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 Jaargang 50         Nummer 11        03 juni 2017

Contactblad

Uitgave : Gemeenschapsbelangen Limbricht.
Verschijnt om de 14-dagen met nieuws inzake 
verenigings- en gemeenschapsleven.
Tevens opname van de kerkberichten.

Kopie voor het volgende nummer kunt u mailen 
naar: redactie@gb-limbricht.nl 
uiterlijk maandag 12 juni 18.00 uur.
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Activiteiten-kalender
 
5 Juni Pinksterfeest met rommelmarkt 
10 Juni Zaagsel verven processie, Sjroopbuurt
11 Juni ALAPS (Auwt Lömmerichse Auwt Prinse Sjpeele) 
18 Juni Versieren en loper leggen processie Sjroopbuurt
24 Juni Workshop vlaaien bakken en boerenlunch, Sjroopbuurt
27 - 30 Juni Avond4daagse Limbricht 
28 Juni Boottocht Zonnebloem 
9 Juli Domino Open-Air, Kasteel Limbricht 
26 Augustus Familiefietstocht en Zomerfestival, Buurtver. Zuid-West
16 September   Kinderactiviteit , Buurtver. Zuid-West
23 September Opl. restauratie veldkruis met tentfeest, Sjroopbuurt
7 Oktober Jaarlijkse Sjroopdaag, thema Oktoberfeest, Sjroopbuurt
4   November   Avond van zuid-west, Buurtver. Zuid-West
9   December   kerstmiddag 65+, Buurtver. Zuid-West

2 Januari Nieuwjaarsborrel, Sjroopbuurt

Contactblad GBL
Zoals jullie wellicht weten is er ook een website van het GBL.

www.gb-limbricht.nl

Hier vindt U onder andere:
• Verschijningsdata van het Contactblad
• Digitale versies van het Contactblad
• Gegevens van alle aangesloten verenigingen
• Links naar de websites van alle aangesloten verenigingen
• Activiteiten kalender van de aangesloten verenigingen
• Algemene info van het GBL

Dus nieuws en info van de aangesloten verenigingen blijft welkom, en kunt 
u sturen naar:

Redactie@gb-limbricht.nl
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Dankbetuiging
Graag willen wij u bedanken voor de vele kaarten, berichtjes en 

telefoontjes die wij hebben mogen ontvangen in de periode van ziekte 
en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, 

schoonmoeder en trotse oma

Tiny Roeters-Ouwerkerk

Overweldigend en hartverwarmend waren al deze reacties en lieve 
woorden.

Geweldig hoeveel iedereen met ons heeft meegeleefd.

Tevens dank voor uw aanwezigheid tijdens het mooie afscheid. 

Dit heeft ons veel steun gegeven. 

Jan Roeters
Erwin Roeters

Diana, Marcel, Aniek en Imke Vervoort-Roeters
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Verschijningsdata contactblad 2017
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Concert Salvius kerkje
Raoul Reimersdal en Leon Dijkstra in het Salviuskerkje van Limbricht. Op 
zondag 11 juni om 15 uur is in het Oude Salviuskerkje van Limbricht een 
concert van bariton Raoul Reimersdal en pianist Leon Dijkstra. 

Op het programma staat een liedrecital: Songs of Travel & Dichterliebe.
De “Songs of Travel” zijn gecomponeerd door Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958). Dit is een cyclus van negen liederen, die gaat over een man 
die zijn thuis verlaat en de natuur intrekt. Naast haar pracht kent de natuur 
ook haar ontberingen, die beide reflecteren naar episodes uit zijn leven.  
Anders dan bijvoorbeeld de bekende Winterreise van Schubert heeft deze 
reis een goed einde. De hoofdpersoon vindt uiteindelijk vrede met zijn 
verleden. 

“Dichterliebe” behoort tot de bekendste werken van Robert Schumann 
(1810-1856). Dit is een meer psychologische reis. De hoofdpersoon 
beschrijft in een cyclus van zestien liederen zijn liefdesverhaal. Anders 
dan in “Songs of Travel” gaat het voor deze man bergafwaarts. Schumann 
weet met zijn muziek bijzonder goed het sentiment van het moment te 
raken. Deze muziek is dan ook veel meer een afspiegeling van emoties 
dan van de natuur.”

Reserveren via raoul87@gmx.com of 045 851 5374 
Prijs voorverkoop €10 en kassaverkoop €12,50 
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ALAPS (Auwt Lömmerichse Auwt Prinse Sjpeele)
Bèste luuj,

Op zunjig 11 juni a.s. vindtj de 3e edisie van ALAPS (Auwt Lömmerichse 
Auwt Prinse Sjpeele) plaats, dit jaor op de Sjöttewei van Sjötterie Sint 
Salvius . D’r kènt waer ingesjreve waere veur dezelfde ongerdeile es 

veurige jaore (Eijersjmiete, Kratsjtapele en Langsaam fitse). Höbse dus 
zin om ein eike te gooie, ein kretje te sjtapele en/of op dien dooie gemaak 

te fitse? Bèn d’r dan bie op zunjig 11 juni vanaaf 14 oer!

Belaef oetneudigend,

Auwt Prinsegarde Lömmerich



3 t/m 18 juni 2017 

.K.  Parochie H.-Salvius, Limbricht 
Pastoor M. Otto 

Past. Janssenstraat 16 

6141 AN Limbricht 

Tel: 046-4515595; m.a.j.otto@hetnet.nl  

www.parochieclusterlimbricht.nl 

Kerkbijdrage:  NL51RABO 0129 1906 24 

Overige:         NL17RABO 0129 1001 53 

H. Antonius van Padua (13 juni) 

“Heilige Antonius, beste vriend, zorg dat ik mijn …weder vindt”. Bekend is 
de heilige Antonius vooral als patroon voor verloren zaken. Wie was nu 
deze grote heilige? 
Hij werd geboren rond het jaar 1200 in Lissabon (Portugal). Zijn naam was 
Fernando Bullone. Reeds met 15 jaar treedt hij in bij de orde van de 
Augustijner koorheren.  Hier ontvangt hij een degelijke studie. Met name 
verdiept hij zich in de kennis van de heilige Schrift. Een paus zou later van 
hem zeggen: ”Als de heilige Schrift verloren zou 
gaan, dan zou Antonius haar weer kunnen 
opschrijven.” Zo goed was hij thuis in de bijbel. 
Op zijn 25e jaar verandert zijn leven. In Coimbra, 
vlak bij Fatima, worden vijf Franciscanen 
begraven, die tijdens een missiereis in Marokko 
gedood werden. Fernando kende hen. Het liefst 
was hij met hen meegegaan. Als Augustijner-
koorheer was dat niet mogelijk. Nu wil hij hun 
werk als missionaris voortzetten en ook naar 
Marokko gaan. Hij gaat over naar de orde van 
de Franciscanen en noemt zich nu Antonius. Op 
zijn dringend verzoek laat men hem als 
missionaris naar Noord-Afrika vertrekken. Hier wordt hij echter doodziek 
en moet terug. Op de terugreis komt het schip in een storm en belandt 
uiteindelijk in Sicilië. Hier hoort Antonius, dat de heilige Franciscus van 
Assisië alle Franciscanen bijeenroept tot een generale bijeenkomst in 
Assisië. Hij gaat er ook naar toe. Eenvoudig, onbekend. Hij zwijgt over zijn 
theologische kennis en doet in de daaropvolgende jaren als gewone 
broeder het werk in een klooster in Italië. Hij bidt veel en doet boete.  

https://www.google.nl/url?q=http://www.safetygallery.com/padua.htm&sa=U&ei=gI6LU-D7LcvFPe2LgEg&ved=0CDoQ9QEwBg&usg=AFQjCNHEA5otx67D0ir-tc_stwSg4huJvg


Op een dag wordt de monnik, die een toespraak bij gelegenheid van een 
Eerste Mis moet houden, ziek. Niemand durft in te vallen. Voor de grap 
zegt er een: “Vraag toch Antonius!” En deze houdt met zulk een kracht, 
wijsheid en overtuiging de preek, dat men Antonius zelfs benoemt tot 
docent voor de studerende medebroeders. Later trekt hij prekend door 
Frankrijk en Italië. Velen waren hier door dwaalleren van de katholieke 
Kerk vervreemd geraakt. Door zijn nederigheid en boeiende preken kan 
Antonius velen terugbrengen tot het geloof van de Kerk. Vaak neemt hij 
het op voor de armen, die door de verschillende machthebbers onderdrukt 
worden. Maar vooral wint hij de mensen door zijn aanhoudend gebed en 
boete.  
Zijn eenvoud en nederigheid hebben hem tot een zeer geliefde heilige 
gemaakt. Door deze grote verering is hij ongetwijfeld ook de ‘patroon voor 
verloren zaken’ geworden. Het meest belangrijke, dat een mens echter 
zou kunnen verliezen, is het geloof. Dat iemand dit terug mag vinden, 
daarvoor heeft Antonius heel zijn leven gewerkt. Zouden wij hem ook nu 
niet hiervoor om zijn voorspraak kunnen vragen ?  
 

Om te noteren: 
Maandag 5 juni, Grote Pinkstermarkt in Limbricht 
Maandag 12 juni, 20.00 uur: pastorie: bijbelmeditatie  
Dinsdag, 13 juni, Op het Feest van de H. Antonius, zijn na de h. 

mis van 19.00 uur alle parochianen uitgenodigd voor koffie en vlaai in het 
Tuurhoes in de kelder bij ‘t Waeske.  
  
In de Heer overleden is: 
Suzanne Gort, op 25-5-2017 te Heel, ze werd te rusten gelegd op  
het kerkhof te Guttecoven.  
Mogen zij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel  
sterkte met dit verlies.  
 
Pinkstermarkt op 5 juni 
Op Pinkstermaandag is weer de Pinkstermarkt 
in de straten rondom de kerk. Aan zo’n 100 
kraampjes worden tweedehands-spullen 
verkocht. Wij hopen op goed weer en heten u 
allen welkom voor een fijne en gezellige dag. 
Comité Pinkstermarkt Limbricht 
 
 
 
 



Kerkdiensten 
Zaterdag 3 juni: Vooravond van het Hoogfeest van Pinksteren   
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis (Gregoriaans): voor de parochie; 

voor Mia Bogie-Coenen (offergang); voor de ouders Jozef Habets 
en Sophia Schmeits en Doris Schmeits (st.); voor de echtgenoten 
Jozef Wilhelmus Salden - Maria Johanna Janssen (st); voor Sjra 
en Mia Tummers-Wetzels; voor Christien en Sjeng Laumen-
Wetzels. 

Kerkdeurcollecte voor het onderhoud van onze begraafplaats. 
Zondag 4 juni: Hoogfeest van Pinksteren 
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor de parochie; voor Mia 

Notermans-Hauwé; voor Mia Jaspers-v.d. Bongarth (wd);  
Kerkdeurcollecte voor de Nederlandse Missionarissen 

11.00 uur, Limbricht:  Plechtige H. Mis (meerstemmig): voor de parochie; 
jaardienst voor de overleden ouders Zef Urlings en Agnes 
Urlings-Wolters; voor  Hans Sanders (off); voor Harrie Wetzels 
(off); voor Horst Rother (off);  

Maandag 5 juni: Tweede Pinksterdag 
08.30 uur, Guttecoven: Leesmis: Om Gods zegen over de parochie. 
09.45 uur, Einighausen: Gezongen H. Mis: voor de parochie.  

Kerkdeurcollecte voor de Nederlandse Missionarissen 
11.00 uur, Limbricht: Leesmis: voor de parochie. 
Dinsdag 6 juni: H. Norbertus, bisschop.    
19.00 uur, Guttecoven: Pl. H. Mis t. e.v. St. Antonius (noveen 9);  

jaardienst voor Tonny Deriks – van Deurssen en als intentie 
voor Frans Deriks; voor de intenties van de offeraars in de 
Veldkapel.  

Woensdag 7 juni:   
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de gezinnen. 
19.45 -20.45 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur 
Donderdag 8 juni: Onze Heer Jezus Christus, eeuwige hogepriester.   
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor alle overleden priesters. 
Vrijdag 9 juni: H. Efrem, diaken en kerkleraar.  
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur , Limbricht: Latijns mis/oude ritus: voor Gerda Koster-

Verschuren; voor Bernard Starmans en overl. familieleden; 
Zaterdag 10 juni: Vooravond Drievuldigheidszondag  
16.00 tot 17.00 Limbricht biechtgelegenheid. 
19.00 uur Guttecoven: H. Mis; (meerstemmig) voor de parochie; voor een 

bijzondere intentie. 
 



Zondag 11 juni: Hoogfeest van de H. Drieeenheid.  
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 

voor Mia Jaspers-v.d. Bongarth (zeswekendienst); voor Joseph 
Wielders, Helena Wielders-Notermans en zoon Chris (st); voor Lei 
Jetten en Rosa Bonné (st); 

11.00 uur, Limbricht: Pl. H. Mis: voor de parochie; om Gods zegen over 
de parochie; voor Jo Willems-Leers (off); voor Toon Hochstenbach 
(off); voor Sophie Schmeitz-Kallen (off);     

Maandag 12 juni:  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een overledene (PH). 
Dinsdag 13 juni: H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis ter ere van het feest van de H. 

Antonius; voor de overleden ouders Knoors-Bogie; voor Mart 
Heutmekers en de vrienden van Antonius; voor de fam. 
Schumans-Spijkers; voor Sjra Vleeshouwers.  

Aansluitend koffie en vlaai in de kelder bij ’t Waeske (Tuurhoes)  
Woensdag 14 juni: H. Lidwina, maagd, feest  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de zieken 
Donderdag 15 juni: 
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de zielen in het vagevuur. 
Vrijdag 16 juni:  
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur , Limbricht: Latijns mis/oude ritus: voor Gerda Koster-

Verschuren; voor Bernard Starmans en overl. familieleden; 
Zaterdag 17 juni: Vooravond van Sacramentsdag. 
13.00 uur: Einighausen: Huwelijksmis voor het Bruidspaar Simone 

Dohmen en Domenique Urlings; 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: uit dankbaarheid; jaardienst 

voor Nico Lomme en overleden familieleden. 
Zondag 18 juni : Sacramentsdag.  
09.30 (!) uur, Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 

voor Antonius Leonardus Smeets en Maria Hubertina Emelie 
Kelleners(st); voor Jo Baltussen (wd); 
Aansluitend Sacramentsprocessie 

09.30 (!) uur, Limbricht:  Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 
parochie; pl. Jaardienst voor overleden ouders Pierre Cremers en 
Angele Cremers-Cloots, voor overleden echtgenoten Pustjens-
Cloots en voor overleden echtgenoten Linsen-Cremers; voor Sjra 
Vleeshouwers; voor Paul Rademakers (off); aansluitend 
Sacramentsprocessie 
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Midzomerfestival Hof van Eynatten 
Woensdag 28 juni van 14.00 tot 17.00 uur 
 

DJ Jean Delbressine zorgt voor zonnige muziekklanken 
Dave Culinair zorgt voor de lekkerste BBQ-gerechten 
We maken er net als vorig jaar weer een dol feestje van. 
 
Eigen bijdrage: € 10.00 inclusief muziek en BBQ   (drankjes voor eigen rekening) 
Aanmelden  graag vóór 22 juni bij een van onderstaande wijksteunpunten of 
telefoonnummers. 
 
 

We gaan op stap in Berg aan de Maas 
Op maandagmiddag  21 augustus  
 

De ‘Organisatie Oogstdankfeest’ nodigt ons  uit voor een middagje muziek en 
vrolijkheid.  We worden getrakteerd op koffie met vlaai en de meest leuke 
verrassende optredens. 
 
 
 

Verzamelen: 12.45 uur bij Hof van Eynatten / Bicht  vertrek: 13.00 uur 
U kunt met eigen vervoer gaan en  er rijden busjes. ‘Busje komt zó’! 
Eigen bijdrage mét busvervoer:  € 10.00 inclusief  3 consumpties 
Eigen bijdrage zonder busvervoer : € 6.00 inclusief  3 consumpties 
Aanmelden  graag vóór 1 augustus op onderstaande tel. nummers 
Of loop even binnen bij ons, de koffie staat klaar! 
 
 
Informatie en aanmelden: 
Hof van Eynatten 1 Limbricht T. 046-4527272 / 06-13370258            
Bicht Burg. Venckenstraat tussen 4&6 Obbicht T. 046-8881456 
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JV  ‘T WAESKE 

JV  ‘T WAESKE 

WAESKEPOP 2017! 
ZATERDAG 24 & ZONDAG 25 JUNI! 

Kerkstraat 4a Guttecoven  |  Gratis Entree! 
waeskepop.nl  | facebook.com/waeskepop | Instagram: @waeske  

 
Het grootste evenement dat wij als jongerenvereniging van Guttecoven 

ieder jaar weer mogen organiseren staat in de maand juni alweer voor de 
deur: Waeskepop! Hét 2-daags open lucht festival dat elk jaar rond de 
maand juni plaatsvindt op het plein achter de kerk in Guttecoven! Het 
biedt Live muziek van verschillende bands uit de omstreken met gratis 

toegang voor jong en oud! Het feest begint op zaterdag 24 juni om 20:00 
uur ’s avonds en op zondag 25 juni begint het om 13:30 uur ‘s middags. 

Op de zaterdagavond zullen coverband Mad Men en Big Benny een 
geweldig feest gaan neerzetten. De zondag staat o.a. in het teken van 

livemuziek van lokale bands. Zo zullen Waist of Time, Rabbit Invasion en 
GEOFF WYLD ’s middags optreden, waarna Universe 2.0 het weekend zal 

afsluiten.  

Waeskepop is een feest voor de gemeenschap waar iedereen welkom is, 
jong en oud. Jaarlijks organiseert jeugdvereniging ’t Waeske uit 

Guttecoven dit gehele weekend met veel passie en plezier. Het feest is in 
onze ogen de perfecte weergave van het gemeenschapsgevoel en de 

openheid naar mensen toe van buiten Guttecoven.  

Wij hebben er weer zin in! Jij komt toch ook?!   
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JV  ‘T WAESKE 

JV  ‘T WAESKE 

 

 

STEUN WAESKEPOP 2017 
Omdat wij als J.V. ’t Waeske er bewust voor kiezen om het evenement 

voor iedereen vrijblijvend en toegankelijk te houden door geen entree te 
heffen, zijn wij geheel afhankelijk van sponsorinkomsten. Eén van de 

initiatieven om de benodigde inkomsten te vergaren is de Club van 25. 
Voor een bedrag van € 25,- krijgt u met uw naam een plekje op het bord 
van de Club van 25 dat tijdens het evenement duidelijk zichtbaar zal zijn. 

Lijkt het u leuk om met uw naam of groep op het bord te komen staan 
en/of wilt u Waeskepop graag steunen? Stort dan uiterlijk woensdag 14 
juni uw bijdrage t.w.v. € 25,- op NL04 RABO 0113 8023 23 t.n.v. J.V. ’t 

Waeske en vermeld hierbij uw naam en ‘Club van 25’. Voor vragen kunt u 
gerust contact opnemen via 06 11 86 66 09 of via info@waeskepop.nl.  

Wij zijn erg dankbaar voor de (financiële) steun die wij al jaren mogen 
ontvangen van ondernemers en particulieren van en rondom Guttecoven 
waarmee zij ons helpen Waeskepop ieder jaar weer mogelijk te maken. 

J.V. ‘T WAESKE 
De Kelder is elke woensdag- en vrijdagavond geopend! 

Website: waeske.nl  | Facebook.com/waeske | Instagram: @waeske 
Kerkstraat 4a in Guttecoven.  

 
Tot in ‘t Waeske!  
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4e Avond4Daagse Limbricht 
         27 t/m 30 JUNI 
 

Start tussen 18:00 en 19:00 vanuit Gemeenschapshuis “ ’t Waope van 
Lömmerich”, Gronckelstraat 1  te Limbricht.  

Afstanden: 2,5 KM, 5 KM en 10 KM.  

Op 27 juni zal vanaf 17:30 de mogelijkheid zijn om je startkaart af te 
halen na betaling van het inschrijfgeld. Inschrijven kan op individuele 
basis of als groep. Individueel kost de inschrijving 5 euro. Groepen van 
4 personen of meer betalen 4 euro per deelnemer. Ben je lid van de 
KWBN krijg je naar vertoon van je lidmaatschapskaart ook €1,- korting 

Aan het einde van de 4e dag is er het blarenbal, waar iedereen kan 
genieten van een drankje en een hapje.  

We zien jullie graag op 27 juni en hopen op geweldig wandelweer. 

Voor inschrijvingen en meer informatie:  

www.avondvierdaagse-limbricht.nl 
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S.G.L.  Bezettingsschema  04-06-2017 - 18-06- 2017

zo 04-06-2017  Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
ma 05-06-2017 Pinkstermarkt
di 06-06-2017  KBO (gym)     11:00 GZ
   Fusion      20:00 KZ
wo 07-06-2017 Hatha yoga     11:00 KZ
   KBO (koersballen)    14:00 KZ
   Muziekvereniging  (kienen)     18:00 GZ
   Hatha yoga (groep1)    19:00 KZ
   Hatha yoga (groep2)    20:15 KZ
do 08-06-2017  Aero-gym     19:30 KZ
vr 09-06-2017  Aero-gym     09:30 GZ
   Muziekvereniging korps   19:00 GZ
Za 10-06-2017 Fanfare  10:00
zo 11-06-2017  Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
ma 12-06-2017 Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di  13-06-2017  KBO (gym)     11:00 GZ
   Fusion      20:00 KZ
wo 14-06-2017 Hatha yoga     11:00 KZ
   KBO (koersballen)    14:00 KZ
   Muziekvereniging  (kienen)     18:00 GZ
   Hatha yoga (groep1)    19:00 KZ
   KBO bestuur     19:30 BK
   Hatha yoga (groep2)    20:15 KZ
do 15-06-2017  Aero-gym     19:30 KZ
vr 16-06-2017  Aero-gym     09:30 KZ
   Lon      19:00 KZ
   Muziekvereniging korps   19:00 GZ
zo 18-06-2017  Muziekvereniging drumband   10:00 GZ

Wilt u een ruimte reserveren voor een activiteit dan gaarne via 
e-mail gemeenschapshuislimbricht@gmail.com of bel 06-23329797

 

 

 

 

4e Avond4Daagse Limbricht 
         27 t/m 30 JUNI 
 

Start tussen 18:00 en 19:00 vanuit Gemeenschapshuis “ ’t Waope van 
Lömmerich”, Gronckelstraat 1  te Limbricht.  

Afstanden: 2,5 KM, 5 KM en 10 KM.  

Op 27 juni zal vanaf 17:30 de mogelijkheid zijn om je startkaart af te 
halen na betaling van het inschrijfgeld. Inschrijven kan op individuele 
basis of als groep. Individueel kost de inschrijving 5 euro. Groepen van 
4 personen of meer betalen 4 euro per deelnemer. Ben je lid van de 
KWBN krijg je naar vertoon van je lidmaatschapskaart ook €1,- korting 

Aan het einde van de 4e dag is er het blarenbal, waar iedereen kan 
genieten van een drankje en een hapje.  

We zien jullie graag op 27 juni en hopen op geweldig wandelweer. 

Voor inschrijvingen en meer informatie:  

www.avondvierdaagse-limbricht.nl 
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9 juli 2017 | Kasteel Limbricht | 15:00

Organisatie: Auwt Prinsegarde i.s.m. Kasteel Limbricht. Outdoor event: bij slecht weer zal een overkapping worden voorzien. 
Kinderen t/m 13 jaar GRATIS entree onder begeleiding (legitimatie nodig). Springkussens aanwezig op de binnenplaats. 
Voorverkoop via: tickets.auwtprinse.nl (€10,- exclusief servicekosten) Kaarten aan de kassa €12,50. Voorprogramma: DJ
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