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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 20 juni 18.00 uur.



Activiteiten-kalender
 
16-19 Juni Bondsfeest Limbricht
21-24 Juni  Wandelvierdaagse Limbricht, 17:00
16 Juli  Sjroopbuurt, bezoek aan brouwerij Hertog-Jan Arcen.
16 Juli  Sjroopbuurt, bezoek aan Kasteelpark Arcen.
20 Juli  Jaarlijks uitstapje van de Zonnebloem
24 September Sjroopbuurt, Sjroopdaag/Oktoberfeest gemeenschapshuis.
30 September V.V de Doale halen oud ijzer op v.a. 18.00 uur
26 November 2x11 Jubileum Auwt Jeugprinse Lömmerich

Vrijwilligersmiddag contactblad
Op zaterdag 18 juni is de jaarlijkse vrijwilligersmiddag voor alle medewerkers van 
het contactblad.
Koffie met vlaai zal dan klaarstaan vanaf 14.00 in het gemeenschapshuis.
Tussen 14.00 en 15.00 kan de opgehaalde contributie worden ingeleverd.



Zonnebloemnieuws

Het jaarlijks uitstapje van de Zonnebloem is op woensdag 20 juli.

We gaan naar een optreden kijken van het Worldfestival oftewel Folkloreparade in 
Brunssum. Het Worldfestival wordt om de 4 jaar gehouden. Hier zullen dansers uit 
alle werelddelen in hun prachtige klederdrachten dansen opvoeren op muziek uit 
het land waar zij vandaan komen.

Het optreden is van 14.00 tot 16.00 uur In de Brikke Oave.
Daarna gaan we eten in Merkelbeek, bij restaurant Smeets.
Dit uitstapje kost 35 euro.

Aanmelden kan bij een van onze vrijwilligers tot uiterlijk 13 juni.
Let op gewijzigde vertrektijden: 
Bus 1 vertrekt om 12.30 uur in Einighausen Heistraat bij kapelletje, gaat dan door 
naar kerk, en is om 12.45 in Limbricht bij Mulder Bergsport.
Bus 2 vertrekt om 12.30 in Guttecoven Wijnrankenstraat bij de dikke boom, en zal 
om 12.45 in Limbricht bij Mulder Bergsport zijn. 
Ongeveer 19.00 uur hopen we weer terug te zijn.

In de maand juni zullen de vrijwilligers van de Zonnebloem weer loten gaan 
verkopen, de loten kosten 2 euro per stuk. 

Collecteweek Longfonds
De collecte van het Longfonds in de week van 23 tot en met 29 mei heeft in 
Limbricht 750,36  opgebracht.
Ik wil de collectanten en de gevers dan ook heel hartelijk bedanken.
 
Met vriendelijke groet,
Hadewich Kroezen
collecte organisator Longfonds Limbricht



Bondsfeest Schutterij Sint Salvius
In het weekend van 17 tot en met 19 juni zal Limbricht in het teken staan van het 
tweede bondsschuttersfeest van de Schuttersbond Sint Sint Gerardus. 

Op vrijdagavond 17 juni zal het feestweekend van start gaan met een optreden 
van ‘de mooder van alle Limburgse dialekgroepen’: Janse Bagge Bend. De Limbo 
Poprockband zal rondom het schitterende Kasteel Limbricht de feesttent op zijn 
kop zetten met klassiekers als ‘Proemevlaai’, ‘Amelberga’ en natuurlijk ‘Sollic-
itere’. Op diezelfde avond wordt het publiek opgewarmd door Green Easer, een 
van de betere Classic Rock Coverbands. Heel veel bekende ‘gouwuh ouwuh’ dus. 
Van Status Quo tot Aerosmith en van The Police tot ZZ Top. De feesttent wordt 
om 19.30 uur geopend. Mocht je nog geen kaarten hebben, dan kan je deze nog 
altijd kopen via www.sintsalvius.nl/kaarten of bij binnenkomst à €7,50. 

Op zondagmiddag 19 juni gaan de schutters van start met de diverse wedstri-
jden rondom de feesttent, op het prachtige terrein rond Kasteel Limbricht. Na 
het traditionele aanmelden van de 20 schutterijen zullen liefst 800 schutters hun 
uiterste best gaan doen in de diverse disciplines die een schuttersfeest met zich 
meebrengt. De diverse schoonheidswedstrijden, exercitiewedstrijden, maar ook 
de muziekwedstrijden en natuurlijk de alom bekende schietwedstrijden oftewel het 
schieten op de ‘bölkes’. Om 14.30 uur zal de optocht starten die de schutters door 
de oude kern van Limbricht zal voeren. Na al deze wedstrijden kan iedereen in 
de feesttent genieten van de beste coverband uit de regio: Anderkovver, met een 
heerlijke mix van alleen maar hits! Soul, rock, classics, disco en de beste ever-
greens, alles komt voorbij. De entree op zondag 19 juni is gratis.

Inwoners van Limbricht krijgen over twee weken (de week van 13 juni) een infor-
matieflyer in de bus over de optochtroutes, parkeergelegenheden en –verboden, 
en andere praktische informatie.





Vogelschieten 28 mei en 29 mei
Weer-technisch zou het een dramatisch weekend moeten worden. Gelukkig besloot 
Onze Lieve Heer anders en fietsten we tussen de buien door met overwegend 
prima weer.

Drumbandkoning Rowdy Heijligers
Zaterdagmiddag werd, na het ‘schieten’ van de groepsfoto, gestart met het schieten 
om de titel Drumbandkoning. Jean Huveneers had een prima vogel gemaakt die, 
onder een verassend stralend zonnetje, boven op de schietstang stond te wachten 
wat komen ging. Met 28 schutters werd rond 16 uur gestart aan een mooie wedstrijd. 
Na ongeveer 2 uur schieten begon de vogel de strijd op te geven en was het Rowdy 
Heijligers die met een gemikt 214e schot de laatste resten van de schietstang 
haalde. Voor Rowdy is dit alweer de 2e maal dat hij de titel Drumbandkoning een 
heel jaar mag dragen. Alleen Jean Huveneers wist Rowdy vorig jaar van de titel af 
te houden want in 2014 was de titel ook voor Rowdy.

Jonker Bjarne Diederen
Huidige Jonker Eric Hermans heeft de gerechtigde leeftijd al bereikt om ook op de 
grote vogel te mogen schieten, en bijna was het hem zelfs gelukt om “grote” Koning 
van de drumband te worden als Rowdy het niet gelukt was om de laatste resten 
naar onderen te halen. Eric kon echter zijn titel niet verdedigen, dus de weg lag 
open voor de jeugd om deze titel op te rapen.
De jeugd begon ook om ongeveer 16 uur aan deze strijd en wisten ongeveer een 
half uur nadat Rowdy de laatste resten naar onderen schoot deze strijd ook te 
beslissen. Niemand minder dan Bjarne Diederen wist deze titel voor de eerste keer 
in zijn schuttersloopbaan op te eisen.

Sacramentsdag
Sacrementszondag start voor de drumband altijd vroeg .. voor sommigen erg 
vroeg ..voor sommigen te vroeg. Om stipt 6 uur zondagmorgen werd gestart met 
de reveille waarna een tocht door het dorp langs alle vrijwilligers die ook al vroeg 
uit de veren waren om de versieringen aan te brengen geëindigd wordt met een 
gezamenlijk ontbijt. Het ontbijt werd dit jaar verzorgd door Nicole & Jos Wenmakers 
waarvoor dank.

Schutterij 
Sint Salvius 

Limbricht



Na de sacrementsprocessie, het bezoek aan het kerkhof en de feestvergadering 
(zonder jubilarissen dit jaar) was het dan tijd om de oude koning naar huis te brengen 
en de schutterij te ontbinden voor wat nodige middagrust. Rond 16 uur keerde 
iedereen terug bij de oude koning om richting schietwei te gaan voor de start van het 
koningschieten. Het zou een historisch slot worden van een enerverend weekend. 
Met 20 schutters werd de strijd omstreeks 17 uur aangevangen. De vogel die door 
de oude koning Charel Cleuskens was gemaakt stond fier op de schietstang en 
gaf na 200 schoten nog geen enkele krimp. Ook na 300 schoten had de vogel nog 
weinig zin om plaats te maken, waardoor de gedachten al snel afdwaalden naar 
de 764 schoten die vorig jaar nodig waren om een beslissing te forceren. Gelukkig 
kwam het niet zover omdat met het 358e schot Raimond Vleeshouwers bijna een 
einde maakte aan deze spannende strijd. Het kwam echter niet zover aangezien 
er nog een klein gedeelte op de stang bleef hangen. Met het 359e gemikte schot 
kwam er echter wel een einde aan de tegenstand boven op de stang.

Historisch schot nieuwe Koning Math Cremers Jr.
Math Cremers schoot zich voor de 1e maal tot Koning van Schutterij Sint Salvius. 
Bijzonder ook omdat Math het eerste Drumbandlid is dat na de wijziging van 
de reglementen (Drumbandleden mogen ook mee schieten op de ‘grote’ vogel) 
die deze eer te beurt valt. Samen met zijn vriendin Milou zal Math dit jaar het 
Koningspaar vormen, en zullen zij ook de eer hebben om als Koningspaar op ons 
eigen bondsfeest te staan welke we organiseren van 17 t/m 19 juni a.s.

Café Salden Bokaal voor Guido Schrijen
En alsof het weekend nog niet lang genoeg geduurd had, werd op maandag 
traditioneel geschoten om de Cafe Salden Bokaal. Deze eer was voor de eerste 
maal weggelegd voor Guido Schrijen. Hierdoor kon er nog een historisch feitje 
worden toegevoegd namelijk alle ‘prijzen’ zijn dit jaar in de gelederen van de 
drumband te vinden, uniek in de toch al rijke historie van onze mooie vereniging.



Bondsfeest Schinnen 
5 juni 2016

Afgelopen week heeft schutterij Sint Salvius het schuttersseizoen afgetrapt met het 
bondsfeest in Schinnen. Onder benauwde weersomstandigheden werd het beste 
beentje voorgezet om een goed resultaat te behalen. Hieronder een lijst van de 
uitslagen:

Uitslagen Bondsfeest Schinnen:
Beste houding optocht, klasse A:    2e prijs
Mooiste geheel:      2e prijs
Beste defilé:       Ere prijs
Beste bordjesdrager in uniform:    Marit Hermans – 1e prijs
Marswedstrijden 1e-divisie, sectie B (drumband): 3e (met lof der jury)
Beste tamboer-majoor 1e-divisie:   Rudi Hendriks – 2e prijs
Nieuwe Exercitie:      1e prijs
Beste commandant nieuwe exercitie gewapend:  Frank Lebens – 1e prijs
Solistenwedstrijden jeugd-divisie slagwerk:  Finn Schaeks – 1e prijs
Solistenwedstrijden jeugd-divisie slagwerk: Loeka Diederen –1e prijs
Solistenwedstrijden jeugd-divisie slagwerk: Bjarne Diederen – 1e prijs
Solistenwedstrijden jeugd-divisie slagwerk:  Vik Lebens – 1e prijs
Solistenwedstrijden jeugd-divisie blaasinstrumenten: Marit Hermans – 1e prijs
Solistenwedstrijden 5e-divisie blaasinstrumenten: Eric Hermans – Ere prijs
Korpsschieten:      A-zestal – 4e prijs
       B-zestal – 4e prijs

C-zestal – 2e prijs

Onze eerstvolgende activiteit is ons eigen bondsfeest in Limbricht op 19 juni a.s. 
We openen ons feestweekend met een optreden van Janse Bagge Band op vrijdag 
17 juni. 

Voor meer informatie en het laatste nieuws over onze vereniging kunt u onze 
website of onze Facebook-pagina raadplegen respectievelijk:

www.sintsalvius.nl
www.facebook.com/schutterij.sintsalvius



Optocht verkeer en veiligheid
Betreft: Optocht Bondsfeest 19 Juni a.s.

Geachte bewoners,  

Bij deze willen wij Uw aandacht vestigen op het Bondsfeest in het weekend van 
18/19 juni a.s.
U als bewoners van Optochtroute ( de Michiels van Kessenichstraat , Beekstraat  
Raadhuisstraat  Burg. Coonenplein, de Gronckelstraat  Pagestraat Burg. 
Nelissenstraat Burg. van Boxtelstraat  Steenstraat  Platz  en Allee ) vragen wij om 
Uw medewerking.
Op de Burg. Van Boxtelstraat wordt het defile gehouden ter hoogte van Fa. 
Vleeshouwers.
Vanaf zaterdag avond 18 Juni a.s. verzoeken wij U bovenstaande  route autovrij 
te houden, omdat er zondag ochtend deze straten vanaf 9.00 uur borden worden 
geplaatst voor de optocht 

Tevens vragen wij de bewoners van de Scheiffert van Merodestraat  vanaf de 
Bornerweg tot aan Michiels van Kessenichstraat en de Bentinckstraat tot Michels 
van Kesenichstraat route autovrij te houden deze straten willen wij autovrij hebben 
i.v.m. doorgang van touringcars waar de bezoekend schutterijen c.q. schutters 
worden afgezet en ook worden opgehaald na afloop van het schuttersfeest deze 
parkeer verboden in bovengenoemde straten zullen dan tot 21.00 uur duren.
Het parkeerverbod met wegsleepregeling voor de van Boxtelstraat, Steenstraat, 
Platz, Allee tot aan parkeerplaats kasteel en de Bentinckstraat uitstapplaats bussen.

Verder worden alle bewoners aan de optochtroute verzocht om indien mogelijk 
op zondagmiddag de vlag uit te hangen. Dit zal zeer zeker de schutters nog 
meer inspireren om hun beste beentje voor te zetten. 

Voor de toch ontstane overlast vragen wij Uw begrip en bieden U nu reeds hiervoor 
bij voorbaat onze welgemeende excuses aan.

Ook willen wij U vragen als er bij verwachte temperaturen boven 29 graden de 
schutters in de optocht wat koeldrinkwater te verstrekken d.m.v. plastic drinkbekers 
die door de schutterij beschikbaar worden gesteld

Onze dank voor Uw medewerking.                       



11 t/m 26 juni 2016  

.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 

HEILIGE LIDWINA VAN SCHIEDAM (14 juni) <1380 - 1433> 
Soms stellen wij mensen aan het adres van God de vraag naar het 
‘waarom’. “Waarom moet iemand lijden?”, “Waarom treft mij deze ziekte?”, 
“Waarom ... ?” Ook heiligen hebben zich wel eens deze vragen gesteld. 
Ook de heilige Lidwina. Op vijftienjarige leeftijd valt zij bij het schaatsen op 
het ijs en breekt een rib. Zij hoopt op spoedige beterschap, maar die blijft 
uit. Integendeel: de ene ziekte volgt de andere op. 38 Jaar lang, tot aan 

haar dood, is zij bedlegerig en ernstig 
ziek: veelvuldig braken, 
slapeloosheid, wonden die niet dicht 
gaan ook in haar gelaat, wormen in 
haar ingewanden, koorts, hoofdpijnen, 
verlamming, gedeeltelijke blindheid - 
van alles maakt zij mee. 
De eerste jaren is zij nogal opstandig. 
Zij wil weer beter worden! Waarom lukt 
het maar niet? Waarom komt er 
steeds weer iets anders bij? Waarom 
laat God dat toe? Maar Lidwina blijft 
bidden. Op advies van haar 
geestelijke leidsman, de priester Jan 
Pot, begint zij met het overwegen van 
het lijden van Jezus, om zo haar lijden 

met het Zijne te verenigen en op te dragen als boetedoening voor de 
zonden der wereld. In het begin doet zij deze oefening nogal met tegenzin. 
Steeds meer echter leert zij ook de innerlijke vreugde kennen van een 
leven in de verbondenheid met God.  
Zeven maal per dag mediteert zij over het lijden van Christus. Regelmatig 
- veel vaker dan in die tijd gebruikelijk was - ontvangt zij op haar ziekbed 
de heilige Communie. Steeds meer mensen vragen haar om raad en 
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gebed. Zelf maakt zij zowel momenten van intens meeleven met het lijden 
van Christus mee, alsook tijden van diepe vertroosting en blijdschap. Heel 
treffend gaf Thomas á Kempis haar leven weer met een vers uit de 
psalmen: “Wanneer in mijn hart de zorgen mij drukken, dan beurt Uw 
vertroosting mij op” (Ps. 94,19).  
Door haar voorbeeld van geduldig gedragen lijden, in vereniging met de 
kruisdragende Heer, is de heilige Lidwina een bijzonder voorbeeld en 
voorspreekster voor al wie zelf in zijn leven beproefd wordt.  
Om veiligheidsredenen werden haar relieken in de tijd van de 80-jarige 
oorlog naar Brussel overgebracht. Een deel ervan is op 14 juni 1871 weer 
teruggebracht naar Schiedam, waar zij nu in de Lidwina-basiliek, Singel 
104 te Schiedam vereerd worden.  
De Kerk bidt op haar feest: 
“God, Gij toont ons in de heilige maagd Lidwina een indrukwekkend 
voorbeeld van liefde en lijdensmoed. Schenk ons op haar voorspraak de 
genade de beproevingen van dit leven omwille van U te dragen en anderen 
uit liefde tot U te helpen. Leid ons zo langs uw wegen naar de 
eeuwigdurende vreugde. Door Christus, onze Heer. Amen. 

 
Terugblik op de processies 
Bij goed weer hebben wij in alle parochies de jaarlijkse processies kunnen 
houden. Velen hebben zich er voor ingezet, met name door het leggen van 
de zandlopers en de versieringen in de straten. In Limbricht heeft de 
buurtvereniging “Auwt Lömmerich” er een 
nieuw begin mee gemaakt. En het resultaat 
mocht er overal wezen. In een tijd waarin het 
geloof in maatschappelijk opzicht ‘achter de 
voordeur’ verwezen wordt is het fijn en 
bemoedigend om te zien, dat velen zich op 
deze wijze openlijk er voor inzetten. Het doet 
ook goed om op deze dag de onderlinge 
saamhorigheid te ervaren. Fijn dat zo veel 
kinderen mee hebben geholpen. Dank dan 
ook aan allen die hieraan hun medewerking 
hebben verleend, zowel bij de versiering van 
de straten, maar ook bij de processie zelf: 
biddend, musicerend of gewoon door mee te 
lopen. Dank ook aan de gemeente die voor 
de schoonmaak van de straten zorgde. Het 
waren heel bijzondere (processie)dagen.  
Pastoor M. Otto 



Kerkdiensten 
Zaterdag 11 juni: Vooravond van elfde zondag door het jaar.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis om Gods zegen over de 

parochie.  
Zondag 12 juni: Elfde zondag door het jaar. 
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor. om Gods zegen over de 

parochie; Voor Joseph Wielders, Helena Wielders-Notermans en 
zoon Chris (st); voor Lei Jetten en Rosa Bonné (st); voor Mia 
Kelleners-Krämer (1ste jaardienst); 

11.00 uur, Limbricht: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor Sjra 
Vleeshouwers. 

Maandag 13 juni: H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar. 
09.00 uur, Limbricht:  H. Mis: voor een overledene (PH) 
Dinsdag 14 juni: H. Lidwina, maagd.  
19.00 uur, Guttecoven:  Pl. H. Mis ter ere van de feestdag van de H. 

Antonius; voor de intenties van de offeraars aan de Veldkapel. 
Woensdag 15 juni:   
19.00 uur , Limbricht: H. Mis: voor Zr. Monika Otto 
Donderdag 16 juni:  
09.00 uur, Einighausen: H.  Mis: om roepingen. 
Vrijdag 17 juni:   
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht:  Latijnse mis/oude ritus:  
Zaterdag 18 juni: Vooravond van de twaalfde zondag door het jaar 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid 
19.00 uur, Guttecoven: Pl. H. Mis: voor Ben Geurts (offergang); voor Sjra 

Goltstein (offergang); voor Sef Habets (offergang); als jaardienst 
voor de ouders Thei en Mia Geurts-Wetzels (st); voor Nico 
Lomme en overledenen van de familie; voor Clara Gijskens-
Schmeits (offergang). 

Zondag 19 juni: Twaalfde zondag door het jaar  
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor de parochie: voor Antonius 

Leonardus Smeets en Maria Hubertina Emelie Kelleners (st); 
voor Karel Notermans; 

11.00 uur, Limbricht:  Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 
voor André Meijers. 

Maandag 20 juni:  
09.00 uur, Limbricht:  H. Mis: voor een overledene (PH) 
Dinsdag 21 juni: H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis voor de echtelieden Wil Tummers en 

Truuke Notermans.   



Woensdag 22 juni: H. Paulinus van Nola, bisschop. 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis voor alle gezinnen. 
Donderdag 23 juni: H. Efrem, diaken en kerkleraar.  
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de zieken. 
Vrijdag 24 juni: Geboorte van H. Johannes de Doper, hoogfeest  
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus:  
Zaterdag 25 juni: Vooravond van de dertiende zondag door het jaar.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis als jaardienst voor Zef Cloots-

Jeanne Cloots-Tummers (st); als jaardienst voor Jan Horssels.  
Zondag 26 juni: Dertiende zondag door het jaar / H. Salvius 
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor. om Gods zegen over de 

parochie; voor overl. ouders van den Bongarth-Dohmen (st); voor 
Jan Bisscheroux, alsmede voor de overledenen van de familie 
Bisscheroux en de familie Keulen (st); voor Humphrey Ninaber 

11.00 uur, Limbricht: Plechtige H. Mis: voor de parochie; gest. jaardienst 
voor Jan Willems en Josephina Bovend’eerd, zoon en kleinzoon;    

 
Om te noteren:  
Zondag 12 juni, 12.00 uur: koffie-uurtje in pastorie Limbricht 
Maandag 20 juni, 20.00 uur: Bijbelmeditatie in pastorie. 

Zondag 3 juli, Bedevaart naar de Basiliek in Sittard. 10.00 (!) uur 
bedevaartsmis; aansluitend koffie en vlaai in het Mariapark. 
 

Aanbiddingsuur op vrijdagmiddag 
Iedere vrijdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur is in de kerk 
in Limbricht het Heilig Sacrament uitgesteld ter 
aanbidding. Het is een stille tijd van gebed bij de Heer in 
de Eucharistie. Loopt u gewoon eens de kerk binnen om 
bij de Heer tot rust te komen en al uw intenties aan Hem 
voor te leggen. WELKOM 
 

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 5595. 
 
 
 



Ook afgelopen januari hebben de inwoners van Limbricht en omliggende woonkernen 
weer twee avonden kunnen genieten van een mooie Revue in “Herberg d’n Doal”, 
waarbij op zaterdag ook weer de prins van de Doale werd gepresenteerd aan het 
publiek. 

Ook in 2017 zal de happening weer georganiseerd worden.
 
Buiten het uitroepen van de Prins (op zaterdagavond) zijn er op de twee avonden 
diverse sketches, liedjes en andere optredens door inwoners van Limbricht te zien.

We willen dit jaar ook weer in het kader van
“voor Limbrichtenaren en door Limbrichtenaren”
iedereen de kans geven om zijn/haar medewerking hieraan te geven.

Heb jij zin om mee te doen, wellicht zelfs met een eigen idee, ben je handig met 
je handen/klussen/knutselen, ben je muzikaal, heb je organisatietalent of heb jij 
ideeën in de vorm van een sketch, een lied of iets anders met Carnavaleske inslag?
Of wil je in een of andere vorm hulp bieden, dan ben je uitgenodigd om te reageren.

De invulling van de avond zal in overleg met de leden van werkgroep gebeuren
en daarbij is elke vorm van eigen inbreng mogelijk.

Aanmelden kan vóór 1 juli via vincent@doale.nl,
met vermelding van naam, telefoonnummer en e-mailadres van een contactpersoon 
en het aantal deelnemers. Ook als je het leuk zou vinden om mee te doen, maar je 
weet nog niet precies hoe, of als je je zou willen aansluiten bij een groep(je), maar 
je weet nog niet welk of bij wie: meld je aan en dan zien we van daar uit verder. 

Wij nemen dan contact op met de contactpersoon.

Namens Werkgroep Revue, 
Vincent Deckers

OPROEP 
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Beste Limbrichtenaren, Leif Luuj, 

Jarenlang hebben wij in Limbricht het oud ijzer opgehaald waardoor er activiteiten 
konden worden georganiseerd door onze vereniging. Echter zien we al enkele 
jaren een stevige daling in de inkomsten van het oud ijzer, mede door de daling 
van de oud-ijzerprijs (schrotprijs)  als ook de toename van de “mobiele” handelaren 
die de straten langs gaan voor oud ijzer.

Dit heeft ons doen besluiten met de oud ijzer actie te stoppen. 

Wij willen dan ook iedereen bedanken die ons jarenlang heeft gesteund en het ijzer 
heeft bewaard voor ons. 

Met vriendelijke groet,
V.V. de Doale.

Opheffing oud ijzer actie 
V.V. de Doale



 

Midzomerfestival Hof van Eynatten 
Vrijdag 8 juli van 13.00 tot 17.00 uur 
 

DJ Jean Delbressine zorgt voor zomerse muziekklanken 
Dave Culinair zorgt voor lekkere BBQ-gerechten 
We maken er samen weer een dol feestje van met leuke 
binnen  en buiten activiteiten 
 
Eigen bijdrage: € 10.00 inclusief muziek en BBQ   (drankjes voor eigen rekening) 
Aanmelden  graag vóór 30 juni bij een van onderstaande wijksteunpunten of 
telefoonnummers. 
 
 

We gaan op stap in Berg aan de Maas 
Op vrijdagmiddag 26 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: 11.45 uur bij Hof van Eynatten / Bicht  vertrek: 12.00 uur 
U kunt met eigen vervoer gaan en  er rijden busjes. ‘Busje komt zó’! 
Eigen bijdrage mét busvervoer:  € 7.50 inclusief  3 consumpties 
Eigen bijdrage zonder busvervoer : € 5.00 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 
 
 
 



 

                                               Maandag 
                        Ontmoeting / Spreekuur Wijkverpleegkundige 
Ontmoeting van 10.00 – 12.00 uur /  spreekuur wijkverpleegkundige van 11.00- 12.00 uur 

Eetpunt “Samen aan Tafel” 
Elke maandag om 12.30 uur (i.s.m.) Dave Culinair 
 Internetcorner / Schilderen / Ontmoeting 

Elke maandag van 13.00 – 16.00 uur 
Wandelgroep  /  Rollatorgroep 

Elke 2e en 4e maandag v.d. maand, verzamelen: 13.15 uur, vertrek: 13.30 uur 
                                                Dinsdag 
   Kaartclub/Bridgen/Creaclub/Ontmoeting/Spreekuur Wijkverpleegkundige 

Alle activiteiten van 13.30 – 16.00 uur / spreekuur wijkverpleegkundige 14.00 – 15.00 uur 
    Woensdag 

Ontmoeting, Informatie & Advies en Jeu de Boules 
Elke woensdagochtend van 10.00 – 12.00 uur 

Zorgtrajectbegeleider/ Mantelzorgondersteuner 
Elke 4e woensdag van de maand van 10.00 – 11.30 uur 

Inloopochtend Stichting Huurdersbelangen Limbricht 
Elke 4e woensdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur 

Eetpunt “Samen aan Tafel” 
Elke woensdag om 12.30 uur (i.s.m.) Dave Culinair 

Yoga op matje of op de stoel 
Elke woensdag van 14.00 – 15.00 uur 

   Donderdag 
    Ontmoeting  

Elke donderdag van 10.00 – 12.00 uur 
 Bewegen op muziek 

Elke donderdag van 13.30 – 14.30 uur 
           Voor mensen met Parkinson, COPD of andere  chronische aandoeningen 

 

                Info: 046-4527272 / 06-13370258 Hof van Eynatten 1 Limbricht 
 
 



Verschijningsdata Contactblad 2016

!LET OP: KOPIJDATA GEWIJZIGD!
De verschijningsdata zijn aangepast aan de parochieblaadjes van Einighausen en 
Guttecoven, zodat deze nu geljk lopen. De kopij datum is in het vervolg maandag.

Kopij voor het volgende nummer kunt u mailen naar: redactie@gb-limbricht.nl
uiterlijk maandag 23 mei 18.00 uur.
  
   
Editie  Kopijdatum  Verschijning  Duur
1  4-jan   8-jan   2 weken
2  18-jan   22-jan   2 weken
3  1-feb   5-feb   2 weken
4  15-feb   19-feb   2 weken
5  29-feb   4-mrt   2 weken
6  14-mrt   18-mrt   3 weken
7  4-apr   8-apr   2 weken
8  18-apr   22-apr   2 weken
9  2-mei   6-mei   3 weken
10  23-mei   27-mei   2 weken
11  6-jun   10-jun   2 weken
12  20-jun   24-jun   2 weken
13  4-jul   8-jul   2 weken
14  18-jul   22-jul   3 weken
15  8-aug   12-aug   3 weken
16  29-aug   2-sep   2 weken
17  12-sep   16-sep   2 weken
18  26-sep   30-sep   2 weken
19  10-okt   14-okt   2 weken
20  24-okt   28-okt   3 weken
21  14-nov   18-nov   2 weken
22  28-nov   2-dec   2 weken
23  12-dec   16-dec   3 weken
      
2017      
1  2-jan  6-jan  2 weken
      
Vetgedrukt zijn de driewekelijkse edities.     
 



S.G.L.  Bezettingsschema  12-06-16 t/m 26-06-16

zo 12-06-2016  Muziekvereniging drumband  10:00 GZ
ma13-06-2016  Bridgeclub de Molenbron  19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di 14-06-2016  KBO (gym)    11:00 GZ
   Fusion     20:00 KZ
wo15-06-2016  KBO (koersballen)   14:00 KZ
   Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ
   Hatha Yoga (groep1)   19:00 KZ
   Hatha Yoga (groep2)   20:15 KZ
do 16-06-2016  Aero-gym    19:30 KZ
vr 17-06-2016  Aero-gym    09:30 GZ
   Muziekvereniging korps   19:00 GZ
za 18-06-2016  Hakuschi (judo)    09:00 KZ
zo 19-06-2016   Muziekvereniging drumband  10:00 GZ
ma20-06-2016  Bridgeclub de Molenbron  19:00 GZ
   Schutterij (drumband)   19:30 KZ
di  21-06-2016  KBO (gym)    11:00 GZ
   Vrouwenclub kienen   19:30 BK
   Fusion     20:00 KZ
wo22-06-2016  KBO (koersballen)   14:00 KZ
   Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ
   Hatha Yoga (groep1)   19:00 KZ
   Hatha Yoga (groep2)   20:15 KZ
do 23-06-2016  Aero-gym    19:30 KZ 
vr  24-06-2016  Aero-gym    09:30 GZ
   Muziekvereniging korps   19:00 GZ
za 25-06-2016  Hakuschi (judo)    09:00 KZ
zo 26-06-2016   Muziekvereniging drumband  10:00 GZ

di 21-06 t/m vr 24-06  Wandelvierdaagse   17:00

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



3e Avond4Daagse Limbricht
21 t/m 24 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 21 juni zal vanaf 17:30 de mogelijkheid zijn om je startkaart af te 
halen na betaling van het inschrijfgeld. Inschrijven kan op individue-
le basis of als groep. Individueel kost de inschrijving 5 euro. Groep-
en 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 21 juni en hopen op geweldig wandelweer.
Voor inschrijvingen en meer informatie: 

www.avondvierdaagse-limbricht.nl


