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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 30 juni 18.00 uur.

 Jaargang 52         Nummer 10      22 juni 2019

Contactblad



2

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

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 
14 en 15 september Kampeerweekend Kids KB
21 september Burendag KB 
28 september Ophalen oud-papier, Schutterij Sint Salvius 

5 oktober Wandeltocht, buurtvereniging Zuid-West
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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
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Sacramentsweekend schutterij 
St. Salvius Limbricht
Aankomend weekend staat voor onze schutterij een van 
de hoogtepunten van het seizoen op het programma: het 
Sacramentsweekend!

Zaterdagmiddag (22 juni) schieten de drumband-leden op de vogel en 
probeert Cyrill Lemans zijn titel “Drumbandkoniging” te verdedigen - 
Bjarne Diederen en de andere jeugdleden schieten om de titel Jonker.
Jan Lebens probeert op zondag (23 juni) zijn Koningsschap van 
schutterij St. Salvius Limbricht te verlengen met een jaar.

Iedereen is van harte welkom op onze schuttersweide om deze mooie
momenten met ons mee te beleven!

Zonnebloemnieuws
Graag willen wij iedereen bedanken die de afgelopen weken 
Zonnebloem loten heeft gekocht van onze vrijwilligers.

In de dorpen Limbricht Einighausen en Guttecoven hebben onze 
vrijwilligers in totaal 1000 loten verkocht. Met de opbrengst hiervan 
kunnen wij weer mooie activiteiten organiseren voor onze doelgroep.

De eerstvolgende grote activiteit is de Nationale Zonnebloemdag op 
zaterdag 7 september.

Dit wordt gevierd met een gezellige feestmiddag in het 
gemeenschapshuis in Einighausen.

Wij wensen iedereen een mooie zomervakantie.
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Vrijwilligerswerk
 

Wij zoeken Vrijwilligers
Het Gemeenschapshuis `t Woape van Lömmerich  is dringend op 

zoek naar iemand die ons als Vrijwilliger
kan gaan uithelpen.

 
Een enthousiaste man/vrouw gezocht die het leuk vindt om 

verschillende activiteiten te doen!
 

Reageer dan op deze vacature!

Neem contact op
via

e-mail gemeenschapshuislimbricht@gmail.com

en

 Tel.046-4525473

Opbrengst Collecte EpilepsieFonds
De collecte heeft het mooie bedrag van 783,98 euro opgebracht.
Dank aan allen die bijgedragen hebben aan dit resultaat.
Speciaal dank aan de collectanten voor hun grote inzet zonder jullie 
was geen collecte mogelijk.

Namens het Epilepsiefonds bedankt.

Thea Salden Schrijen
Ringweg 13, Limbricht
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SJEITE MAAK VRUNJ 2019
Afgelopen zaterdag 25 mei vond alweer de tweede editie van 
‘Sjeite Maak Vrunj’ plaats!
Het was van tevoren even afwachten wat het weer zou gaan doen, 
met het prachtige weer van vorig jaar in het achterhoofd. Het was 
droog, wat het allerbelangrijkst is, met geregeld de zon die doorbrak 
waardoor het weer een geslaagde editie al niet meer in de weg kon 
staan.

Toen iedereen inclusief een grote delegatie van de ‘vrunj’ uit 
Einighausen aanwezig waren en de ‘bukse’ waren ingeschoten 
kon het programma van start gaan. Net als vorig jaar kon er op de 
‘bölkes’ geschoten worden om je zo voor een dag een échte schutter 
te wanen. Dit kon individueel maar ook in 6- en 3-tallen. Doordat er 
met de grote buks geschoten werd was er een minimumleeftijd van 
16 jaar aan verbonden. Maar ‘vrunj’ worden niet gemaakt wanneer 
je leeftijdsgroepen uitsluit dus was er uiteraard weer de strijd om de 
titel ‘Schildknaap’ voor de jongere aanwezigen. Zij mochten met de 
windbuks in de weer.

De ‘Vrienden van Sint Salvius‘ schoten ook weer voor een nieuwe 
koning/koningin nadat Daniëlle Lebens-Haustermans vorig jaar aan 
het langste eind trok. Én last but not least natuurlijk de traditionele 
strijd om de titel ‘Kasteelheer/vrouwe’. Nadat de titel vorig jaar mee 
ging naar Einighausen zou het spannend worden of de titel dit jaar 
binnen de grenzen van ons dorp zou blijven.

DE WINNAARS!
De eerste beslissing viel bij de ‘Vrienden van Sint Salvius’ waar 
Mariëlle Hellenbrand-Camps haarzelf na 47 tot de nieuwe koningin 
kroonde en hiermee Daniëlle opvolgde. Kort daarop volgde de climax 
bij het ‘Schildknaapschieten’. Sem Dreissen zorgde met het 67e en 
tevens laatste schot voor de beslissing!
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SJEITE MAAK VRUNJ 2019
In de ‘bölkes’ categorieën werden de prijzen als volgt verdeeld:
• Bij de zestallen ging de overwinning naar Cas, Joey, Carlo,   
 Sjoerd, Kevin en Bram uit Einighausen.
• Bij de drietallen ging de overwinning naar ‘Ruud en co’   
 bestaande uit Ruud (uiteraard), Patty en Eric.
• Bij het individueel schieten wist Ralph Cobben zich tot beste   
 “bölkesschieter” van de dag te kronen.

EEN NIEUWE KASTEELHEER/VROUWE!
Rode draad door de hele middag/avond was natuurlijk weer het 
schieten om de titel ‘Kasteelheer/vrouwe’. Het zou een ontzettend 
spannende wedstrijd worden tussen maar liefst 25 deelnemers. 
Tijdens de vierde schietronde steeg de spanning steeds meer en kon 
het dan ook alle kanten op. Totdat het 112e schot kwam en Bram 
van Cleef onder de buks was gekropen. Hij wist zich na een lange, 
spannende strijd tot Kasteelheer te schieten en ervoor te zorgen dat 
de titel wederom naar Einighausen ging!
Geschatte stand in de Kasteelheer/vrouwe-strijd: Limbricht 54-2 
Einighausen

SFEER ‘OPPE WEI’
Tijdens en ook na de schietwedstrijden kon iedereen genieten van de 
‘stimmung’ die werd gebracht door de ‘Zitthaler Musikanten’! Mede 
hierdoor én door het goede weer was er de gehele middag/avond 
een gezellige sfeer en deed de naam van het evenement zichzelf eer 
aan! Mooi om te zien hoe met name gasten uit Einighausen wederom 
de weg naar Limbricht hebben weten te vinden om er samen met 
iedereen een geslaagde tweede editie van ‘Sjeite Maak Vrunj’ van te 
maken!



     

.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 

22 juni t/m 7 juli 2019 

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 reageren 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. En ons allen wil Hij 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 
zandlopers en de versiering van de rustaltaren. Allen, die langs de 
processieroute wonen, worden verzocht om de route auto-vrij te houden. 
En als het Heilig Sacrament voorbij trekt is het een teken van eerbied 
om te gaan knielen.  
 
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 
John van der Linden en Kyra van Sloun, 

beiden Graetheide 2a, Sittard 
 
Het Heilig Doopsel en de eerste Heilige Communie ontving: 
Romy Tielemans, dochter van Chris Tielemans en Erika Bontjer, 

Eisenhowerstraat 244, Sittard 
Beste Romy, proficiat met je Doopsel en Eerste Heilige Communie. 
Moge je steeds meer Gods liefde in je leven ervaren.  
 
In de Heer overleden is: 
Jan Dreissen, 87 jaar, Huize de Lemborgh, Sittard.  
Moge hij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel sterkte 
met dit verlies. 
 
Bedevaart naar Basiliek in Sittard 
Traditiegetrouw trekt op de eerste zondag van juli (7 juli a.s.) de parochie 
van Einighausen op bedevaart naar de basiliek in Sittard. Ook 
parochianen uit Limbricht en Guttecoven zijn uitgenodigd om aan deze 
bedevaart deel te nemen. De heilige mis in Sittard begint op 10.00 uur. 
Aansluitend zijn alle bedevaartgangers uitgenodigd voor koffie en vlaai 
in het Mariapark. (Vanwege deze bedevaart vervalt de h. mis in 
Einighausen). 
 
Storing website parochiecluster 
Vanwege een technisch defect kan de website van het parochiecluster 
momenteel niet bijgewerkt worden. Voor actuele informatie kunt u bij de 
pastorie terecht. 
 
 
 

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


Kerkdiensten 
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 

Hub Heijlighen (wd); 
Aansluitend Sacramentsprocessie. 
09.30 (!) uur: Limbricht: GEZINSMIS, mede als dankmis voor de 

communicantjes: 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; jaardienst voor Piet Lebens en 
Mien Lebens-Coumans; jaardienst voor ovl ouders Coumans-
Daniels; voor Leon Lebens; voor Jan Dreissen. 

Aansluitend Sacramentsprocessie. 
Maandag 24 juni: Geboorte van Johannes de Doper, hoogfeest 
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor Mr. Gijsen.                                                                 
Dinsdag 25 juni:    
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de 

Veldkapel.  
Woensdag 26 juni: H. Salvius, patroon van de parochie, hoogfeest 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor ovl leden van de CDS: voor Truus 

Königs-van der Weijden, Rosy Penners-Maas en diaken Ben ter 
Haar; voor Jac van Neer; 

Donderdag 27 juni: H. Cyrillus van Alexandrië,  
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de overleden priesters 
Vrijdag 28 juni; Hoogfeest van het H. Hart van Jezus.        
14.00- 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur.  
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Zr. Othilia 
Zaterdag 29 juni: Hoogfeest van HH. Petrus en Paulus.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Limbricht (!): Pl.H. Mis: voor de parochie; gest. jaardienst 

voor Mia Schrijen-Rodigas; zeswekendienst voor Jac van Neer; 
voor Juul Revenich (off); voor Corry Lemans-Peters (off);  

Zondag 30 juni: Dertiende zondag door het jaar.      
09.30 uur: Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor Thea 

en Jan Schmeits en de overleden ouders Schmeits-Neis (st.); voor 
Jan Dreissen. Aansluitend Sacramentsprocessie  



09.45 uur: Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 
zeswekendienst voor Hub Heijlighen; voor Jan Bisscheroux, 
alsmede voor de overledenen van de familie Bisscheroux en de 
familie Keulen (jrd); 

Maandag 1 juli: Kostbaar Bloed van Christus 
09.00 uur: Limbricht: H. Mis: tot eerherstel. 
Dinsdag 2 juli:  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor Maria Antoinetta Douven; en voor 

Jolanda Schumans. 
Woensdag 3 juli: H. Thomas, apostel, feest 
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor Francis Lapoutre; voor Jac van Neer;   
19.45 - 20.45: Limbricht: Aanbiddingsuur. 
Donderdag 4 juli: H. Elisabeth van Portugal 
09.00 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: voor de zieken. 
Vrijdag 5 juli: H. Antonius Maria Zaccaria, priester   
09.30-10.30 uur: H. Communie voor zieken en thuiszittenden. 
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijns mis/oude ritus: voor Ans Hikspoors 
Zaterdag 6 juli: H. Maria Goretti, maagd en martelares 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor Annie Tummers-Muyres 

(offergang); voor Jozef van den Bongard en Anna Crijns (st.); als 
jaardienst voor Jan Horssels; voor de ouders Harie Knoors en Mia 
Bogie (st); voor Jan Dreissen. 

Zondag 7 juli: 14e zondag door het jaar 
Vandaag geen H. Mis in Einighausen 
10.00 uur: Bedevaartsmis in Basiliek van Sittard. 
Plechtige H. Mis:  om Gods zegen over de parochies van Einighausen, 

Guttecoven en Limbricht; voor Renée Wagemans-Dezentjé (verj); 
11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: voor de parochie; voor Math Salden 

(off); 
Om te noteren: 
Woensdag 26 juni: Kerkpoets in Limbricht 
Maandag 1 juli, 20.00 uur: Bijbelmeditatie in pastorie 

Zondag 14 juli,12.00 uur: Koffie-uurtje in de pastorie. 
 

Helpers gezocht 

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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Maandag: 
Ontmoeting 
Elke maandag van 10.00 – 12.00 uur 
Eetpunt “Samen aan Tafel” 
Elke maandag om 12.30 uur (i.s.m.) Dave Culinair 
 

*In Juli en Augustus zijn wij op maandagmiddag gesloten* 
 

Dinsdag: 
Kaartclub/Bridgen/Creaclub/Ontmoeting 
Elke dinsdag van 13.30 – 16.00 uur 
 

Woensdag 
Ontmoeting / Jeu de Boules 
Elke woensdagochtend van 10.00 – 12.00 uur 
Eetpunt “Samen aan Tafel” 
Elke woensdag om 12.30 uur (i.s.m.) Dave Culinair 
Yoga op de stoel 
Elke woensdag van 14.00 – 15.00 uur 
 

Donderdag: 
Ontmoeting en  Sociaal plein (info en advies) 
Elke donderdag van 10.00 – 12.00 uur 
Bridgen 
Elke donderdag van 13.30 – 16.30 uur 
 
Info: T. 046-4527272 of  Gertie de Klein T. 06-133 70 258 

Hof van Eynatten 1 Limbricht 
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activiteiten kalender KBO Limbricht
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VERSCHIJNINGSDATA CONTACTBLAD 2019
 VERSCHIJNINGSDATA     JAARGANG 52:     2019 

Editie: Kopydatum: Verschijning: Duur:

1 06-01-2019. 12-01-2019. 2 weken
2 20-01-2019. 26-01-2019. 2 weken
3 03-02-2019. 09-02-2019. 2 weken
4 17-02-2019. 23-02-2019. 3 weken
5 10-03-2019. 16-03-2019. 2 weken
6 26-03-2019. 30-03-2019. 2 weken
7 07-04-2019. 13-04-2019. 3 weken
8 28-04-2019. 04-05-2019. 2 weken
9 12-05-2019. 18-05-2019. 2 weken

10 26-05-2019. 01-06-2019. 3 weken
11 16-06-2019. 22-06-2019. 2 weken
12 30-06-2019. 06-07-2019. 2 weken
13 14-07-2019. 20-07-2019. 3 weken
14 28-07-2019. 03-08-2019. 3 weken
15 18-08-2019. 24-08-2019. 2 weken
16 01-09-2019. 07-09-2019. 2 weken
17 15-09-2019. 21-09-2019. 2 weken
18 29-09-2019. 05-10-2019. 2 weken
19 13-10-2019. 19-10-2019. 2 weken
20 27-10-2019. 02-11-2019. 2 weken
21 10-11-2019. 16-11-2019. 2 weken
22 24-11-2019. 30-11-2019. 3 weken

23** 14-12-2019** 21-12-2019** 3 weken**

1 05-01-2020. 11-01-2020. 2 weken (o.v.b)

** Einddatum en -tijd kopij inleveren is zaterdag 14 dec, 18.00 uur!!
Vetgedrukt zijn de driewekelijkse edities.



S.G.L.  Bezettingsschema 23-06-2019 t/m 07-07-2019 
 

Zo  23-06-2019 Sacramentsdag. 
 Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
  
Ma 24-06-2019 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
  
Di   25-06-2019 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z  
 Fusion  20:00 KZ 
 Avond 4 daagse 
 
Wo 26-06-2019 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
 Avond 4 daagse 
 Vergadering Mansluuj Zitting  BK 
 
Do  27-06-2019 Aero gym  19:30  KZ 
 Avond 4 daagse 
 Vergadering Mansluuj Zitting  BK 
  
Vr   28-06-2019 Aero gym  09:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
 Avond 4 daagse 
 Vergadering Mansluuj Zitting  BK 
 
Za  29-06-2019  . 
Zo  30-06-2019  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
 Muziekvereniging   12:00 GZ 
 
Ma 01-07-2019 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
   
Di   02-07-2019 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Musical School oefenen  13:00 GZ 

Schildersclub  19:30 Z 
 Fusion  20:00 KZ 
 
Wo 03-07-2019 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
Do  04-07-2019 Aero gym  19:30  KZ  
 Musical School  18:00 GZ 
Vr   05-07-2019 Aero gym  19:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  20:00 GZ 
 Sjroopbuurt  19:30 KZ 
Za  06-07-2019 Prive  15:00   
Zo  07-07-2019  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
    

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 




