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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 zondag 3 juni 18.00 uur.

 Jaargang 51         Nummer 10       20 mei 2018

Contactblad
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Activiteiten-kalender 2018
 

21 mei Rommelmarkt Limbricht, Pinkstermaandag
21 mei  11 - 17 uur openstelling kastelendag SK 
9 juni   Kinderactiviteit Buurtv. Zuid-West
2 juni  10 - 17 uur concertbachdag SK
3 juni  14 - 17 uur openstelling SK
12 juni  Notaris (testament) KBO
24 juni Auwt Lömmerichse Auwt Prinse Sjpeele (ALAPS) 2018 
10 juli   Spellenmiddag KBO
28 augustus Dagtocht KBO
7 oktober   Familiedag Buurtvereniging Zuid-West
9 oktober  Huis v. d. Zorg KBO
30 oktober  Breifabriek KBO
3 november   Avond van zuid-west Buurtvereniging Zuid-West
13 november  Veiligheid in en om huis KBO
8 december   kerstmiddag 65+ Buurtvereniging Zuid-West 
15 december  Kerstviering KBO

*SK:  Salvius Kerkje
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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

OPROEP 
De Sjwaegelebend, een heeeeel gezellige Zaate Hermenie is op zoek 
naar nieuwe leden. In eerste instantie een drummer, en daarnaast 
ook blazers, met name trompettisten. Ook andere blazers van harte 
welkom. We hebben altijd een gevarieerd jaarprogramma, waaronder 
een weekend spelen aan de Moezel.

Interesse: bel snel 046 - 4200809
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    Superheldenwandeling een succes door de inwoners van Limbricht! 
 
We willen iedereen uit Limbricht en omstreken die meegeholpen of meegelopen heeft 
tijdens onze Kinderen Kankervrij Superheldenwandeling hartelijk bedanken voor de inzet! 
Er waren 536 deelnemers en hierdoor hebben we 2.800 euro opgehaald voor Kika! 
Dat is een enorme stap in de goede richting.  
 
We zetten ons in voor Kika, omdat Berry de Vos en Joeri Verboord en hun partners  
van dichtbij hebben gezien hoe kinderen met kanker elke dag moeten knokken.  
Hoe hun wereld en die van hun gezin compleet ontregeld wordt en er maar nog een ding 
belangrijk is: overleven! En ze weten ook dat dit  laatste niet vanzelfsprekend is.  
Vandaar dat ze hun passie, hardlopen, willen verbinden aan het goede doel Kika. 
Door zich in te schrijven voor de marathon van New York op 4 november 2018, als loper voor 
Kika, hebben ze als doelstelling om minimaal 12.000 euro aan sponsorgeld op te halen.  
 
Op zondagochtend 27 mei start onze volgende grote activiteit: de Kika sponsorloop. 
Op het terrein van atletiekvereniging Unitas organiseren we een gezellig en sportief 
evenement met leuke muziek, loopafstanden met mooie prijzen en voldoende 
entertainment  voor jong en oud. Alle opbrengsten gaan  ook hier weer volledig naar Kika.  
 
Er zijn ren-afstanden van 10 km, 5 km en er is een aparte kidsrun voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Daarnaast is er een scholierenrun van 3 km voor middelbare scholieren.  
Voor kinderen is het extra leuk om mee te doen; er zijn clowns die de kinderen entertainen 
en voor elk kind dat deelneemt is er een kleine verrassing.  
 
Informatie over de Kika sponsorloop: 
WAAR:  atletiekvereninging  Unitas, Sittard (achter het Fortuna stadion) 

Inschrijven kan vanaf  08:45 uur 
TIJDEN: Start 5 en 10 km run  +/-  09:30 uur 

Start kids run  +/- 10:30 uur  
De scholierenrun start apart en is in samenwerking met een beperkt aantal 
middelbare scholen. 

 KOSTEN: 1,50 euro per kilometer (100% voor Kika)  
 
Misschien heeft U zin om deze ochtend met ons mee te beleven? 
Dat zouden we SUPER vinden. Dus hopelijk tot ziens en nogmaals bedankt, 
 
Groetjes van Berry en Joeri namens 1limburg4kika 

 
1limburg4kika  
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www.sintsalvius.nl

 
 
 

Contact 
 

Pastoor Janssenstraat 57 
6141 AM Limbricht 

@: vrienden@sintsalvius.nl 
Rabobank: 17.16.67.034 

KVK: 54350182 

 
Uitnodiging voor installatie marketensters schutterij Sint Salvius 

Zaterdag 26 mei 2018 
 
 
Installatie marketentsters schutterij Sint Salvius 
 
Op zaterdag 26 mei a.s. zal de installatie plaatsvinden van de nieuwe 
groep marketentsters van schutterij Sint Salvius. Deze groep is geheel in 
nieuwe uniformen en toebehoren gestoken, mede mogelijk gemaakt door 
een donatie van onze Stichting Vrienden van schutterij Sint Salvius. 
 
De officiële installatie zal plaatsvinden om 15:00u,  
locatie schuttersweide Sint Salvius. 
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd allen aanwezig te zijn bij dit heuglijke 
feit, ontvangst vindt plaats vanaf 14:30u. 
 
Na de feestelijke installatie van de marketentsters zal aansluitend om 15:30u 
aangevangen worden met “Sjeite maak vrunj!”… dé nieuwe opzet voor het 
alom bekende Dorpschieten. 
Hier zal gestreden worden om diverse disciplines op de grote buks. 
 
 
Het programma is als volgt: 
Datum: Zaterdag 26 mei a.s. 
Locatie: Schuttersweide 
 

 14.30 uur  Ontvangst 
 15.00 uur Installatie marketentsters 
 15.30 uur  Start schieten voor Koningsvriend(-in) 
 15.30 uur  Start “Sjeite maak vrunj” 

 
Wij verheugen ons zeer op een grote opkomst! 
 
Namens het bestuur van Stichting Vrienden van Sint Salvius, 
 
Henk Caris, Mariëlle Hellenbrand-Camps, Jacques Donders, Roger Kuster  

 



     

.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 

26 mei t/m 10 juni 2018 
 

JEZUS KOMT ! - Processiezondag 
“Het brood dat Ik zal geven is Mijn vlees ten bate van het leven der 
wereld.” Deze woorden van Jezus hebben in de geschiedenis van de 
Kerk steeds weer discussies op gang gebracht. Reeds de toehoorders 
van Jezus reageerden hierop: ‘Dit kan toch niet! Hoe kan iemand ons 
zijn vlees te eten geven!’  

Jezus nam van Zijn woorden niets terug. “Als 
gij het vlees van de Mensenzoon niet eet, hebt 
gij het leven niet in u…” Al lieten daarop velen 
Hem in de steek en gingen weg, Hij bleef erbij: 
Het Brood – bedoeld is de heilige hostie – dat 
Hij zou geven, is Zijn vlees, is Hij zelf. Als de 
priester tijdens de heilig mis de woorden van 
Jezus uitspreekt en zegt: “Dit is mijn Lichaam 
… dit is mijn Bloed”, veranderen brood en wijn 
werkelijk in het Lichaam en Bloed van Christus. 
Van buitenaf is er geen verandering te zien, de 
gedaantes van brood en wijn blijven; in wezen 
zijn ze wel veranderd.  
Deze blijvende tegenwoordigheid van de Heer 

in dit Heilig Sacrament mogen wij op deze Processiezondag vieren. Vol 
dankbaarheid begeleiden wij Jezus in het Heilig Sacrament door onze 
straten. 
God gaat dan met ons op weg! Wat een groot geheim! Hij trekt dan door 
onze straten - langs de wegen van ons leven -, net als 2000 jaar geleden, 
om deel te nemen aan ons leven, aan onze vreugden en ons verdriet, 
onze dankbaarheid en onze zorgen. Jong en oud wil Hij zegenen en hen 
Zijn kracht en bemoediging schenken. Hij wil ons allemaal oproepen tot 
liefde, geloof en overgave. 



Laten wij op processiezondag Onze Heer een mooi onthaal bereiden! 
De buurtverenigingen zullen dit weer doen door het leggen van lopers 
en de versiering van de rustaltaren. Allen, die langs de processieroute 
wonen, worden verzocht om de route auto-vrij te houden. Ook is het een 
teken van eerbied om te gaan knielen als het Heilig Sacrament voorbij 
trekt.  
Zondag 10-06 Processiezondag. Route: Kerk – Dorpsstraat – 
Veersestraat (Rustaltaar Kapel) – Veersestraat – Arnulfstraat – 
Beukenboomsweg - (Rustaltaar Dreissen) – Beukenboomsweg – 
Dorpsstraat – Kerk. 
 
Diegenen die een functie hebben gehad in de processie willen zij zich 
a.u.b. melden vóór 6 juni bij Iet Sijmons, Wijnrankenstraat 1 (tel. 046-
4854671)  
 
Kerkdiensten 
Zaterdag 26 mei: Vooravond van Drievuldigheidszondag.  
Vandaag geen biechtgelegenheid. 
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis om Gods zegen over de 

parochie; als jaardienst voor de ouders Lei Muris-Annie Muris- 
Mertens (st.); als jaardienst voor de ouders Frans Borghoms en 
Virginie Corten (st.); en voor Joep Evers. 

Zondag 27 mei: Drievuldigheidszondag.  
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Jacques Keulen (zeswekendienst); voor Tinie 
Keulen-Geraedts (1ste  jaardienst), alsmede voor de overledenen 
van de familie Geraedts en de familie Keulen; voor Alphons 
Leenders en Catharina v.d. Bongarth (st); voor Xaveer Schlössels 
en Riet Schlössels-Baggen (st); voor Mia Stultiens-Höngens 
(verj.); voor Pierre Habets (jrd); voor Jos Schlössels en Elisabeth 
Ritzen; 

11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; gest. 
jaardienst voor Walter van Noothoorn; voor Mia van Noothoorn-
Kleintjens (off); 

Maandag 28 mei: .     
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor overleden ouders en familie (ZO). 
19.00  uur, Guttecoven: Bidweg naar de Veldkapel. 
Dinsdag 29 mei:  
14.00-15.00 uur: Einighausen: Gebedsuur met Rozenkransgebed. 
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 



19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: ter ere van de H. Antonius 
(noveen 7) ; uit dankbaarheid; voor Jan Leo Joosten (offergang). 

Woensdag 30 mei:  
18.40 uur, Limbricht: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: om heilige priesters en priesterroepingen 

(ZO). 
Donderdag 31 mei: Bezoek van de H. Maagd Maria aan Elisabet 
08.40 uur, Einighausen:  Rozenkransgebed.  
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: uit dankbaarheid (ZO).  
Vrijdag 1 juni: H. Justinus , martelaar.   
09.30 tot 10.30 uur: H. Communie voor zieken en thuiszittenden. 
14.00 uur tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Frits Schijns; voor 

Bernard Starmans en overleden familieleden. 
Zaterdag 2 juni: Vooravond van Sacramentsdag.  
15.00 tot 16.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis om Gods zegen over de 

parochie; voor Bertha Kentgens-Ariaans (offergang); voor Theo 
Koster (offergang); voor Sophie van der Vliet-Moonen (offergang); 
als jaardienst voor de overleden ouders Paul en Truus Dreissen-
Coenen; als jaardienst voor de overleden ouders Jozef Habets en 
Sophia Schmeits en Doris Schmeits (st.); voor de echtgenoten 
Jozef Wilhelmus Salden – Maria Johanna Janssen (st.).  

Extra kerkdeurcollecte voor het onderhoud van het kerkhof.  
Zondag 3 juni:  Sacramentsdag. 
09.30 (!) uur: Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie;  voor Mia Notermans-Hauwé; 
Aansluitend Sacramentsprocessie.  

09.30 (!) uur: Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 
voor Mia van Noothoorn-Kleintjens (off); voor Horst Rother; voor 
Sjra Vleeshouwers; plechtige jaardienst voor ovl ouders Pierre 
Cremers en Angèle Cremers-Cloots; voor ovl echtgenoten 
Pustjens-Cloots; voor ovl echtgenoten Linssen-Cremers; 
jaardienst voor Piet Lebens en Mien Lebens-Coumans,; voor Leon 
Lebens; jaardienst voor ovl ouders Coumans-Daniels
 Aansluitend Sacramentsprocessie. 

Maandag 4 juni:  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis voor de vele vluchtelingen (ZO). 
Dinsdag 5 juni: H. Bonifatius en gezellen, martelaren 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis ter ere van de H. Antonius   
         (noveen 8); uit dankbaarheid; als jaardienst voor de fam. Heffels - 

Horssels en zoon Frans. 



Woensdag 6 juni: H. Norbertus, bisschop.  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de gezinnen. 
19.45-20.45 uur. Limbricht: Aanbiddingsuur. 
Donderdag 7 juni:  
09.00 uur, Einighausen: H. Mis voor de zieken 
Vrijdag 8 juni: Hoogfeest van het H. Hart van Jezus. 
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Frits Schijns; voor 

Bernard Starmans en overleden familieleden. 
Zaterdag 9 juni: Onbevlekt Hart van Maria 
15.00 tot 16.00  uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Limbricht: Plechtige H. Mis voor de parochie. 
Zondag 10 juni: Tiende zondag door het jaar.  
09.30 uur: Guttecoven: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor de overleden ouders Thei en Mia Geurts-Wetzels 
en kinderen; voor Thea en Jan Schmeits en ouders Schmeits-Neis 
(st.). Aansluitend Sacramentsprocessie. 

09.45 uur: Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 
voor Lei Jetten en Rosa Bonné (st); voor Harie Leenders (OAE); 
voor Louis Heijlighen (OAE);   

 
Om te noteren: 
Maandag 28-5, 19.00 uur Bidweg naar de Veldkapel; Maandag 
28-5 en 11-6, 20.00 uur: Bijbelmeditatie, pastorie 

 
Op hun huwelijk bereiden zich voor: 
Davy Vinclair en Stefanie Vleeshouwers, Vriendenkringstr. 31 , 
Limbricht. Huwelijk op 15 juni in kl. Salvius-kerk 
Ralph Meuwissen, Heerenlandstr. 15 en Marieke Ermans, 
Heerenlandstr. 17, Huwelijk op 19 oktober in Guttecoven. 
In de Heer overleden zijn: 
Thei Salden, 81 jaar, Eppekoutsweg 12, Guttecoven 
Wil Kusters, 87 jaar, Veersestraat 35, Guttecoven 
Moge zij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel sterkte 
met dit verlies.   
 
Geslaagd Pinksterfeest 
Bij mooi weer konden wij ook dit jaar de Pinkstermarkt 

rondom om de kerk houden. Allen die hier aan hebben 

meegeholpen onze hartelijke dank. De opbrengst is voor 

het groot onderhoud van ons orgel. 
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Jubileumshow Jazz Dans Limbricht
Zondag 10 juni 15.00 uur
Jazz Dans Limbricht bestaat 35 jaar! Wij willen dit graag met 
jullie vieren tijdens onze jubileumshow op zondag 10 juni. Onze 
leden hebben het hele jaar hard geoefend en staan te popelen 
om hun talenten met jullie te delen. De show vindt plaats in de 
Stadssporthal, Stadswegske 8 in Sittard en begint om 15.00 uur 
(de zaal is geopend vanaf 14.30). Het belooft weer een bijzonder 
mooie middag te worden. Kaartjes kosten €5,- voor volwassenen 
en €4,- voor kinderen t/m 12 jaar. We zien jou toch zeker ook op de 
tribune?!

Jazz Dans Limbricht is opgericht in 1982 als gymnastiekvereniging 
Limbricht. De leeftijd van onze leden ligt tussen de 4 en 50 jaar, 
waardoor we toegankelijk zijn voor bijna iedereen die een warm 
hart voor dansen heeft. De nadruk ligt op plezier en ontspanning, 
voornamelijk in de dansstijl ‘jazz’. Voor de leden die meer uitdaging 
zoeken, hebben wij ook selectiegroepen in bijna alle leeftijden, die 
jaarlijks deelnemen aan wedstrijden en optredens. 
Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom! Bezoek onze site www.
jazzdans-Limbricht.nl of mail naar info@jazzdans-limbricht voor 
meer informatie. Dus grijp je kans en dans!
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informatie & advies  
wordt een 

SOCIAAL PLEIN 
Iedereen vanaf 18jr kan hier terecht met vragen over:  

wonen, welzijn, zorg en inkomen 

  U krijgt informatie en advies.  
  We helpen u bij regelzaken (bijv. door formulieren in te vullen)  
  en geven ondersteuning op maat (zoals vergroten van mobiliteit) 
  Waar nodig worden vrijwilligers en specialisten ingezet. 
 

  Vanaf 1 mei is het Sociaal Plein wekelijks geopend op: 
 Maandag -    13:30-15:30 u in Bicht 
 Donderdag - 10:00-12:00 u in Hof van Eynatten 

 

   Voor informatie bel naar: 0636568656  / 0640761184 
   Nicole Gardeniers - Betsie Horrichs - Gertie de Klein - Lara Janssen 
   Wijksteunpunt Bicht Burg. Venckenstraat Obbicht (door de poort met de ) 
   Wijksteunpunt Hof van Eynatten 1 Limbricht (gelegen aan de Beekstraat) 
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Met	dit	motto	willen	we	op	zaterdag	16	juni	een	start	maken	van	iets	wat	kan	uitgroeien	tot	een	
mooie	traditie.	

“Het	opruimen	van	zwerfafval	in	onze	woonomgeving.”	
Leuk	voor	volwassenen	om	een	bijdrage	te	leveren,	maar	zeker	ook	leerzaam	voor	onze	kinderen.	

De	aftrap	(10	uur)	vindt	plaats	op	het	Burgemeester	Coonenplein,	en	na	afloop	(+/-	12	uur)	sluiten	
we	af	met	een	stuk	vlaai	en	een	kop	koffie	of	iets	fris.	

Voor	alle	hulpmiddelen	wordt	gezorgd.	Enkel	een	“opgeruimde”	bui	wordt	gevraagd.	

We	nodigen	iedereen	dan	ook	uit	om	zich	hiervoor	aan	te	melden,	en	straks	een	of	meerdere	straten	
voor	zijn	rekening	te	nemen	(ook	erg	leuk	om	als	groep	of	familie	deel	te	nemen)	
Meld	je	uiterlijk	8	juni	aan	op		info@dorpsplatform-limbricht.nl.		
	

Graag	tot	heel	gauw	

	

Dorpsplatform	Limbricht.	

 

 

	

	

LIMBRICHT SCHOON 

HEEL GEWOON 



S.G.L.  Bezettingsschema 28-5-2018 t/m 10-06-2018 
 

Zo   27-05-2018  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
Ma  28-05-2018 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
Di   29-05-2018 KBO (gym)  11:00  GZ 
  Werkgroep Gemeenschapshuis  19:30  GZ 

 Schildersclub  19:30 Z 
 Fusion  20:00 KZ 
Wo  30-05-2018 KBO (koersballen)  14:00 KZ 
                      Hatha yoga (groep1)  19:00 KZ 
                                 Hatha yoga (groep2)  20:15 KZ 
 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ                               

Doale Vergadering  19:30 BK 
Do  31-05-2018 Aero gym  19:30 KZ 
Vr     1-06-2018 Aero gym  09:30 KZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
Za    2-06-2018 . 
Zo    3-06-2018  Muziekvereniging drumband  19:30 GZ  
 Kerk bestuur na Processie             12.30          Café 
Ma    4-06-2018 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
Di     5-06-2018 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Kienen (Dames)  19:30           BK          

Fusion  20:00 KZ 
Wo   6-06-2018 KBO (koersballen)  14:00 KZ 
 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
                      Hatha yoga (groep1)  19:00 KZ 
 Hatha yoga (groep2)  20:00 KZ 
Do  7-06-2018 Aero gym  19:30  KZ  
Vr   8-06-2018 Aero gym  09:30 KZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
Za   9-06-2018 Buurt Zuid West 
Zo 10-06-2018 Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
 

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