondom het zorgen voor een ander. 
In veel gevallen komt de zorg voor een zieke of ge-
handicapte neer op de schouders van een persoon. 
Dit is de centrale verzorger. Deze mantelzorger 
wordt vaak niet helemaal begrepen door zijn omge-
ving en krijgt weinig waardering en erkenning voor 
de uitvoering van allerlei zorgtaken. Juist deze 
waardering, erkenning en aandacht van naasten 
voor de situatie, waarin de mantelzorger vaak on-
verwacht terecht is gekomen, is van wezenlijk be- 
lang om de zorg vol te houden. Het bieden van een 
luisterend oor en het tonen van begrip, kan helpen 
om de draagkracht van de mantelzorger te vergro-
ten. Om overbelasting bij mantelzorgers te voorko-
men of te verminderen wordt directe individuele on-
dersteuning geboden, door de mantelzorger prakti-
sche adviezen aan te reiken rondom het zorgen 
voor een ander en geeft de consulent antwoord op 
vragen. Ook wordt bemiddeld bij het verkrijgen van 
hulpmiddelen en voorzieningen, die praktische 
steun aan mantelzorgers kunnen bieden. De consu-
lent kan ook bemiddelen als de zorg (tijdelijk) moet 
worden overgenomen. In situaties waarin de man-
telzorger iemand thuis verzorgt, wordt deze zorg al 
gauw als vanzelfsprekend ervaren. Wat begon als 
het aanbieden van een beetje hulp, kan al gauw 24-
uurs hulp worden. Hierdoor heeft de mantelzorger 
nauwelijks nog tijd voor zichzelf. Het Steunpunt voor 
mantelzorgers kan bemiddelen in het zoeken naar 
een geschoolde vrijwilliger, die enkele uren per 
week de zieke bezoekt, zodat de mantelzorger even 
tijd heeft voor zichzelf. Ook bij het verzorgen in de 
laatste levensfase thuis, kunnen gemotiveerde en 
geschoolde vrijwilligers een helpende hand bieden. 
Verder kan de consulent hulp bieden bij het inzetten 
van een professionele hulpverlener en opname in 
een verzorgings- of  verpleeghuis.  
Info: info@mantelzorgparkstad.nl.  
Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.30 -
16.30 uur, vrijdag van 8.30 -12.00 uur.  
Telefoonnummer:  045-2114000. 

Na het succes van afgelopen jaar organiseert  Stich-
ting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek ook dit jaar weer 
een kerstdiner voor mensen die eenzaam zijn met 
kerst en/of erg weinig te besteden hebben. Iedereen 
is welkom, jong, oud, man, vrouw, alleenstaand, 
partners, gezinnen. Schroom niet en meld je aan! Dit 
jaar vindt het diner plaats op een andere locatie in 
de wijk. Namelijk in BMV de Auvermoer. Dit in ver-
band met de sluiting van het MFC. De dag dat het 
diner plaats vindt is wederom 25 december, eerste 
kerstdag, van 16.00 uur  tot 20.30/21.00 uur. Wat 
kunt u zoal verwachten:  *De Kerstman*, een heerlijk 
verrassingsdiner, gezelligheid met elkaar onder het 
genot van een drankje, een kleinigheidje voor de vol-
wassenen en een cadeautje voor de kinderen. Het is 
belangrijk dat u zich tijdig aanmeldt. Houd er wel re-
kening mee dat wanneer u zich aanmeldt, er ook op 
u gerekend wordt. Het is om diverse redenen enorm 
zonde als een aanmelding verloren gaat omdat ie-
mand alsnog niet komt terwijl men zich wel heeft 
aangemeld.  
U kunt zich aanmelden voor 20 november a.s., liefst 
per mail bij mij: versteeganny@gmail.com of bellen 
(na 18 uur) naar: 06-43707675. Vermeld de volgen-
de gegevens: Voor- en achternaam, geboortedatum, 
adres en allergieën. Als er kinderen worden aange-
meld zouden wij het fijn vinden als er enkele cadea-
uideeën worden aangeven bij de aanmelding (max. 
€ 20). Zo kunnen wij de Kerstman helpen met zijn 
inspiratie voor cadeautjes! Er kunnen zich maximaal 
25 personen aanmelden. Dus meld u snel aan. 
Namens Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek:  
Anny Versteeg.  

In dit nummer o.a. Kerstdiner, carna-
val, IVN, Sinterklaas, kienen, Alcan-
der, Fanfarenieuws, kleurplaat enz. 
enz.  

Uitgave november  2019 

Kerstdiner 2019 

mailto:versteeganny@gmail.com
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Kerststerrenverkoop OV CV de Lotbroekers 

Op zaterdag 30 november 2019 vanaf 10.00 uur 
komen wij langs de deuren om kerststerren te ver-
kopen. De kerststerren kosten € 3,- per stuk. U kunt 
ze ook telefonisch of via E-mail bestellen, dan heeft 
u gegarandeerd een kerstster. Bestel de kerstster 
dan vόόr vrijdag 29 november 2019, want op is op! 
Telefonisch: 045-5213437 of 06-20559611 E-mail: 
c.woerkum@planet.nl of 
secretariaatcvdelotbroekers@gmail.com 
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Ontspanningsvereniging C.V. De Lotbroekers willen, 
in samenwerking met Stichting Buurtbeheer Nieuw-
Lotbroek, laten weten dat 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 24 november 2019 omstreeks 14.00 uur, 
naar  Hendriks Sportpaleis, Heerlerweg 154 te 
Hoensbroek. 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 overhan-
digd en de baby’s (0 tot 24 maanden) een presentje. 
Minimale bijdrage per kind is  € 1,50. betalen bij 
aanmelding.  

 

Inleveren uiterlijk tot 17 november a.s. bij een van de onderstaande adressen: 
C. van Woerkum, Frederikstraat 16 of M. Limpens, Burg. Cremersstraat  12, De bijdrage  gaarne bijvoegen. 
Na deze datum is geen inschrijving meer mogelijk. Indien er te weinig animo is gaat de wandeling niet door.  

Najaarswandeling 
Voor alle Lotbroekertjes 
en Lotbroekerinnetjes 

Ontspanningsvereniging C.V. 
De Lotbroekers organiseert, 
in samenwerking met Stich- 
ting Buurtbeheer Nieuw-
Lotbroek, op zondag 8 de-
cember 2019 een najaars-
wandeling. De afstand van 
deze wandeling is ca. 6 kilo-
meter. De  route ligt geacci-
denteerd en deels onverhard. 
Vertrek- en aankomstpunt is 
bij Hendriks Sportpaleis 
Hoensbroek om 11.00 uur. Bij 
terugkeer is er voor iedereen heerlijke erwtensoep 
met een glas fris of een kopje koffie of thee en een 
lekker belegd broodje. Inschrijven is mogelijk tot ui-
terlijk vrijdag 3 december 2019 via secretari-
aat@lotbroekers.nl. Het inschrijfgeld bedraagt € 
2.00 per persoon, te voldoen bij voorinschrijving op 
bankrekening  
NL74RBRB0827855095 t.n.v. OV CV DE LOT-
BROEKERS onder vermelding van: najaarswande-
ling. Of...tijdig contant te voldoen bij mw. Miranda 
Limpens, secretariaat, Burgemeester Cremerstraat 
12, 6433 CW Hoensbroek.  Vermeld in beide geval-
len voornaam en achternaam, het aantal personen 
en het totaalbedrag. Er kunnen maximaal 35 deel-
nemers worden toegelaten en vol is vol. Voor meer 
info: 06-11481309. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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In verband met de sluiting van onze locatie MFC Gebrook hebben wij tot nader bericht al onze zorg-activiteiten voortge-
zet in onze 2 andere vestigingen in Brunssum.  
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De KBO Hoensbroek is een vereniging die onder-
deel is van de Unie KBO-PCOB. De Unie KBO-
PCOB is met meer dan een 190.000 leden de groot-
ste  senioren organisatie van Nederland en zorgt 
voor de landelijke belangen behartiging, met een 
sterke lobby in den Haag, met 11 provinciale KBO 
organisaties. De KBO – Limburg is de organisatie 
voor de senioren van nu. Een actieve en dynami-
sche vrijwilligers organisatie.  KBO Hoensbroek telt 
momenteel zo’n 148 leden, de contributie is € 22,50 
per jaar. Aan het lidmaatschap van de KBO Hoens-
broek zijn, naast de gezellige en leerzame activitei-
ten (ook komend jaar 20 stuks) die wij als afdeling 
organiseren, een flink aantal voordelen verbonden. 
Waaronder:  10 keer per jaar het gratis magazine 
thuisgestuurd en ook digitaal verkrijgbaar, gratis 
(juridisch) advies, hulp bij belastingaangifte, korting 
op uw rijbewijskeuring, gebruik maken van ouderen-
advisering, 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 vra-
gen wij bij deelname aan de activiteiten een kleine 
vergoeding:  Voor de ontmoetings – dansavonden 
€ 4.00. De thema–gezellige middagen € 4,00. Wan-
delingen € 0. Introducé € 6.00. Bij deze activiteiten 
is een kop koffie of thee en een stuk vlaai inbegre-
pen. 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 bezorgen. Bent u senior of ouder dan 
50 jaar, dan bent u van harte welkom op onze activi-
teiten en wij verwelkomen u graag als lid van onze 
vereniging. Aanmelden kan bij Louis Bos, telefoon: 
045-5210633, of met een e-mail via: aanmel-
den@kbohoensbroek.nl, of kijk eens op onze websi-
te: www.kbohoensbroek.nl. 

Oog voor senioren 

Natuur hebben we nodig. We 
willen wonen in het groen, we 
zoeken de natuur op tijdens on-
ze vakanties, maar ons dagelijk-
se leven en werk speelt zich 
steeds meer af in een onnatuur-
lijke omgeving en in hoog tem-
po. We  beseffen nauwelijks dat 
de natuur de basis is van ons 
bestaan, van ons voedsel en 
van onze gezondheid. Heront-
dek het natuurlijke tempo en het 
effect van een dagelijkse portie 
groen in de Bushcraftcursus, georganiseerd door 
IVN Hoensbroek. In deze cursus leren we over het 
belang van vuur voor de mens en oefenen we het 
maken van vuur. We leren over verschillende ge-

reedschappen en snijtechnieken. 
We leren over  eetbare planten en 
hoe ze te gebruiken. We leren over 
de  geneeskrachtige werking van 
planten en hoe ze in te zetten. En 
we leren over dieren, hun gedrag, 
sporen en reuk. We leren over  
plantmateriaal dat als touw, haak, of 
gereedschap gebruikt kan worden. 

De cursus omvat 3 zaterdagen (21 maart, 4 april en 
25 april 2020). Elke dag start om 9.00 uur met een 
korte dagintroductie in het IVN Hoensbroek clublo-
kaal (Heerlerweg 141), waarna we in de praktijk 
gaan oefenen op het IVN Natuurterrein. De dagen 
sluiten rond 13:00 uur. Voor wie? Voor iedereen uit 
Nieuw Lotbroek  en Hoensbroek, ouder dan 25 jaar 
die wil beleven hoe je je thuis kan voelen in de na-
tuur en wat een portie groen en natuur met je doet, 
die de band met de natuur wil versterken, die de 
natuur wil herontdekken, die wil ervaren dat we on-
derdeel van de natuur zijn of gewoon wil genieten 
van de rustgevende werking van de natuur.  De kos-
ten bedragen €25 per dag (€75 totaal) en omvat een 
cursusmap en koffie/thee gedurende de dag. Te-
vens zal IVN Hoensbroek zorgdragen voor alle ma-
terialen /gereedschappen. Aanmelden ; Inlichtingen 
bij contactpersoon Peter Geurts (06-54952469). 
Men kan zich schriftelijk, vóór 15 februari 2020, aan-
melden bij IVN Hoensbroek pmhgeurts@ziggo.nl 

Bushcraftcursus IVN Hoensbroek  
Verloren kennis van de natuur 

mailto:pmhgeurts@ziggo.nl
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Zaterdag 28 september was een bijzondere dag 
voor Fanfare St. Gabriël. Onze vereniging ging ver-
huizen naar haar nieuwe thuis. Na bijna 40 jaar ons 
warme nest in het MFC in Nieuw Lotbroek te heb-
ben gehad, kiezen we ervoor om onze toekomst in 
te gaan vullen met BMV De Auvermoer als thuis-
honk. De afgelopen 3 jaar is onze vereniging, met 
andere vaste gebruikers, intensief betrokken ge-
weest bij de realisatie van de BMV. Met Stichting 
Buurtbeheer Nieuw Lotbroek (SBNL) als partner 
zullen wij het zelfbeheer op de nieuwe locatie geza-
menlijk gaan invullen. Elke zaterdagavond repete-
ren wij van 18:30 tot 20:30 uur. Eveneens is er na 
de repetitie in de BMV een mogelijkheid tot een ge-
zellige nazit in het Grand Café! Als u geïnteresseerd 
bent, bent u van harte uitgenodigd om een keer te 
komen luisteren of kennis te komen maken! 

Fanfare St. Gabriël verhuist  

Wist jij dat: De Basishulp jeugd in de gemeenten 
Heerlen, Landgraaf en Voerendaal wordt met in-
gang van 1 januari 2019 uitgevoerd door JenS 
(Jong en Sterk). Een coöperatie waarin de stichtin-
gen XONAR, Mondriaan, Radar, Koraal, Meander-
Groep Zuid Limburg, Alcander Heerlen en Welsun 
Landgraaf verenigd zijn. Aanvullende expertise die 
de coöperatie niet zelf in huis heeft, wordt bij andere 
zorgaanbieders ingehuurd. Het jeugd- en jongeren-
werk nu ook onder JENS valt. Want jong & sterk zijn 
jullie allemaal! Het jongerenwerk in Hoensbroek 
heeft een divers, leuk, sportief, educatief en vooral 
creatief aanbod voor alle kinderen van 4 t/m 16 jaar! 
Iedereen is altijd welkom in het jongerencentrum 
The Max, maar ook zijn wij 
te vinden in verschillende 
basisscholen. Zoals basis-
school “Wonderwijs en De 
Vlieger die vele van jullie 
kennen, of wie weet zit jij 
daar wel op school! Vanaf 
maandag 09 september zijn  wij weer van start ge-
gaan met diverse activiteiten en groepen. Wat doen 
we zoal: swingen, springen en zingen tijdens de kin-
derdisco. Chillen en dansen bij de tienerdisco op de 
nieuwste hits en vette beats van de DJ. Sportief be-
zig zijn! IBE Buurt Battle hip hop en break dance 
danslessen volgen en meedoen aan een “vette batt-
le” in Heerlen!  Hulp bij het maken van je huiswerk. 
Samen aan de slag in de keuken, veel gezelligheid, 
leren koken en samen tafelen met bijzondere gas-
ten “de buurtbewoners”. Relaxen, gamen, kletsen of 
creatief aan de slag het kan allemaal tijdens de 
“Tienergroep”. Talenten nog verder ontwikkelen of 
op zoek gaan naar je interesses, dit kan van alles 
zijn maar vooral ontdekken wat zijn de dingen die je 
leuk vindt en waar liggen je kwaliteiten. Het kan alle-
maal tijdens de “BOOST MY TALENT” avond in The 
Max! Informeer gerust bij onze contactpersonen: 
Daisy Peeters 06-41321524. Email: dpee-
ters@alcander.nl. Facebook: Daisy alcander en 
Touria Aatimine 06-18188921. 
Email: taatimine@alcander.nl. 

Jeugd en-jongeren Hoensbroek  

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

Heerlen STAND-BY! Sociaal Buurtteam 045 - 560 4004

Belangrijke telefoonnummers 

mailto:dpeeters@alcander.nl
mailto:dpeeters@alcander.nl
mailto:taatimine@alcander.nl
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Mijn naam is Jenny Schil-
lings en ik versterk vanaf 
1 september het team 
van fysiotherapie Schur-
mann. Sommigen van 
jullie zijn me al tegenge-
komen, maar voor wie dat 
niet zo is wil ik me graag 
even voorstellen. Ik ben 
werkzaam als algemeen 
fysiotherapeut en vind het 
dan ook leuk om mensen 
met verschillende soorten 
klachten te behandelen. Naast mijn werk als fysio-
therapeut ben ik bezig aan een opleiding op de uni-
versiteit in Maastricht: Healthcare Policy, Innovation 
and Management. Een hele mond vol, maar het be-
langrijkste voor jullie is dat ik hierdoor op de vrijdag 
in ieder geval niet in de praktijk aanwezig zal zijn. In 
mijn vrije tijd doe ik aan cheerleading, hiphop dan-
sen, fitness en vind ik het leuk af en toe een stuk 
met de motor te rijden. Daarnaast kun je me in de 
zomer op menig festival of terras terugvinden. Ik heb 
er in ieder geval zin in, dus wie weet tot ziens! 

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 eerste week van februari 2020 in de bus. 
Uw kopij hiervoor dient uiterlijk vrijdag 17 januari 
2020 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 en volgend Buurtblad 

Hallo allemaal! 

mailto:redactie.sbnl@outlook.com
mailto:redactie.sbnl@outlook.com
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Ontspanningsvereniging  
C.V. de Lotbroekers  

Wist u dat ze bij De Lotbroekers barsten van het 
zangtalent? Op maandag 11 november a.s. treden 
maar liefst 5 van onze leden aan bij het Breuker 
Vasteloaves Leedjeskonkoer (BVLK) dat in ons 
Kasteel Hoensbroek wordt gehouden. Kom ook kij-
ken en luisteren en moedig onze kanjers aan. Die-
zelfde 11e van de 11e is ook weer de start van het 
carnavalsseizoen en dat luiden we op zondag 17 
november a.s. vanaf 11.11 uur feestelijk in met een 
supergezellig Openingsfrühschoppen met medewer-
king van o.a. Dansmarietje Fabienne, zanggroep 
Sjpas Mesjieën en zanger Xam. Nog geen week 
later, op zaterdagavond 23 november vanaf 20.11 
uur, start een spetterend muzikale proclamatie-
avond in onze Narrentempel Hendriks Sportpaleis 
met Limburgse topartiesten, zoals Ummer d’r Letste 
en Spik & Span. Nadat ons huidige prinsenpaar - 
onder dankzegging voor hun mooie seizoen - plech-
tig is afgetreden, wordt onze nieuwe heerser(es) 
feestelijk uitgeroepen. Wie gaat het worden?? Kom 
gezellig kijken en feesten!! Mis het niet!! Op 24 no-
vember a.s. is Sint Nicolaas weer in Nieuw-Lotbroek 
en hij nodigt alle lieve kindjes uit om naar hem toe 
te komen bij Hendriks Sportpaleis (zaal open vanaf 
13.30 uur). Dus… alle mama’s, papa’s, opa’s en 
oma’s, vul snel het aanmeldformulier in (zie elders 
in dit Buurtblad). De traditionele Kerststerren-
verkoop staat dit jaar iets eerder op de agenda en 
wel op zaterdag 30 november a.s. We komen bij u 
langs in de wijk en bezorgen u graag een of meer 
mooie exemplaren tegen een vriendelijk prijsje. En 
zoals de afgelopen keer al beloofd organiseren De 
Lotbroekers samen met Stichting Buurtbeheer 
(SBNL) weer een mooie wandeling voor alle buurt-
bewoners. Deze Najaarswandeling is op zondag 8 
december a.s. Heerlijke erwtensoep, koffie/thee/fris 
en een vers broodje staan voor u geserveerd bij te-
rugkomst. Voor meer informatie verwijzen we u 

graag naar het speciale aanmeldformulier elders in 
dit Buurtblad. Tot slot, op zaterdag 8 februari 2020 
vanaf 18.00 uur bent u van harte welkom om de  
nieuwe heerser(es) van CV De Lotbroekers te ko-
men feliciteren. Al onze activiteiten vinden plaats in 
ons clublokaal bij Hendriks Sportpaleis aan de 
Heerlerweg in Hoensbroek. In de volgende uitgave 
van dit Buurtblad informeren we u weer graag over 
onze activiteiten gedurende het komende jaar. We 
zien u graag bij een of meerdere van onze gezellige 
activiteiten. Tot ziens!! 
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VOOR DE KLEINTJES 
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Verenigingen en Stichtingen Nieuw - Lotbroek 

Activiteiten Nieuw-Lotbroek 

VERENIGING/STICHTING 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 

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

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

CV 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 

Toneelgez. Plankenkoorts Tonnie Moonen contact@plankenkoortshoensbroek.nl 

Recreatie Sport Vereniging Hoensbroek Marcel Wetzels marcelwetzels@live.nl 

Zonnebloem Hoensbroek Bertha Jongen nollie44@live.nl 

Jeugd CV Gebrook Ton Bodelier info@jcvgebrook.nl 

Stiching Buurtbeheer Nieuw-Lotbroek Nelly van der Beek secretaris.sbnl@outlook.com 

Buurtpreventie Nieuw-Lotbroek Mia van der Lande buurtpreventienieuwlotbroek@gmail.com 

Ridder Hoen Park Patrick Essers essersp@telfort.nl 

Supportersclub "de Blauw-Witten" Heinz Stanneveld supportersclub@ziggo.nl 
Dierenweide Nieuw-Lotbroek Marianne Prickarts m.a.prickarts@ziggo.nl 

JongluujvaGebrook Marietje & Jessy jongluujvangebrook@gmail.com 

PAG. DATUM TIJD ACTIVITEIT ORGANISATIE LOCATIE 

6 za 16 nov 19:30 Sinterklaas kienavond Cv.JongluujvaGebrook Ons Trefcentrum 

2 zo 17 nov 11:11 Openingsfrϋhschoppen C.V. De Lotbroekers Hendriks Sportpaleis 

10 wo 20 nov 19:30 Info avond inbraakpreventie Buurtpreventie/SBNL BMV-Auvermoer 

2 za 23 nov 20:11 Prinsenproclamatie C.V. De Lotbroekers Hendriks Sportpaleis 

3 zo 24 nov 14:00 Sinterklaasintocht De Lotbroekers/SBNL Hendriks Sportpaleis 

2 za 30 nov   Kerststerren verkoop C.V. De Lotbroekers In de wijk 

6 za 7 dec 18:30 Kerstkienen De Postbuulen Ons Trefcentrum 

6 zo 8 dec 10:00 Winterfair RidderHoenPark (RHP) Koffiepot/RHP 

3 zo 8 dec 11:00 Najaarswandeling De Lotbroekers/SBNL 6 Kilometer 

1 wo 25 dec 16:00 Kerstdiner SBNL BMV-Auvermoer 

8 vrij 17 jan   Deadline Buurtblad SBNL Emailadres 

            

ELKE TIJD ACTIVITEIT ORGANISATIE LOCATIE 

  Maandag.  9:00 Tot 12:00 uur inloopochtend Stand By De Koffiepot 

Woensdag 19:30  Kienen Supportersclub de BW Ons Trefcentrum 

Woensdag 14:30 Gezond en Vitaal met 50+ Fit TTV (zie pag. 4) Basisschool de Vlieger 

mailto:secretariaat@lotbroekers.nl
mailto:ivnhoensbroek@gmail.com
mailto:secretaris@heemkundehoensbroek.nl
mailto:secretaris@fchoensbroek.net
mailto:leonpitt@home.nl
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