
  

 

In dit nummer o.a.: COVID-19, Nieuwe 
bestuurstleden SBNL, KBO, Ridder 
Hoen Park, CV De Lotbroekers,  voor 
de kleintjes. Enz. Veel leesplezier 

Terwijl buiten de len-
te zich langzaam 
aankondigt wil Stich-
ting Buurtbeheer 
Nieuw-Lotbroek even 
stilstaan bij de ge-
beurtenissen rondom 
het coronavirus. CO-
VID-19 is de officiële 
benaming voor dit 
virus. Een virus dat 
op dit moment de ge-

moederen ernstig bezig houdt over de hele we-
reld. SBNL wil zich echter beperken tot de be-
woners van Nieuw-Lotbroek, want dat is waar 
dit buurtblad in de bus valt. Waar de een nogal 
laconiek erover denkt en praat en ook handelt, 
is de ander nerveus, bang en super voorzichtig. 
Gelukkig is er ook een groep die er goed mee 
om kan gaan, zich aan de aanwijzingen houdt 
en er zeker van is dat het allemaal wel weer 
goed komt als we met zijn allen de schouders 
eronder zetten en ons gezonde verstand ge-
bruiken.  
In de lijst van belangrijke telefoonnummers, el-
ders in dit blad, is het info-nummer van het 
Zuyderland ziekenhuis toegevoegd. Hier kan 
men terecht voor alle vragen over hoe men in 
het ziekenhuis omgaat met het virus. Op pagi-
na 4 staat een special voor senioren waarbij 
enkele nuttige telefoonnummers vermeld zijn. 
Ook willen wij alle lezers er even op wijzen dat 
het kan gebeuren dat de evenementen die in 
dit nummer vermeld staan misschien afgelast 
worden in verband met de regels zoals we ze 
van overheidswegen opgelegd krijgen. Check 
voor de zekerheid even of het wel of niet door-
gaat. Tot slot wil Stichting Buurtbeheer Nieuw-
Lotbroek alle bewoners heel veel sterkte toe-
wensen in deze ongekende, vreemde maar 
heftige periode. Let op elkaar, help elkaar waar 
het kan  maar let altijd op je eigen veiligheid.  

Uitgave april 2020 

Even stilstaan Wat zijn we trots ….,  ape trots!!!  

Je zou het bijna vergeten dat er ook nog mooi 
nieuws te melden valt in deze tijd van het coro-
navirus, maar vandaag 12 maart, is de wens 
van de vrijwilligers van het Ridder Hoen Park 
werkelijkheid geworden. De lang verwachte en 
gewenste ooievaarspaal met nest is vandaag 
geplaatst in het RHP. Wout Ardon, van de firma 
Wouthout uit Groningen, was deze ochtend al 
vroeg afgereisd naar het Hoensbroekse en zon-
nige Ridder Hoen Park. Op zijn aanhanger lag 
een 8 meter lange paal met daarop het ooie-
vaarsnest bevestigd, wat gedurende de rit naar 
Hoensbroek zeker voor veel bekijks heeft ge-
zorgd.  

In samenwerking met de vrijwilligers van het 
RHP, is het ooievaarsnest uiteindelijk op profes-
sionele wijze in het park geplaatst. Wij, de vrij-
willigers van het Ridder Hoen Park, zijn natuur-
lijk apetrots dat we nu eigenaar zijn van een 
heuse ooievaarspaal en nest. Nu maar hopen 
dat de ooievaar het Ridder Hoen Park zal ver-
kiezen als vaste woon- en verblijfplaats en dat 
we snel op beschuit met muisjes kunnen trakte-
ren. Aan de vrijwilligers zal het niet liggen, het 
ooievaars-bedje is immers gespreid. Het Ridder 
Hoen Park, van en door vrijwilligers! Dank aan 
allen, die dit mede mogelijk hebben gemaakt. 
Kijk ook eens op www.ridderhoenpark.nl of op 
onze facebookpagina.  

http://www.ridderhoenpark.nl
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Mijn naam is Miep Pie-
ters en heb vanaf dit 
jaar zitting in het Alge-
meen Bestuur van 
Stichting Buurtbeheer 
Nieuw-Lotbroek. Ik ben 
getrouwd met Wiel, 
heb twee kinderen en 
twee kleinkinderen. Op 
dit moment ben ik met 
levensloopverlof. Dit 
geeft extra tijd om te 
fietsen, wandelen en 

bezig te zijn in de natuur. Ook heb ik in het af-
gelopen jaar kennis mogen maken met een 
aantal activiteiten die door de buurtstichting ge-
organiseerd waren. Zoals bijvoorbeeld aanmel-
dingen voor bezoeken naar de rioolwaterzuive-
ring bijhouden. Ik probeer een bijdrage te leve-
ren aan het buurtblad, zodat dit netjes en ver-
zorgd uitziet. Zelf wil ik me graag meer inzetten 
bij de planningen van activiteiten en bezig hou-
den met zaken die hier organisatorisch voor no-
dig zijn. Samen met de andere bestuursleden 
wil ik mij inzetten voor de wijk. Nieuw-Lotbroek. 

Het vervolg van KBO Hoensbroek Nieuw bestuurslid SBNL 

Wij zijn op zoek naar bestuursleden die ons 
kunnen ondersteunen met de activiteiten voor 
de ouderen. Zoals Jeu de Boules, kien- en  
dansavonden en themamiddagen. Wij  zoeken 
ook personen in de categorie mensen  van 50+ 
en ook ouder. Iedereen is welkom.  
Natuurlijk kan men ook lid worden van KBO  
Hoensbroek. Door lid te worden heeft u ook 
veel voordelen, u kunt door onze ouderen-
adviseurs geholpen worden, die hiervoor zijn 
opgeleid. Zij kunnen u helpen met het invullen 
van uw belastingformulieren, of hulp bij aan-
vraag WMO en andere gemeentelijke formulie-
ren. Wij organiseren ook veel activiteiten voor 
onze ouderen, zodat zij niet alleen thuis hoeven 
te zitten. Zij worden eventueel ook opgehaald 
als ze slecht ter been zijn. Allen kunnen zich 
opgeven bij onze voorzitter Louis Bos.  045-
5210633, of per mail: louis.bos@ziggo.nl 
Wij zien u met plezier tegemoet. 

mailto:louis.bos@ziggo.nl
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Nieuw Lotbroek Nieuws verschijnt 4x per jaar en is 
een uitgave van Stichting Buurtbeheer Nieuw-
Lotbroek. De redactie: 
Matthé van der Lande 
Mia van der Lande 
Miep Pieters 
Redactieadres : redactie.sbnl@outlook.com 
Website: www.nieuwlotboek.nl 
 
De volgende uitgave van Nieuw-Lotbroek Nieuws 
valt in de week van 9 september 2020 in de bus. 
Uw kopij hiervoor dient uiterlijk vrijdag 21 augus-
tus 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. 
De redactie is niet aansprakelijk voor gegevens 
die door derden worden verstrekt 

Ontspanningsvereniging 
 CV De Lotbroekers   

Colofon en volgend Buurtblad 

Nieuw bestuurslid SBNL 

Mijn naam is Jo van 
den Booren. In januari 
2020 ben ik gekozen 
tot nieuw bestuurslid 
van SBNL. De bedoe-
ling is, dat ik op termijn 
de functie van secreta-
ris ga vervullen. Ik ben 
68 jaar en woon nu in 
Hoensbroek. Ik kom 
van oorsprong uit Berg 
en Terblijt. Mijn echtge-
note Maria is in decem-
ber 2011 op 59 jarige 
leeftijd overleden. Bijna 4 jaar geleden heb ik 
mijn nieuwe liefde Fieny leren kennen. Met haar 
deel ik een woning in Nieuw-Lotbroek. Ik heb 2 
geadopteerde kinderen uit India. Als baby zijn 
ze in Nederland gekomen. Jos en Shita zijn nu 2 
volwassen mensen. Ik heb altijd in de financiële 
en fiscale wereld gewerkt, bij Belastingdienst, 
belastingadviesbureau en als zelfstandige. Ik 
heb dit werk altijd met veel plezier gedaan. Ook 
nu nog ben ik actief op dit gebied en wil mijn er-
varing en kennis gebruiken om mensen en be-
drijven te helpen. Daarnaast volg ik nog cursus-
sen om mensen een georganiseerd leven te ge-
ven op het gebied van financiën, huishouding en 
bedrijfsvoering. 
In mijn vrije tijd doe ik aan fitness , wandelen en 
fietsen. Daarnaast wil ik mijn tijd besteden aan 
mijn partner, kinderen en kleinkinderen.  Ik heb 
een positieve instelling en probeer elke dag te 
plukken. Ik wil zo lang mogelijk actief blijven in 
deze wereld. De “geraniums" staan bij mij ver in 
de tuin. Mijn aanmelding bij SBNL heeft ermee 
te maken, dat ik ook nog iets voor de buurt en 
andere mensen wil betekenen. Hopelijk mag ik 
dit nog lang doen. 

Hallo buurtbewoners! Wat heb-
ben we een schitterend mooie 
carnavalsperiode gehad! De 
Lotbroekers hebben samen met 
Vorst Wiel I en zijn Wijze Raad 
een onvergetelijk feest beleefd. 
We danken iedereen die hier-
aan zijn of haar steentje heeft 

bijgedragen. Dank u wel! Het voorjaar van 2020 
is inmiddels gestart en normaal gesproken is dat 
het tijdstip waarop OV CV De Lotbroekers weer 
diverse activiteiten voor haar leden en voor ge-
ïnteresseerden organiseert, zoals bijvoorbeeld 
de gezellige Voorjaarswandeling door ons 
mooie Hoensbroek, een Oudhollandse Spellen-
avond, een Kegel- of Bowlingmiddag, etc. etc. 
Jammer genoeg zijn al deze, maar ook andere 
activiteiten, tijdelijk op een laag pitje gezet van-
wege Covid-19 (het Corona-virus) en hebben 
we helaas moeten besluiten om gedurende de 
maanden april, mei en juni geen activiteiten te 
ondernemen, opdat we geen extra risico’s ne-
men voor mogelijke onderlinge besmettingen 
met dit nare virus. Uiteraard hopen we dat er op 
korte termijn weer een normale situatie ontstaat, 
zodat we spoedig weer allerlei leuke en gezelli-
ge activiteiten kunnen ontplooien. In de zomer-
editie van het buurtblad hopen we u weer te 
kunnen informeren over onze activiteiten. Tot 
die tijd wensen we iedereen veel gezondheid en 
geluk toe. Graag tot ziens!! 

mailto:redactie.sbnl@outlook.com
mailto:redactie.sbnl@outlook.com
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Bijzondere hobby of beroep? 

Op advies van het Oranje Fonds is het NL 
DOET! uitstapje naar Abshoven uitgesteld. Een 
nieuwe datum wordt gekozen als de problemen 
met het Corona-virus voorbij zijn. Het is dan 
misschien niet mogelijk om het uitstapje tijdig in 
het buurtblad aan te kondigen. Heb je belang-
stelling om mee te gaan, geef dan je mailadres 
door aan ons bestuurslid Wiel Pieters 
(wielpieters@gmail.com) dan ontvang je een 
persoonlijke uitnodiging als een nieuwe datum 
bekend is. 

De Stichting Buurt-
beheer Nieuw Lot-
broek organiseert 
jaarlijks een groot 
aantal activiteiten. 
De bestuursleden 
en leden van de 
werkgroepen steken daar heel wat tijd in. Af en 
toe kunnen wij wat extra hulp gebruiken bij 
praktische zaken zoals het opzetten van een 
partytent, ophangen van kerstverlichting, ver-
voeren van statafels, klaar zetten van stoelen, 
koffie zetten, soep maken, broodjes smeren, 
wafels bakken enz. Die praktische klusjes doen 
nu vaak de bestuurs- en werkgroepleden naast 
alle werk dat ze ook al hebben met het organi-
seren van de activiteiten. Wie kan af en toe een 
keer een handje toesteken om een deel van de 
praktische werkjes samen met ons en andere 
vrijwilligers uit te voeren? Samen kunnen we op 
deze manier ertoe bijdragen dat we onze buurt 
nog meer tot een plek maken waar het fijn is 
om te wonen. Meld je aan via onze secretaris: 
 secretaris.sbnl@outlook.com  

Uitstapje naar Abshoven uitgesteld 

Een aantal buurtbewoners heeft afgelopen jaar 
haar of zijn mailadres aan de buurtstichting ge-
geven. Deze mensen krijgen van ons persoon-
lijk een uitnodiging als er activiteiten zijn die zij 
misschien interessant vinden. We kunnen hen 
dus ook op de hoogte brengen als tussendoor 
iets georganiseerd wordt dat nog niet in het 
buurtblad aangekondigd kon worden. Als je 
wordt uitgenodigd is dat geen verplichting om 
mee te doen. Je kiest zelf of de activiteit je aan-
spreekt en of je tijd hebt om deel te nemen. De 
mailadressen zijn in de uitnodiging niet zicht-
baar voor andere lezers, zodat je dus niet bang 
hoeft te zijn voor ongewenste mail van onbe-
kenden. Als je in de toekomst ook graag per-
soonlijk uitgenodigd wil worden voor activiteiten 
van Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek, geef 
dan je mailadres door aan ons bestuurslid Wiel 
Pieters;   wielpieters@gmail.com. 

Persoonlijke uitnodiging 

Wie helpt ons? 

De Stichting Buurtbe-
heer Nieuw Lotbroek 
is op zoek naar buurt-
bewoners die een bij-
zondere hobby of be-
roep hebben. Wilt u 
daarover iets vertellen, 
laten zien, een ten-
toonstelling of presen-
tatie houden, dan wil-
len wij dat als buurt-

stichting graag faciliteren. Ben jij bijvoorbeeld 
ontwikkelingscoach, drone piloot, product 
owner, werkgelukdeskundige, beeldhouwer, of 
kunstschilder, bouw jij modelspoorbanen, of 
brei je jasjes voor lantaarnpalen of bomen, dan 
zijn wij op zoek naar jou? Hebt u dus een bij-
zondere hobby of beroep en wilt u andere 
buurtbewoners daar kennis mee laten maken 
stuur dan een mailtje naar onze secretaris en 
wij nemen met u contact op om te bespreken 
op welke manier we daar aandacht aan kunnen 
besteden.  secretaris.sbnl@outlook.com  

mailto:wielpieters@gmail.com
mailto:secretaris.sbnl@outlook.com
mailto:wielpieters@gmail.com
mailto:secretaris.sbnl@outlook.com
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EHBO diploma   

Altijd al een EHBO diploma willen behalen? 
Maak dan nu gebruik van deze mogelijkheid. 
EHBO vereniging Nieuw-Lotbroek start namelijk 
in september 2020 met een nieuwe cursus 
EHBO. Tijdens deze cursus, leert U onder an-
dere hoe U moet reanimeren, een AED moet 
bedienen, eerste hulp aan kinderen en zuigelin-
gen kunt verlenen, hoe een verband aan te leg-
gen en nog veel meer. Het betreft een officiële 
cursus volgens de richtlijnen van het Oranje 
Kruis. De gehele cursus duurt 9 lesavonden en 
kost € 165,— all-in. Let op! Vergoeding van 
cursuskosten is mogelijk via uw zorgverzeke-
raar. De locatie waar de EHBO cursus wordt 
gegeven is: Hendriks Sportpaleis te Hoens-
broek. Voor meer info, stuur een mail naar:  
 secretaris@ehbo-nieuwlotbroek.nl 

Vorige keer zag u ons voor het eerst in dit blad 
staan waarin wij onze samenwerking met Fysio-
therapie Schurmann bekend maakten. Wat een 
leuke reacties hebben wij hierop ontvangen. 
Onze dank daarvoor!  
Vandaag hebben wij opnieuw leuk nieuws voor 
u. Ons team is namelijk uitgebreid met een 
nieuwe collega. Graag stelt zij zich aan u voor.  
  

Ik ben Jody Duijzings. 
Vanaf maart ben ik 
werkzaam als ergothe-
rapeut bij Ergotherapie 
de Mijnstreek. Ik heb 
heel veel zin om aan dit 
nieuwe avontuur te be-
ginnen. De wensen en 
zorgvragen van de cli-
ënt staan voor mij altijd 
centraal tijdens de be-
handeling. Op deze ma-
nier hoop ik dan ook de 
gestelde doelen te be-

reiken samen met de cliënt. Ik vind het leuk om met 
diverse doelgroepen te werken aan allerlei verschil-
lende hulpvragen.  
Binnen ergotherapie de Mijnstreek hebben we ver-
schillende specialisaties, namelijk:  
 
• Kinderergotherapie  
• Sensorische informatieverwerking  
• Ergotherapie bij ouderen  
• Ergotherapie na hersenletsel of een CVA  
• Ergotherapie bij reumatische aandoeningen en 
  artrose  
• Ergotherapie bij Dementie (edomah ergotherapeut 
  i.o.)  
• Ergotherapie bij de ziekte van Parkinson  
  (aangesloten   bij   Parkinsonnet) 
• Ergotherapie bij MS (aangesloten  
  bij MSZorg   Nederland) 
• Ergotherapie bij Ehlers Danlos Syndroom  
• Adviseren van hulpmiddelen  
• Belasting / belastbaarheid  
• Werkplekadvisering en -aanpassing  
• Ergotherapie bij gedragsverandering / Coaching   
 

Heeft u vragen, wilt  u  vrijblijvend een gesprek om 
te kijken of we u kunnen ondersteunen in uw hulp-
vraag, of wilt u contact met ons opnemen, dat kan 
via telefoonnummer: 06-44238061, of via 
 info@ergodemijnstreek.nl  U kunt onze gegevens 
ook bekijken op:  www.ergodemijnstreek.nl. 

mailto:secretaris@ehbo-nieuwlotbroek.nl
mailto:info@ergodemijnstreek.nl
mailto:www.ergodemijnstreek.nl
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Voor de kleintjes 
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Verenigingen Nieuw - Lotbroek 

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 Lim-
burg 

043-3090909 

Kindertelefoon 0800 - 0432 

Slachtofferhulp Nederland 0900 - 0101 

Blokkeren Bankpassen 0800 - 0313 

Zuyderland Corona Infolijn 088-459-4444 

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 

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 

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 Nellie van der Beek secetaris.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 

 
 

Maandag 27 april 2020 
Stiching Buurtbeheer Nieuw-Lotbroek heeft, 
vanwege de opgelegde regels vanuit de 
overheid, alle activiteiten, die voor 1 juni 
2020 plaatsvinden, helaas moeten annule-
ren. Hieronder valt dus ook koningsdag.  

mailto:secretariaat@lotbroekers.nl
mailto:ivnhoensbroek@gmail.com
mailto:secretaris@heemkundehoensbroek.nl
mailto:secretaris@fchoensbroek.net
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:marcelwetzels@live.nl
mailto:nollie44@live.nl
mailto:info@jcvgebrook.nl
mailto:secetaris.sbnl@outlook.com
mailto:buurtpreventienieuwlotbroek@gmail.com
mailto:essersp@telfort.nl
mailto:supportersclub@ziggo.nl
mailto:m.a.prickarts@ziggo.nl

