
1

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 16 juni 18.00 uur.

 Jaargang 52         Nummer 10      1 juni 2019

Contactblad
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Activiteiten-kalender
*SK: Salvius kerkje *KB: Kasteel Buurt

31 mei t/m 2 juni Kids-weekend, buurtvereniging Zuid-West

02 juni openstelling  Salviuskerkje
10 juni 11.00-17.00 uur, openstelling Salviuskerkje en kasteel
10 juni Rommelmarkt/Pinksterfeest Limbricht
22 juni Ophalen oud-papier, Schutterij Sint Salvius Limbricht
22 juni Vogelschieten drumband / jonkerschieten, Schut. St Salvius
23 juni Sacramentsdag, Schutterij St. Salvius Limbricht
24 juni Café Saldentroffee, Schutterij Sint Salvius Limbricht
25 - 28 juni  Avond4daagse Limbricht 
30 juni BF Stein, Schutterij Sint Salvius Limbricht

07 juli OLS Sevenum 2019, Schutterij Sint Salvius Limbricht 
07 juli openstelling Salviuskerkje
09 juli Spellenmiddag KBO
10 juli openstelling Salviuskerkje
15 juli concert alexei sizonov SK     
21 juli ZLF Puth 2019, Schutterij Sint Salvius Limbricht
27 juli Ophalen oud-papier, Schutterij Sint Salvius Limbricht 

05 augustus openstelling Salviuskerkje 
05 augustus i concert ad gijzels & karen vd wal SK
11 augustus open orgeldag sol SK 
12 augustus regioconcert orlando festival  SK
17 augustus Familiedag, buurtvereniging Zuid-West
18 augustus BF Geleen, Schutterij Sint Salvius Limbricht
24 augustus Ophalen oud-papier, Schutterij Sint Salvius Limbricht
24 augustus  Groot Jubileumfeest Kasteel Buurt 

01 september BF Heerlen, Schutterij Sint Salvius Limbricht
02 september openstelling Salviuskerkje 
06 september Krasse Knarren fietstocht (voor 55+ers) KB
08 september openstelling Salviuskerkje OMD 
09 september openstelling Salviuskerkje OMD 
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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

Bij deze willen we iedereen bedanken voor het 
medeleven met het overlijden van 

Annie Stoffels-Hecker

Kinderen kleinkinderen en achterkleinkinderen.
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WERKGROEP ACTIVITEITEN KERKBESTUUR LIMBRICHT 
P/A Lintjeshaag 19, 6141 MB Limbricht. 

Pinksterfeest 2019. 
Op pinkstermaandag 10 Juni a.s. organiseert de werkgroep 
activiteiten van het kerkbestuur Limbricht voor het 26e jaar het 
pinksterfeest met een grote rommelmarkt van 8.00 tot 17.00 uur, 
met ongeveer 100 kramen. 

De kraamhuur voor een standaard kraam bedraagt dit jaar: 
€ 35,00 per stuk. 

Er mogen niet hoofdzakelijk nieuwe spullen verkocht worden!! 

Inschrijven kan t/m 1 juni 2019. 

Er worden géén standhouders met drank- en/of eetgerei op de 
rommelmarkt toegelaten.  

U kunt een inschrijfformulier per E-mail aanvragen: 
w.konings@home.nl 

Maar let op, vol is vol, dus schrijf u direct in. 

Dit jaar zal het kraampjes parcours hetzelfde zijn.  
De activiteiten zijn voor het gemeenschapshuis aan de 
Gronckelstraat, waar ook het terras en de catering tent staan. 
Ook de informatie en de EHBO zullen daar  aanwezig zijn. 
Beleeft uitnodigend, 
Werkgroep activiteiten Kerkbestuur Limbricht.      
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.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 

1 t/m 23 juni 2019 

 
De Heilige Geest en de Kerk 
Wat vieren wij met Pinksteren? Als je deze vraag stelt, aan kinderen of 
ook aan volwassenen, dan valt er even een stilte.  
Wij vieren met Pinksteren de komst van de Heilige Geest. Nog voor Zijn 
Hemelvaart had Jezus de leerlingen 
gezegd, dat Hij hen niet verweesd 
zou achterlaten, maar hen een 
Helper zou zenden; iemand, die 
voor altijd bij hen zou blijven en hen 
in alles verder zou onderrichten. 
Deze Helper is de Heilige Geest. 
Met Pinksteren is deze Heilige 
Geest dan over de leerlingen 
neergedaald, die op dat moment in 
gebed bij elkaar waren in dezelfde 
zaal in Jeruzalem, waar zij met 
Jezus ook het Laatste Avondmaal 
hadden gevierd. In de gedaante van 
vurige tongen daalde de Heilige 
Geest op hen neer en van die tijd af 
waren zij niet meer bang om van 
Christus te getuigen. Petrus, die eerst nog uit angst Jezus verloochend 
had, trad nu moedig naar voren en verkondigde Jezus als de Redder 
voor elke mens.  
Pinksteren is daarmee ook het ‘geboortefeest’ van de Kerk. Met 
Pinksteren trad, in de persoon van de apostelen, de Kerk naar buiten. 
Petrus sprak in naam van de Kerk en de Kerk spreekt en verkondigt niet 
iets wat zij zelf bedacht heeft, maar geeft alleen het evangelie van 
Christus door.  



In en dóór de Kerk gebeurt echter nog meer. De Kerk spreekt en handelt 
in de kracht van de Heilige Geest. Er gebeurt dus iets méér dan wat 
mensen uit eigen kracht kunnen. Gods Heilige Geest met Zijn kracht is 
in de Kerk bezig. Kijk b.v. naar het Doopsel. Als een kind gedoopt wordt 
is dat niet zo maar een ritus van opname in een gemeenschap. Daarvoor 
zou je de Heilige Geest op zich niet nodig hebben. In het Doopsel 
ontvangt een mens het leven als Kind van God, wordt hij door God 
aangenomen als Zijn kind. Dat kan niet door zuiver menselijke kracht 
gegeven worden. Dat kan alleen van boven, door God gegeven worden. 
Of kijk naar de Eucharistie, de Heilige Mis. Soms hoor je zeggen: dan 
doen wij na, wat Jezus toen deed bij het Laatste Avondmaal. Nee, de 
Heilige Mis is méér: Jezus zelf komt onder ons aanwezig doordat brood 
en wijn veranderen in Zijn Lichaam en Bloed. Deze verandering kan een 
mens (de priester) niet uit eigen vermogen bewerken. Dat kan alleen in 
kracht van de Heilige Geest.  
Zo werkt dus de Heilige Geest ook nu in de Kerk. In de bediening van 
de sacramenten, maar ook als de Kerk – na lang nadenken en met 
gezag – verkondigt. Door dit werken van de Heilige Geest in de Kerk, 
treden wij in de Kerk daadwerkelijk in verbinding met God zelf en worden 
wij door God geleid en gesterkt. Dit is nou juist het mooie van de Kerk. 
Zij is niet zo maar een gemeenschap van mensen, met menselijke 
ideeën en handelingen, alhoewel dit menselijke aspect ook in de Kerk 
niet ontbreekt. Ten diepste is de Kerk de gemeenschap waarin de 
Heilige Geest leeft en werkt, waarin wij dus God mogen ontmoeten. En 
dat is het geschenk dat wij met Pinksteren mogen vieren. Een mooi 
Pinksterfeest toegewenst! 
 

Om te noteren: 
Maandag 17 juni, 20.00 uur: Bijbelmeditatie in pastorie 
Dinsdag 11 juni, 20.00 uur: Koffie-uurtje voor alle parochianen 

in het Tuurhoes, Guttecoven (afsluiting Antonius-noveen). 
 
Denkt u aan de kerkbijdrage? 

Een parochie is voor de nodige financiële middelen volledig 

aangewezen op de giften van de parochianen. De regelmatige 

kerkbijdrage is hiervoor heel belangrijk. Vele parochianen ondersteunen 

al op deze wijze onze parochie. Daarvoor onze oprechte dank. Anderen 

zouden wij ook willen vragen om hun financiële steun aan de Kerk. Helpt 

u mee? Alvast dank.  

 
 



Kerkdiensten 
Zaterdag 1 juni: Vooravond van de zevende zondag van Pasen.  
Vandaag geen biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; als jaardienst voor de ouders Frans Borghoms en 
Virginie Corten (st.); als jaardienst voor de ouders Jozef Habets 
en Sophia Schmeits en Doris Schmeits (st.); als jaardienst voor de 
echtgenoten Jozef Wilhelmus Salden-Maria Johanna Janssen 
(st.); voor Annie Tummers-Muyres (offergang); voor Tjeu en Annie 
Fuchs-Schmeits. 

Extra kerkdeurcollecte voor het onderhoud van het kerkhof. 
Zondag 2 juni: Zevende zondag van Pasen.    
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor Mia 

Notermans-Hauwé ; voor Thei Jessen (wd);  voor Zef Queis, Paul 
Kusters en Elly Bouts-Dohmen (OAE); voor Hub Heijlighen (wd); 

11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; voor 
Juul Revenich (off); voor Corry Lemans-Peters (off);   

Maandag 3 juni:  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de overleden parochiepriesters                                                                  
Dinsdag 4 juni:    
19.00 uur, Guttecoven: Pl. H. Mis: ter ere van de H. Antonius (noveen 

8); voor Maria Antoinetta Douven.  
Woensdag 5 juni: HH. Bonifatius, bisschop en gezellen, martelaren.   
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor zuster Othilia. 
19.45-20.45 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur   
Donderdag 6 juni:  
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor alle gezinnen. 
Vrijdag 7 juni:        
09.30 – 1.30 uur: H. Communie aan zieken en thuiszittenden. 
14.00- 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur.  
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Bernard Starmans 

en overleden familieleden. 
Zaterdag 8 juni: Vooravond van Hoogfeest van Pinksteren.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis  (Meerstemmig) om Gods 

zegen over de parochie.  
Zondag 9 juni: Hoogfeest van Pinksteren.     
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; Zeswekendienst voor Thei  Jessen;  voor Lei  Jetten en 
Rosa Bonné (jrd); voor Hub Heijlighen (wd); 

 Kerkdeurcollecte voor de Nederlandse Missionarissen  



11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 
zeswekendienst voor Math Salden;  

Maandag 10 juni: Pinkstermaandag, H. Maria, Moeder van de Kerk.    
08.30 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de parochie. 
09.45 uur: Einighausen: H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 
 Kerkdeurcollecte voor de Nederlandse Missionarissen 
11.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de parochie. 
Dinsdag 11 juni: H. Barnabas, apostel:       
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: ter ere van St. Antonius 

(noveen 9); voor Sjra Vleeshouwers; als jaardienst voor de 
overledenen van de familie Heffels - Horssels en zoon Frans; voor 
de overleden ouders Harie Knoors en Mia Bogie. 

Aansluitend koffie en vlaai in het Tuurhoes. 
Woensdag 12 juni:     
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: om roepingen  
Donderdag 13 juni: Feest van Jezus Christus eeuwige Hogepriester:  
09.00 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: voor alle priesters. 
Vrijdag 14 juni: H. Lidwina, maagd.  
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Einighausen: H. Mis waarin toediening van het sacrament 

van het VORMSEL: om Gods zegen over de vormelingen en hun 
ouders. 

Zaterdag 15 juni: Vooravond van Drievuldigheidszondag.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor de parochie. 
Zondag 16 juni: Hoogfeest van de H. Drieeenheid.    
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Antonius Leonardus Smeets en Maria Hubertina 
Emelie Kelleners (jrd); voor Hub Heijlighen (wd); 

11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie. 
Maandag 17 juni:   
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een overledene (AH)   
Dinsdag 18 juni:       
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: als jaardienst voor de ouders Thei en 

Mia Geurts-Wetzels (st.); als jaardienst voor de overledenen van 
de familie Schumans-Spijkers. 

Woensdag 19 juni: H. Romualdus, abt.  
19.00 uur: Limbricht: H. Mis voor de zieken. 
Donderdag 20 mei: .  
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: om roepingen 
Vrijdag 21 juni: H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling.  
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 



19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor zuster Othilia. 
Zaterdag 22 juni: Vooravond van Sacramentsdag.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor Rosalie 

Dohmen-Hermans (offergang); als jaardienst voor de ouders Zef 
Cloots - Jeanne Cloots-Tummers (st.). 

Zondag 23 juni: Sacramentsdag.    
09.30 (!) uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor 

Jan Bisscheroux, alsmede voor de familie Bisscheroux en de 
familie Keulen (jrd); voor Hub Heijlighen (wd); 

Aansluitend Sacramentsprocessie. 
09.30 (!) uur: Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie: 

plechtige jaardienst voor ovl ouders Pierre Cremers en Angèle 
Cremers-Cloots; voor ovl echtgenoten Pustjens-Cloots; voor ovl 
echtgenoten Linssen-Cremers; 

Aansluitend sacramentsprocessie. 
  
Huis- en ziekenbezoek door de pastoor 
Indien u graag de pastoor voor een gesprek of bezoek thuis wil 
ontvangen, laat het dan even bij de pastorie weten. Tel.  451 55 95. 
 
Op hun huwelijk bereiden zich voor: 
Alexander Haspels en Monique Gerlach,  

beiden Houtzaagmolen 16, Weert 
Laura Tummers en Kevin Meuwissen,  

beiden De Vrouwehof 15, Weert 
 
Denkt u aan de kerkbijdrage? 
Een parochie is voor de nodige financiële middelen volledig 
aangewezen op de giften van de parochianen. De regelmatige 
kerkbijdrage is hiervoor heel belangrijk. Vele parochianen ondersteunen 
al op deze wijze onze parochie. Daarvoor onze oprechte dank. Anderen 
zouden wij ook willen vragen om hun financiële steun aan de Kerk. Helpt 
u mee? Alvast dank.  
 
Gouden Priesterfeest Deken van Rens 
Op Pinksterzondag, 9 juni, viert deken van Rens het 50jarig jubileum van 
zijn priesterwijding. In een tijd met vele verandering heeft hij het geloof 
bewaard en met wijsheid en liefde de parochies en ons dekenaat 
trachten te leiden. Wij zijn hem dankbaar voor deze herderlijke zorg. U 
bent uitgenodigd voor de plechtige heilige mis om 11.00 uur in de 
Petrus-kerk in Sittard en aansluitend voor de receptie in het Maria-park. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_lZfQrpTiAhVQLVAKHRYaCRAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.secjure.nl/2018/01/06/huwelijk-op-schop-trouwen-gemeenschap-goederen-2018/&psig=AOvVaw0Lv_dAvsqb-AXrOEJXZu-s&ust=1557694532448897


Wisseling in het kerkbestuur van ons cluster 
Onlangs heeft dhr. J. Op den Camp als kerkmeester en penningmeester 
van ons bestuur door de bisschop eervol ontslag uit zijn functie 
ontvangen. Gedurende 32 jaar heeft hij met kennis en overgave zijn 
werkzaamheden met name binnen de parochie Guttecoven vervuld. Het 
kerkbestuur is hem dan ook zeer erkentelijk voor zijn dienst aan onze 
gemeenschap in de afgelopen jaren. Daarnaast heeft hij nog vele 
andere taken en functies binnen onze parochie vervuld, van collectant 
tot beheerder van het kerkhof en coördinator van de processie. Het 
bleek een hele klus om voor dit alles de opvolging te regelen. In besloten 
kring heeft het kerkbestuur inmiddels van hem als kerkmeester afscheid 
genomen. 
Als nieuwe penningmeester voor de gezamenlijke parochies zal dhr. 
Sander Houben uit Limbricht het bestuur aanvullen. Daarnaast zal als 
extern deskundige voor financiële zaken dhr. Jan Barends, voorheen 
penningmeester van de parochie Vrangendael uit Sittard, het 
kerkbestuur adviseren. 
Door de bisschop is eveneens als kerkmeester benoemd dhr. Henri 
Knops uit Guttecoven. Hij zal met name zorg dragen voor de gebouwen 
en de parochie-coördinator zijn in Guttecoven. 
Mevr. I.Sijmons zal de kerkberichten in Guttecoven verzorgen. 
Misintenties kunnen bij haar in de brievenbus worden gedaan. Adres: 
Wijnrankenstraat 1. 
Andere taken binnen het kerkbestuur blijven als voorheen. 
Wij zijn de nieuwe kerkmeesters dankbaar voor hun bereidheid om zich 
als kerkmeester voor onze parochies in te willen zetten en wensen hun 
Gods zegen en veel voldoening bij hun werkzaamheden. 
 
In de Heer overleden is: 
Hub Heijlighen, Everstraat 43, Einighausen, 83 jaar  
Moge hij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel sterkte 
met dit verlies. 

 
Helpers gezocht 

Wekelijks wordt het kerkhof van onze parochie door 

vrijwilligers onderhouden, tot tevredenheid van velen. 

Hebt u op dinsdagochtend van 08.30 -11.00 uur tijd, kom 

dan ook meehelpen op het kerkhof. Een dienstwerk voor 

de overleden parochianen! Voor informatie kunt u bellen met de 

pastorie, tel 451 55 95. 
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‘Dance the night away’ – Jazz Dans Limbricht

Zaterdag 15 juni 19.00 uur

Op zaterdag 15 juni zal Jazz Dans Limbricht haar jaarlijkse eind-
show ‘Dance the night away’ aan het publiek presenteren. Onze 
leden hebben het hele jaar hard geoefend en staan te popelen om 
hun talenten met jullie te delen. 
De show vindt plaats in Stadsschouwburg de Domijnen, 
Monseigneur Claessensstraat 2 in Sittard. 

De voorstelling zal beginnen om 19.00 uur 
(de zaal is geopend vanaf 18.00). 
Het belooft weer een bijzonder mooie avond te worden. Kaartjes 
kosten €7,50 in de voorverkoop en €8,50 aan de dagkassa. 

Voor meer informatie over de voorverkoop, kijk op 
www.jazzdans-limbricht.nl . 
We zien jou toch zeker ook op de tribune?!

Jazz Dans Limbricht is een vereniging waarbij de nadruk ligt op 
plezier en ontspanning, voornamelijk in de dansstijl ‘jazz’. De leeftijd 
van onze leden ligt tussen de 4 en 50 jaar, waardoor we toegankeli-
jk zijn voor bijna iedereen die een warm hart voor dansen heeft.

Voor de leden die meer uitdaging zoeken, hebben wij ook selec-
tiegroepen 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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Uitslagen Bondsschuttersfeest Spaubeek (19 mei 2019)

- C1-zestal: gedeelde eerste plek
- Slagwerk, jeugd-divisie - Vic Lebens - Ere prijs
- Slagwerk, jeugd-divisie - Roan Sleeven - 1e prijs
- Slagwerk, jeugd-divisie - Bjarne Diederen - 1e prijs
- Blazers, jeugd-divisie - Marit Hermans - Ere prijs
- Blazers, jeugd-divisie - Sanne Cremers - Eerste prijs
- Blazers, Vijfde divisie - Erik Hermans - Ere prijs
- Jeugd-drumband - Eerste prijs
- Bordjesdrager - Bjarne Diederen - Ereprijs
- Mooiste koning in jacquet - Jan Lebens
- Mooiste marketentstergroep - Tweede prijs
- Mooiste binnenkomen, klasse A - Eerste prijs
- Mooiste geheel - Tweede prijs
- Beste houding optocht, klasse A - Tweede prijs
- Beste defilé, klasse A - Ere prijs
- Hoogste aantal punten, klasse A - Dagbeker
- Nieuwe exercitie - Ere prijs
- Beste commandant nieuwe exercitie - Frank Lebens - Ere prijs
- Sectie B klaroenkorpsen - Eerste prijs

Een uitgebreid verslag en volledig overzicht van prijzen is te vinden 
op onze website www.sintsalvius.nl en onze social media kanalen.



 S.G.L.  Bezettingsschema 02-06-2019 t/m 23-06-2019 
 

Zo  02-06-2019 Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
Ma 03-06-2019 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
Di   04-06-2019 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z  
 Fusion  20:00 KZ 
  
Wo  05-06-2019 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
Do  06-06-2019 Aero gym  19:30  KZ 
Vr   07-06-2019 Aero gym  09:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
Zo  09-06-2019 Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
Ma 10-06-2019 Rommelmarkt 
 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
   
Di   11-06-2019 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 KBO  13:00  GZ 
 Fusion  20:00 KZ 
Wo 12-06-2019 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
Do  13-06-2019 Aero gym  19:30  KZ  
Vr   14-06-2019 Aero gym  19:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  20:00 GZ 
Za  15-06-2019 Muziekvereniging drumband  10:00 GZ  
Zo  16-06-2019  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
Ma 17-05-2019 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ  
Di   18-05-2019 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z  
 Fusion  20:00 KZ 
Wo 19-05-2019 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
Do  20-05-2019 Aero gym  19:30  KZ 
Vr   21-05-2019 Aero gym  09:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
Zo  23-05-2019 Repetitie Drumband  10:00 GZ 
 Sacramentsdag 
    

Wilt u een ruimte reserveren voor een aktiviteit dan gaarne via 
e-mail gemeenschapshuislimbricht@gmail.com  
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6eAvond4Daagse Limbricht 
         25 t/m 28 JUNI 
Het is weer bijna zover. De 6e avond4daagse van Limbricht komt er 
weer aan. Van 25 t/m 28 juni is er 4 avonden wandel plezier voor jong 
en oud. Wandelen is gezond…… 
We starten iedere dag  tussen 18:00 en 19:00 vanuit 
Gemeenschapshuis “ ’t Waope van Lömmerich”, Gronckelstraat 1  te 
Limbricht.  

Je kunt de volgende afstanden lopen: 2,5 KM, 5 KM en 10 KM, maar je 
mag ook per dag wisselen. Dus als je een dag wat minder tijd hebt kun 
je de 2,5 km lopen en een andere dag 5km of zelfs als je een echte 
bikkel bent 10km lopen. Ook kun je per dag inschrijven, dus als je niet 
alle dagen kunt maar wel eens samen wilt lopen. 

Op 25 juni zal vanaf 17:30 de mogelijkheid zijn om je startkaart af te 
halen na betaling van het inschrijfgeld à €5,- per persoon voor 4 
dagen. Loop je maar een enkele dag dan is het inschrijfgeld €2,- per 
persoon per dag dat je loopt. 

Na 4 dagen volbracht te hebben wacht er de A4Daagse medaille op 
je en kan het feest losbarsten. Iedereen (ook niet wandelaars) zijn van 
harte welkom om er samen een groot feest van te maken.  Voor eten, 
drinken en muziek wordt gezorgd.  

We zien jullie graag op 25 juni.  

Voor  meer informatie:   www.avondvierdaagse-limbricht.nl 




