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Nog eventjes en dan is het zover. Dan vindt het jubileum-
weekend van drumband Marijke plaats ter gelegenheid 
van het 65-jarig bestaan van de vereniging. 
Dit weet u natuurlijk allemaal al en u bent nu vast en ze-
ker nieuwsgierig naar meer informatie, zoals de deelne-
mende verenigingen aan de jubileumoptocht en de route 
daarvan. Welnu, als u verder leest, komt u dit allemaal te 
weten.  
Zaterdag 11 juni 
Tijdens een jubileum kijk je ook terug op de periode die 
achter je ligt. Daarom begint deze dag met de reünie van 
oud-leden van de drumband, die van heinde en verre 
naar Hoensbroek afreizen om weer eens lekker herinne-
ringen op te halen met de vriendjes en vriendinnetjes van 
vroeger. Vanaf 14.00 uur start de reünie en deze kan 
naadloos overlopen in de feestavond, die de drumband 
ook aanbiedt aan de buurt. Feesten doe je niet alleen. 
Drumband Marijke heeft voor een kraker gezorgd. 
Wir Sind Spitze 
Op zaterdagavond vanaf 20.30 uur treedt de welbekende 
feestband Wir Sind Spitze op in Ons Trefcentrum. Deze 
avond is gratis toegankelijk! Echter, zoals u al in een eer-
dere uitgave van dit blad kon lezen: in verband met de 
verwachte drukte èn omdat er een maximaal aantal be-
zoekers is toegestaan, is toegang alleen mogelijk na tele-
fonische aanmelding. U kunt bellen naar Ons Trefcentrum 
(tel.nr. 045-5214265) van maandag t/m vrijdag (behalve 
de woensdag!) na 19.00 uur.  
Uw naam en het aantal bezoekers (max. 4) worden dan 
genoteerd en tijdens de toegangscontrole op de avond 
zelf ontvangt u dan een polsbandje waarmee u naar bin-
nen en buiten kunt (bijv. om te roken). 
Zondag 12 juni 
De dag begint om 11.00 uur met een gezellig frühshop-
pen rondom Ons Trefcentrum om alvast in de stemming 
te komen. Het frühshoppen en de rest van de dag zullen 
muzikaal opgeluisterd worden door Hurricane2. Een duo 
dat zijn sporen al ruimschoots verdiend heeft in de mu-
ziekwereld. 
Na het frühshoppen beginnen we langzaam warm te lo-
pen voor de jubileumoptocht. Vanaf 13.00 uur zullen de 
deelnemende verenigingen zich muzikaal komen aanmel-
den bij Ons Trefcentrum.  
Om 14.30 uur start dan de jubileumoptocht vanaf Ons 
Trefcentrum. Er hebben zich maar liefst 15 verenigingen 
aangemeld. Drumband Marijke is er trots op dat het gelukt 
is om een zeer gevarieerd deelnemersveld bij elkaar te 
krijgen waarin veel verschillende disciplines van korpsmu-
ziek vertegenwoordigd zullen zijn in verenigingen van 
groot tot klein. 
De deelnemende verenigingen zijn Drumband Harmo-
nie St. Cecilia 1866 - Geleen, Drumfanfare en Majoretten-
peloton Parcifal - Brunssum, Drumband Fanfare Les Amis 
Réunis - Ransdaal, Drumband Kurkapel Falcobergia - 
Valkenburg, Coriovallum Pipe Band - Heerlen, Drumband 
Koninklijke Harmonie St. Caecilia – Beek, Jachthoorn- en 
Trompetterkorps Edelweiss – Heerlen, Drumband Konink-
lijke Fanfare St.-Joseph – Heerlerheide, Fluit- en Tam-
boerkorps Excelsior – Montfort, Drumband St.-Rochus – 
Hulsberg, Schutterij St. Laurentius – Meeswijk (B), Drum-
band Harmonie St.-Michaël - Maastricht-Heugem, Show-
band Corio – Heerlen, Fluit- en Tambourcorps St. Paulus 

65 jaar Drumband Marijke; 
Programma, deelnemers en optocht 

– Landgraaf, Klaroenkorps Harmonie Amicitia – Banholt. 
U ziet, een zeer gemêleerd gezelschap. Als het een 
beetje meezit zullen ook de muziekvrienden van de St. 
Rochus Musikanten uit Wegberg (D) hun opwachting 
maken. Vermeldenswaard is dat maar liefst 3 deelne-
mende korpsen aan de jubileumoptocht later ook te be-
wonderen zullen zijn op het Wereld Muziek Concours in 
Kerkrade! Dit muziekspektakel dat ook wel ‘de Olympi-
sche Spelen van de (blaas)muziek’ wordt genoemd. 
Op de bijgaande plattegrond kunt u de route van de op-
tocht zien, zodat u een leuk plekje kunt uitzoeken om 
eindelijk weer eens te genieten van langstrekkende korp-
sen die u trakteren op een mooi stukje muziek. Het defilé 
vindt plaats tegen het einde van de optocht op de Mgr. 
Feronlaan. Als u genoten hebt van de optocht, is het aan 
te bevelen om daarna een plekje te zoeken bij het defilé. 
Dat is de plek waar de korpsen vaak een tandje bijzetten 
en nog iets extra’s laten zien en horen. Na de optocht is 
er nog een gezellig samenzijn rond Ons Trefcentrum. 
Publieksprijs 
Tijdens de optocht en het defilé zullen de verrichtingen 
van de muziekverenigingen beoordeeld worden door een 
publieksjury, deze wordt gevormd door mensen die langs 
de kant van de weg naar de optocht en het defilé staan 
te kijken, het publiek dus.  
Om 17.00 uur zal de winnaar van de Publieksprijs be-
kend gemaakt worden. Daarmee eindigt dan ook het ju-
bileumfeest van drumband Marijke. 
  
N.B. Wij doen alle moeite om u een mooie optocht te 
bieden. Wij vragen medewerking van de bewoners aan 
de optochtroute. Wilt u ook meehelpen om de optocht te 
doen slagen? U kunt ervoor zorgen dat de muziekkorp-
sen een goede doorgang hebben in uw straat. Houd 
daarom s.v.p. rekening met het parkeren van auto’s. De 
bewoners van de Mgr. Feronlaan (nrs. 1 t/m 29) willen wij 
vragen om hun straat autovrij te houden. U kunt dan voor 
uw deur genieten van een prachtig defilé van de deelne-
mende korpsen. Wij danken u bij voorbaat. 
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FC Hoensbroek 75 jaar 

Op 1 oktober 1946 werd in het café Station de 
voetbalvereniging RKFCH opgericht onder de 
bezielende leiding van de heer Bodde, die samen 
met de heer Peukens (voorzitter) en de heer Jon-
gen (secretaris en penningmeester) het eerste 
bestuur vormden met pater Moonen als geestelijk 
adviseur. 
In feite was dit een heroprichting, want het oude 
FCH van voor de oorlog was opgeslokt in een 
fusie met SV Hoensbroek. Echter hier was weinig 
aandacht voor de mindere voetbalgoden en daar-
om besloten zij tot de oprichting van RKFCH, dat 
in 1971 zijn naam veranderde in FC Hoensbroek 
met in haar logo Kasteel Hoensbroek. 
De eerste wedstrijden werden gespeeld in zelf-
genaaide tenues op het terrein van de oude 
plaatwellerij en via tussenstations in de Boshou-
wersweide aan de Overbroek en de eerste echte 
accommodatie aan de Frisostraat zijn wij uitein-
delijk sinds 2006 de trotse bewoners van het 
Sportpark Overbroek aan de Frisostraat. 
Al deze jaren zijn wij nauw verbonden met de wijk 
Nieuw-Lotbroek en zijn wij het kloppende hart van 

deze gemeenschap. In de loop der jaren groeide FC Hoensbroek uit tot een gerenommeerde voetbalvereniging met zo’n 
500 leden waar gezelligheid en het familiegevoel altijd zeer belangrijk zijn. 
Zo werden de nodige successen altijd massaal gevierd, maar ook in moeilijke tijden kan FC Hoensbroek altijd rekenen 
op een grote schare trouwe supporters. Ondanks de grote concurrentie van de naburige verenigingen, zijn wij er altijd 
trots op dat wij nog altijd sportief meedoen met voornamelijk spelers uit eigen jeugdafdeling. 
De zware coronatijd heeft er bij ons uiteraard ook 
flink ingehakt, maar wij zijn als vereniging nog 
altijd financieel gezond en klaar voor de volgende 
75 jaar.     
Helaas konden wij dit jubileum niet vieren in 2021 
vanwege alle Corona maatregelen, maar daarom 
gaan we het jubileum nu wel vieren  

Al 52 jaar actief FC Hoensbroek 
 

De Blauw-Witten is een groep trouwe vrijwilligers 
die de wekelijkse kienavond organiseert in Ons 
Trefcentrum. De gehele opbrengst komt ten goe-
de aan de activiteiten die voetbalvereniging FC 
Hoensbroek voor haar leden organiseert, naast 
het reguliere voetballen. De zaal gaat om 18.30 open 
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 Colofon en volgend Buurtblad 
 

 
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 
Miep Pieters 
Redactieadres : redactie.sbnl@outlook.com 
Website: www.nieuwlotboek.nl 
 

De volgende uitgave van Nieuw-Lotbroek Nieuws 
valt in de week van 14 september 2022 in de bus. 
Uw kopij hiervoor dient uiterlijk vrijdag 26 augus-
tus  2022 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 informa-
tie die door derden zijn aangeleverd. 

Hoe gezonder je leeft en hoe meer je beweegt, hoe be-
ter. Maar wat is voldoende beweging voor een gezonde le-
vensstijl en wat helpt om klachten te voorkomen?   
Dat lichamelijke activiteit belangrijk is voor je gezondheid 
was al bekend, maar het wordt steeds duidelijker hóe belang-
rijk.  
Het kan niet genoeg gezegd worden: wie onvoldoende be-
weegt, wordt eerder ziek: lichamelijk én geestelijk. En wie 
ziek is, wordt eerder beter door vooral te blíjven bewegen.  
Om een goede gezondheid te behouden is het gewenst ten-
minste vijf dagen per week 30 minuten matig intensieve li-
chaamsbeweging te hebben. Voor kinderen, jongeren en 
mensen met overgewicht is het gewenste aantal minuten per 
dag tenminste 60.  
Matig intensief bewegen, wat doet dat met je?  
Je gaat sneller ademen, je hart slaat sneller, je bent niet bui-
ten adem en kunt nog gewoon praten. Het versterkt hart, lon-
gen spieren en botten, vermindert stress en houdt ons langer 
gezond.  
Moet je sporten om matig intensief te bewegen? Nee, zeker 
niet. Sporten kan matig intensief zijn, maar (elektrisch)
fietsen, stevige wandeling, vaker de trap nemen, dansen, 
werken in de tuin of ramen wassen zijn ook voorbeelden van 
matig intensieve lichaamsbeweging. Denk dus niet dat je 
buitengewone inspanningen moet doen: voldoende matig 
intensieve beweging, levert je al heel wat gezondheidsvoor-
deel op.  
Als je nu nog niet wekelijks tot dagelijks matig intensief be-
weegt: bouw geleidelijk op en beweeg gewoon zoals jij het 
leuk vindt. Dat geeft je meer kans op succes. En dus meer 
kans om je goed in je vel te voelen. Het is ook de gemakke-
lijkste manier om vol te houden.  
Ervaar je klachten rondom houding en beweging? Of wil je 
weten hoe je gezonder beweegt? Als fysiotherapeut kunnen 
wij je daarbij helpen. 
Succes met bewegen namens Roderik, Ilona, Emmy en Si-
mon van Fysiotherapie Schürmann.   

mailto:redactie.sbnl@outlook.com
mailto:redactie.sbnl@outlook.com
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Patrick Essers en John Visker nodigen jullie van harte uit, 
om  deel te nemen aan: ``Hart voor je Hart`` op zaterdag 
18 juni aanstaande. 
 

``Hart voor je Hart`` is een themadag die geheel in het 
teken staat van het hart. 
 

Zo zijn er gedurende de dag workshops, denk hierbij aan 
kinderreanimatie, zal er een demo van Acaleph opleiding 
en training plaatsvinden, hoe een klein beginnend brand-
je te blussen, zal cardioloog drs. Reuchlin van het Zuy-
derland Medisch Centrum Heerlen een uiteenzetting van 
de hartfuncties / hartwerking geven, aangevuld door 
Theo Schrijnemakers die iets verteld over de werking van 
het reanimatienetwerk: “Hartslag Nu”. Het programma is 
onder voorbehoud. 
Tevens is er tijd om ervaringen te delen met de deelne-
mers van het reanimatienetwerk en kunnen alle aanwezi-
ge de reanimatie beoefenen. Daar de boog niet altijd ge-
spannen kan zijn, is er ook gezorgd voor entertainment 
en veel meer. 
 

De themadag start om 10.00 uur en 
duurt tot ongeveer 17.00 uur. 
Locatie: Ons Trefcentrum,  Pius XII 
Plein 38, 6433 CZ Hoensbroek. 
 

Entree: GRATIS. 
  

Voor meer info: 
Patrick Essers tel: 06-44418161 
John Visker tel: 06-46143711 
 

Patrick en John hopen er samen met u, een fantastische 
en leerzame dag van te maken. Tot dan, tot ``Hart voor je 
Hart`` 

Laatste nieuws van Dierenweide  
Lotbroek 

In Nederland is de maand mei uitgeroepen tot maand 
van het niet maaien. Het doel is om door het niet maaien 
van gazons, bermen en graslanden de biodiversiteit ver-
groot wordt. Daarmee wordt bedoeld dat er meer soorten 
planten dan alleen grassen op die plek kunnen groeien. 
Dat is goed voor de natuur. Meer soorten planten biedt 
meer kansen aan verschillende soorten dieren, insecten 
en allerlei bodemdieren. Zag je dus bermen en graslan-
den die niet gemaaid waren, weet dan dat daar een goe-
de bedoeling achter zat en dat het geen onwil of luiheid 
van de beherende instanties was. Natuurlijk wordt op 
plekken waar het hoge gras verkeersgevaarlijke situaties 
oplevert wel gemaaid. 

Waarom er niet gemaaid werd in mei 

Na diverse publicaties van onze actie “adopteer een 
dier”, plaatsing in de Hallo Hoensbroek, buurtblad van  
SBNL en De Limburger hebben diverse mensen die de 
Dierenweide een warm hart toedragen een dier geadop-
teerd. Super. 
Een paar weken geleden 
toen de drukpers voor het 
blad Hallo Hoensbroek op 
volle toeren aan het 
draaien was, kregen wij 
gelijktijdig bezoek van 
Bianca en Ton van 
“Truckparking Venlo” en 
zij hebben de nodige die-
ren geadopteerd. Ook 
hebben wij een financiële 
donatie ontvangen. 
In tegenstelling tot wat 
dus in de Hallo Hoens-
broek stond dat “alle” die-
ren geadopteerd waren, hopen wij dat er toch geïnteres-
seerden zijn voor adoptie van nog enkele dieren en de 
Dierenweide een warm hart toedragen.   
Kom even op bezoek op woensdag, zaterdag of zondag 
van 10.00 uur tot 11.00 uur. Wilt u nog meer info:  
benvandinther1947@gmail.com 
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Om alvast in de agenda te noteren. 
Voorverkoop start 1 juli a.s. 

Op zondag 1 mei 2022 opende 
het nieuwe Nederlands Mijn-
museum de deuren voor pu-
bliek. Na een openingshande-
ling geleid door directeur Bram 
de Groot, bezochten meer dan 
300 mensen het museum. Bij-
zonder was dat er – ondanks 
hun hoge leeftijd – ook enkele 
oud-mijnwerkers aanwezig wa-
ren. 
 

Het nieuwe Nederlands Mijnmu-
seum, gevestigd in voormalig 
warenhuis Kneepkens, bestaat 
uit vier verdiepingen die elk een 
ander thema uit het mijnverleden 
uitlichten. Tijdens de openings-
handeling zijn de verdiepingen 
symbolisch geopend door ie-
mand met een relatie tot die ver-
dieping. Oud-mijnwerker en vrij-

williger Hans te Wiele opende verdie-
ping Zwart, gewijd aan steenkool, de 
mijnwerker en het ondergrondse 
werk. Leny Thelen, mijnwerkersvrouw 
en weduwe van een van de oprich-
ters van het Nederlands Mijnmuse-
um, nam verdieping Goud voor haar 
rekening. Op Goud stralen de glorie-
dagen van de mijntijd. De keerzijde 
van de medaille ervaren bezoekers 
op verdieping Grauw. Deze werd ge-
opend door wethouder Jordy Cle-
mens, wiens politieke partij lange tijd 
streed voor Heerlen, om uit het diepe 
dal na de mijnsluitingen te komen. 
Als wethouder maakte hij zich hard 
voor dit museum. Verdieping Kleur 
gaat over de toekomst van de Mijn-
streek. Die werd geopend door kin-
derburgemeester Ege Kaan en daar-
mee was het museum officieel geo-
pend. 

Nieuw Nederlands Mijnmuseum 
De wens voor een nieuw Nederlands 
Mijnmuseum was er een, die al lang en 
breed gedragen werd. Het museum in 
het schacht- en ophaalgebouw van de 
Oranje-Nassau I mijn richtte zich vooral 
op de mijnwerker en zijn ondergrondse 
werk, maar het verhaal is veel groter en 
de ruimte om het complete verhaal te 
vertellen was daar niet voorhanden. 
Deze locatie is tijdelijk gesloten, maar 
blijft onderdeel van het Nederlands 
Mijnmuseum. 
 

Het Nederlands Mijnmuseum in de 
Doctor Poelsstraat 29 in Heerlen is ge-
opend van dinsdag t/m zondag van 10 
tot 17 uur. Kijk voor meer informatie op: 
nederlandsmijnmuseum.nl.  
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Jeu de boules dankzij de KBO 

Hoe is de Jeu de Boules baan ontstaan? 
Door een spellenmiddag voor ouderen die georgani-
seerd werd door de KBO Hoensbroek, in samenwerking 
met het Oranje Fonds, 
Doordat wij steeds naar Petanque op Heerlerheide gin-
gen, vroegen de ouderen of het niet mogelijk was om 
zelf een baan bij ons lokaal te kunnen realiseren 
Dit heeft het bestuur van KBO Hoens-
broek aangenomen, en is gaan kijken of dit gerealiseerd 
kon worden. Het bestuur is in contact gekomen met de 
stichting Frisse Wind uit Heerlen en uit de gesprek-
ken bleek, dat het project met financiële middelen werd 
aangenomen. 
 

Doordat op het Buurtfeest ook de aandacht werd ge-
schonken aan de Jeu de Boules baan kwam er veel re-
acties uit de buurt. Die zeer positief waren en zo kwam 
een voorstel om het hekwerk eromheen te verbeteren of 
te verwijderen. 
Dit heeft het bestuur ter kennisname aangenomen, en 
werd er een heel nieuw hekwerk omheen gezet in sa-
menwerking met de eigenaar van het pand. Het KBO 
Hoensbroek bestuur heeft mee geholpen en zich met 
volle overgave ingezet om de Jeu de Boules banen te 
realiseren 
De gezamenlijke verenigingen die in Ons Trefcentrum 
zijn gevestigd, hebben hier hun medewerking aan ver-
leend en zelfs het gehele pand opnieuw geschilderd. 
 

Ook zijn er al personen die het bestuur benaderd heb-
ben om een Jeu de boules clubje op te richten. 
 

De opening van de Jeu de Boules baan is verricht door 
de wethouder van Heerlen Adriana Keulen en voorzitter 
van KBO HOENSBROEK Louis Bos.  
De jeu de Boules baan is voor ieder  toegankelijk. bij 
Ons Trefcentrum Pius’ XII plein 38 in Hoensbroek. Wilt u 
gebruik maken van de baan meld dit dan bij: 
Wim van Bavel wim.rieky@ziggo.nl of telefoon: 
0653582090 of bij de beheerder van Ons Trefcentrum 
tijdens de openingstijden. Een balletje gooien kan op 
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. 
Vanaf 14.00 tot 17.00 uur én op afspraak via boven-
staand e-mail of telefoonnummer. De kosten zijn € 5,--. 
Deze worden besteed aan het onderhoud van de baan. 

Groene Kruis Heerlen-Hoensbroek 
verstrekt subsidie! 

 

Heeft u of uw vereniging al 
weer nieuwe plannen om iets 
te organiseren? 
Is er wel een plan maar geen 
geld of onvoldoende geld om 
het uit te voeren? 
 
Er zijn in het derde en vierde 
kwartaal van dit jaar nog mo-
gelijkheden om, in co-
financiering met andere geld-
gevers, plannen waar te ma-
ken.  
Het Groene Kruis Heerlen ondersteunt projecten door 
middel van subsidie. Voor inwoners van Heerlen en 
soms ook voor andere Parkstadgemeenten. 
De projecten dienen het maatschappelijk welzijn te be-
vorderen. Dit kan van alles zijn, te denken valt bijvoor-
beeld aan een buurtproject, een gezondheidsproject, een 
project van een goededoelenorganisatie, een kleinscha-
lig project enz. 
Kortom, initiatieven door en voor inwoners van jong tot 
oud kunnen in aanmerking komen voor  financiële onder-
steuning van het Groene Kruis.  
 
De bestuursleden van het Groene Kruis beoordelen elke 
aanvraag en toetsen deze aan de door haarzelf gestelde 
voorwaarden.  
Wij vragen een projectomschrijving en een begroting 
waarin duidelijk staat wat de kosten zijn en welke andere 
subsidieverstrekkers zijn benaderd. Daarnaast willen wij 
weten wat de eigen bijdrage van de organisatie en/of 
deelnemers is. 
Kijk voor de voorwaarden en het aanvraagformulier op 
onze website: www.groenekruisheerlen.nl. 
 
St. Groene Kruis Heerlen Hoensbroek 
Ans Winkens,  voorzitter  
Mail naar: Jo Linders, secretaris: jlalinders@gmail.com  

Zaterdag 16 juli 2022 19.30 uur 
Een hele leuke avond met hele 
leuke mooie prijzen? De op-
brengst van onze bingo’s gaat 
naar het goede doel. Namelijk 
naar onze dansmeisjes, voor hun 
danspakjes, danslaarzen en alles wat ze nodig hebben, 
zodat deelname laagdrempelig blijft voor de kleine beurs. 
Wilt u ook komen? Meld u dan aan facebook of bel: 06-
30064606 en reserveer, zodat u verzekerd bent van een 
plekje want vol is vol helaas! 
 
De jonge dames van de dansgarde van CV Jonglúuj  va 
Gebrook, trainen weer in Ons Trefcentrum, Pius XII plein 
38, Elke dinsdag  van 17.30-19.00 uur en elke donder-
dag van 18.30-20.00 uur. Lijkt het je leuk? Of ken je ie-
mand die graag zou willen dansen, kom gerust een keer-
tje kijken. Aanmelden voor een proefles kan via boven-
staand telefoonnummer of een privé berichtje op onze 
facebookpagina. 

mailto:wim.rieky@ziggo.nl
http://www.groenekruisheerlen.nl
mailto:jlalinders@gmail.com
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 Belangrijke telefoonnummers  

SPOED Politie/Brandweer/Ambulance 112 

Politie algemeen  ( Geen Spoed ) 0900 - 8844 

Politie (Meld Misdaad Anoniem) 0800 - 7000 

Huisartsenpost 045- 5778844 

Covid-19 informatienummer overheid 0800 - 1351 

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 

Juridisch Loket 0900 - 8020 

Blokkeren Bankpassen 0800 - 0313 

Bieden gratis één laagdrempelige bewegingsles aan 

Bewegen is goed, goed bewegen is beter! De Gezond-
heidsraad wijst op de gevaren van stilzitten. Het is van 
belang dat mensen ‘bewegen integreren in hun dagelijk-
se leven’ en dat is Ismakogie ten voeten uit! Ook als je 
zit, kun je bijna onzichtbaar actief bewegen. Met onze 
trainingsmethode leer je minimale oefeningen die je al-
tijd en overal kunt uitvoeren: achter je bureau, in de 
trein, het vliegtuig of de auto. Kleine intensieve bewe-
gingen om spieren en gewrichten soepel en lichaam en 
geest gezond te houden! Omdat Ismakogie je bewust 
maakt van je bewegingen en van je houding tijdens het 
bewegen is deze beweegmethode zeer geschikt als ba-
sis voor alle vormen van bewegen.  
Meer informatie: www.ismakogieparkstad.nl of bel Isma-
kogiedocente Caroline Lemmens op 045-8501981. 
Welzijnstichting Alcander biedt Ismakogie aan in Heer-
len en Hoensbroek: 
Maandagochtend van 9.30 uur tot 10.30 uur in Gemeen-
schapshuis ’t Leiehoes, Limburgiastraat 36, 6415 VT 
Heerlen. 
Maandagochtend van 11.30 tot 12.30 uur in “Ons Tref-
centrum, Pius XII Plein 38, 6433 CZ Hoensbroek. 
Bij interesse een tweede groep van 13.30 tot 14.30 uur. 
Aanmelden en info over het lesgeld via Lia Cools en 
Roos Ost van Welzijnsorganisatie Alcander. Telefoon-
nummer: 045-5602525 of mail: 
receptie@welzijnsgroep.nl. 

http://www.ismakogieparkstad.nl
mailto:receptie@welzijnsgroep.nl
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Wandeling omgeving Thull 
In het kader van de viering van het 25
-jarig jubileum van de Stichting Buurt-
beheer Nieuw Lotbroek bieden wij 
buurtbewoners een wandeling aan in 
de omgeving van Thull. In het gebied 
tussen Kathagen en Schinnen liggen 
de Mulderplas, de Buurtschap Thull, 
het dal van de Geleenbeek, het toe-
komstige tracé van de Leisure Lane 
en natuurlijk de Alfabrouwerij. In het 
nieuwe proeflokaal tegenover de brouwerij bieden wij de 
wandelaars graag een consumptie aan, want wie jarig is 
die trakteert. We organiseren deze wandeling op Tweede 
Pinksterdag, maandag 6 juni. We verzoeken deelnemers 
zoveel mogelijk met de fiets naar het startpunt te komen. 
Hiervoor vertrekken we om 13.00 uur vanaf de parkeer-
plaats van kasteel Hoensbroek. Natuurlijk kunnen men-
sen die niet fietsend komen, ook met de auto naar het 
startpunt komen. Na aanmelding zullen we doorgeven 
waar het startpunt van de wandeling is. 
Voor deelname is het noodzakelijk om aan te melden. 
Dat kan via; activiteiten.sbnl@outlook.com , of telefo-
nisch 045-7074055 of 06-49800340. 
 

Bezoek kasteel Hoensbroek met korting! 
De Stichting Buurtbeheer 
Nieuw Lotbroek bestaat dit 
jaar 25 jaar. In onze wijk 
ligt een van de mooiste 
kastelen van Nederland en 
de omliggende grensregio. 
Het is te gek dat sommige 
bewoners van deze wijk 
nog nooit in dit mooie kas-
teel geweest zijn, of al 
heel lang geleden. Wij bie-
den daarom buurtbewo-
ners een bezoek aan kas-
teel Hoensbroek aan met 
een flinke korting op de 
entreeprijs. De gewone 

entreeprijs voor een volwassene is € 13,50 en voor een 
kind € 9,95. Wie jarig is trakteert. Wij bieden jullie een 
bezoek aan het kasteel aan voor € 5,-- per persoon en € 
4,-- per kind tot en met 12 jaar. Dit aanbod geldt van 1 
september tot en met 30 november 2022. Ook organise-
ren we twee keer een groepsbezoek aan het kasteel voor 
de bewoners die het leuk vinden om samen met andere 
buurtbewoners te genieten van een mooie activiteit in de 

SBNL 

eigen wijk. Het aanbod geldt alleen voor bewoners van 
de wijk Nieuw Lotbroek. We maken een uitzondig voor 
kleinkinderen tot en met 12 jaar die elders wonen en 
meekomen met een oma of opa die in Nieuw-Lotbroek 
woont. 
Wil je gebruik maken van dit aanbod, stuur dan zo snel 
mogelijk een bericht naar activiteiten.sbnl@outlook.com 
of bel 045-7074055 of 06-49800340. 
 

Monumentenwandeling 
In het vorige Buurtblad hebben we al aangekondigd dat 
de Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek in het kader 
van haar 25-jarig jubileum een wandeling wil organise-
ren langs religieuze monumenten in Nieuw-Lotbroek. 
We hebben er inmiddels al meer dan 10 op het oog. 
Voor zover er gegevens bekend zijn over de monumen-
ten zullen we dat onderweg natuurlijk vertellen. 
Deze wandeling houden we op zaterdag 3 september 
met een start om 13.30 uur. Het startpunt wordt waar-
schijnlijk de KONINGSBEEMD het verenigingslokaal 
van IVN Hoensbroek aan de Heerlerweg nr. 141. De 
wandeling heeft een lengte van 5,5 km. Natuurlijk wordt 
onderweg gezorgd voor wat lekkers te eten en te drin-
ken, want wie jarig is die trakteert. 
Het is noodzakelijk om aan te melden voor deze wande-
ling. Dat kan via activiteiten.sbnl@outlook.com , of 045-
7074055 of 06-49800340. 

Archeologiewandeling Romeins verleden 
in Hoensbroek 

De vrijwilligers van het Ridder Hoen Park en de Heem-
kundevereniging Hoensbroek organiseren op zondag 19 
juni een archeologiewandeling in het kader van de Natio-
nale Archeologiedagen. Tijdens de wandeling komen we 
langs cultuurhistorisch en archeologisch interessante 
plekken in Hoensbroek. Er wordt onder andere de locatie 
bezocht waar op het terrein van Adelante een Romeinse 
villa onder de grond ligt. Leden van de Heemkunde ver-
eniging zullen tijdens de wandeling uitleg geven. In het 
verenigingslokaal van de Heemkunde vereniging wordt 
een fotopresentatie verzorgd over gebouwen die in het 
verleden in Hoensbroek gestaan hebben en inmiddels 
verdwenen zijn. Hier worden de deelnemers ook getrak-
teerd op koffie/thee en vlaai en na afloop is er in het Rid-
der Hoen Park een hapje en een drankje voor iedereen. 
Er is een maximum aan het aantal deelnemers. Het is 
dan ook belangrijk dat belangstellenden zich zo snel mo-
gelijk aanmelden. Dat kan via: 
activiteiten.sbnl@outlook.com ,  
of via telefoonnummer: 045-7074055 of 06-49800340. 

14 juli 2022 14 juli 1997 

mailto:activiteiten.sbnl@outlook.com
mailto:activiteiten.sbnl@outlook.com
mailto:activiteiten.sbnl@outlook.com
mailto:activiteiten.sbnl@outlook.com
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Het leek ons, Jean en Angelien Bouvrie, leuk om in onze 
wijk (Onderste Wehr, Middelste Wehr en Bovenste 
Wehr) een jeu de boulebaan te hebben. In de buurt had-
den wij al eens navraag gedaan of andere bewoners dit 
ook leuk zouden vinden. Men vond dit een goed initiatief. 
Er is een speeltuintje voor de jonge kinderen en een jeu 
de boulebaan zou een mooie aanvulling zijn voor de an-
dere bewoners. 
In het voorjaar van 2019 hebben wij hiervoor bij de ge-
meente een aanvraag gedaan. Mevr. Philine van den 
Hove van Buurtdeal en Buurtactie is bij ons langs geko-
men om onze aanvraag te bespreken. Helaas is daarna 
alles blijven liggen vanwege corona. 
In september 2021 hebben we weer contact gehad en 

hebben gezamenlijk besloten dat de jeu de boulebaan 
gemaakt gaat worden op het voormalige speelveldje tus-
sen de Onderste- en Middelste Wehr. Vervolgens heb-
ben we samen met de gemeente flyers gemaakt om alle 
bewoners van de Wehren op de hoogte te brengen van 
de aanleg van de jeu de boulebaan. 
In januari van dit jaar is gestart met de aanleg van de 
baan en het herinrichten van het voormalige speelveldje. 
De baan is aangelegd en alle beplanting is vervangen. In 
februari hebben we de baan voor het eerst ‘ingewijd’ met 
een aantal bewoners. In maart zijn er nog 3 mooie bo-
men geplant en in mei kwam er een bankje. Het is een 
mooie jeu de boulebaan en een ontmoetingsplek gewor-
den. Wij zijn hier erg blij mee en hopen dat de plek bij-
draagt aan de saamhorigheid en gezelligheid in de buurt. 

Verenigingen Nieuw - Lotbroek 

Jeu de boulebaan dóór- en voor 
wijkbewoners 

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 Tim Fleuren scouting@hdemontfort.nl 

CV de Bistrojanen Ron Hassing bistrojanen@ziggo.nl 

Drumband Marijke Jean Wagemakers drumbandmarijke@ziggo.nl 

EHBO Nieuw Lotbroek Geertje de Mug secretaris@ehbo-nieuwlotbroek.nl 

Hengelsportvereniging, Haal Op Mat Steijaert info@dedroomvijver.nl 

Fanfare St. Gabriël Nico Lustberg info@sintgabriel.nl 

KBO Hoensbroek Wim van Bavel wim.rieky@ziggo.nl 

Recreatie Sport Vereniging Hoensbroek Marcel Wetzels marcelwetzels@live.nl 

Jeugd CV Gebrook Ton Bodelier info@jcvgebrook.nl 

Stichting Buurtbeheer Nieuw-Lotbroek Robert Lavicka 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" Appie Wijnen supportersclubfch@ziggo.nl 

Dierenweide Lotbroek Marianne Prickarts m.a.prickarts@ziggo.nl 

JongluujvaGebrook Marietje & Jessy jongluujvangebrook@gmail.com 

Werkgroep verkeer Nieuw-Lotbroek Mandy Könings-Soomers werkgroepverkeernieuwlotbroek@gmail.com 

mailto:secretariaat@lotbroekers.nl
mailto:ivnhoensbroek@gmail.com
mailto:secretaris@heemkundehoensbroek.nl
mailto:secretaris@fchoensbroek.net
mailto:scouting@hdemontfort.nl
mailto:bistrojanen@ziggo.nl
mailto:drumbandmarijke@ziggo.nl
mailto:secretaris@ehbo-nieuwlotbroek.nl
mailto:info@dedroomvijver.nl
mailto:info@sintgabriel.nl
mailto:wim.rieky@ziggo.nl
mailto:marcelwetzels@live.nl
mailto:info@jcvgebrook.nl
mailto:secretaris.sbnl@outlook.com
mailto:buurtpreventienieuwlotbroek@gmail.com
mailto:essersp@telfort.nl
mailto:supportersclubfch@ziggo.nl
mailto:m.a.prickarts@ziggo.nl
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Activiteiten* Nieuw-Lotbroek 

INFO-
PAG. DATUM 

START-
TIJD ACTIVITEIT ORGANISATIE LOCATIE 

 9 Ma 6 juni 13.00 Wandeling omgeving Thull SBNL Kasteel Hoensbroek 

 2 Za. 11 juni 14.00 Drumband Marijke 65 jaar Drumband Marijke Ons Trefcentrum 

 2 Zo. 12 juni  11.00  Drumband Marijke 65 jaar  Drumband Marijke Ons Trefcentrum 

 5 Za. 18 juni 10.00 Themadag: ”Hart voor je Hart” Patrick Essers en John Visker Ons Trefcentrum 

9 Zo. 19 juni  Archeologische wandeling Ridder Hoenpark en Heemkunde Ridder Hoen Park 

3 Vrij. 24 juni  18.50 FC Hoensbroek 75 jaar FC Hoensbroek Voetbalterrein 

3 Za. 25 juni 10.00 FC Hoensbroek 75 jaar FC Hoensbroek Voetbalterrein 

 3 Zo. 26 juni 10.00 FC Hoensbroek 75 jaar FC Hoensbroek Voetbalterrein 

 10 Zo. 10 juli 10.00 Zomer-markt Gezamenlijke verenigingen van Ons Trefcentrum 

 11 Za. 16 juli 19.30 Kienen, zaal open 18.30 uur Jong Lúuj va Gebrook Ons Trefcentrum 

 4 Vrij. 26 aug.    Deadline volgende Buurtblad SBNL E-mail 

 9 Za. 3 sept.   13.30 Monumenten wandeling SBNL Hoensbroek 

 6 Za. 8 okt. 20.30 Oktober-fest Gezamelijke verenigingen van Ons Trefcentrum 

            

ELKE TIJD ACTIVITEIT ORGANISATIE LOCATIE 

Di.  17.30  Dansles: Zie pagina 7 Jong Lúuj va Gebrook Ons Trefcentrum 

Do. 18.30 Dansles: Zie pagina 7 Jong Lúuj va Gebrook Ons Trefcentrum 

Wo. 18.30 Kienen .  Zaal open om 18.30 uur Supportersclub “De Blauw-Witten” Ons Trefcentrum 

Elke 2e wo. 13.30 Kienen.  Alcander 045-7111560 Koffiepot 

Wekelijkse  Activiteiten Nieuw-Lotbroek 

*  Lees altijd even de info over de activiteit op de aangegeven pagina omdat daar meer info in staat over tijden, dagen 
en/of men zich moet aanmelden.  


