
Jaargang 49             Nummer 13        8 juli 2016

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 18 juli 18.00 uur.
(driewekelijkse editie)

Jaarlijkse uitvoering JAZZ dans Limbricht 
Zondag 17 Juli 15.00 uur



Activiteiten-kalender
 
16 Juli  Sjroopbuurt, bezoek aan brouwerij Hertog-Jan Arcen
16 Juli  Sjroopbuurt, bezoek aan Kasteelpark Arcen
20 Juli  Jaarlijks uitstapje van de Zonnebloem
17 Juli  Jaarlijkse uitvoering Jazz Dans Limbricht, 15.00 uur
14 Augustus Buurtvereniging Zuid-West, Familiefietstocht
3 September Buurtvereniging Zuid-West, Zomerfestival
10 September  Buurtvereniging Zuid-West, Kinderactiviteit
16 Oktober Buurtvereniging Zuid-West, Natuurwandeling
5 November  Buurtvereniging Zuid-West, Avond van zuid-west
24 September Sjroopbuurt, Sjroopdaag/Oktoberfeest gemeenschapshuis
26 November Galaconcert Muziekvereniging Vriendenkring
26 November 2x11 Jubileum Auwt Jeugprinse Lömmerich 
week voor kerst Buurtvereniging Zuid-West, kerstattentie voor onze senioren

Buurtvereniging 
AUWT LÖMMERICH

In buurtvereniging AUWT LÖMMERICH is weer NUUJ LAEVE geblaoze!

Beste inwoners van Lömmerich,

Nadat onze buurtvereniging “Auwt Lömmerich” enige tijd rustende is geweest 
hebben enkele enthousiaste (nieuwe) buurtbewoners gemeend om de buurtve-
reniging weer wakker te schudden uit haar diepe slaap. Wij willen alle inwoners 
van Limbricht langs deze weg alsnog informeren over het heugelijke feit dat de 
buurtvereniging Auwt Lömmerich sinds januari 2016 weer actief is. Inmiddels 
hebben we alweer 165 nieuwe leden mogen verwelkomen!

Onze buurt bestaat uit de volgende straten:
•	 Allee	 	 	 	
•	 Beekstraat	 	 	
•	 Burgemeester	Coonenplein	
•	 Burgemeester	van	Boxtelstraat	

(hoek	Steenstraat	tot	hoek	Pagestraat)
•	 Dalstraat	 	 	
•	 Hof	van	Eynatten	 	

•	 Maria	van	Strijthagenstraat
•	 Millenderweg
•	 Molenstraat	(even	nummers)
•	 Pastoor	Janssenstraat	
•	 Platz
•	 Raadhuisstraat
•	 Steenstraat



Buurtvereniging AUWT LÖMMERICH
Graag willen wij ons steentje bijdragen om het wonen en leven in de oude Lim-
brichtse kern nog prettiger te maken en een goede saamhorigheid in de wijk tot 
stand te brengen. Hiervoor organiseren wij tal van activiteiten. Zo heeft u ons o.a. 
mee kunnen zien lopen in de Lömmerichse vastelaovesoptoch, hebben de kinder-
en uit de buurt een week voor Pasen eieren mogen rapen en hebben we tijdens 
de sacramentsprocessie de Beekstraat en de Steenstraat versiert met een loper 
van gekleurd zaagsel. Ons jaarprogramma ziet er dan ook als volgt uit.

• Versieren van straten voor de vastelaovend
• Deelname aan vastelaovesoptoch
• Paaseieren rapen
• Versieren van straten voor sacramentsprocessie
• Fiets-/ wandeltocht
• Buurtfeest
• Jeugdkamp
• Sinterklaasactiviteit
• Versieren van straten voor kerstmis
• Maken van kerststukjes voor jong en oud

Wij hopen dat we zoveel mogelijk buurtbewoners mogen verwelkomen als lid van 
onze buurtverenging! Bent u nog geen lid en wenst u alsnog lid te worden. Stuur 
dan een email met daarin uw contactgegevens naar auwtlommerich@gmail.com. 
U ontvangt dan van ons een email met daarin verdere informatie over het lid-
maatschap van onze buurtvereniging.

Wij hopen samen met onze leden er een succesvolle vereniging van te maken!

Namens het bestuur van Buurtvereniging Auwt Lömmerich,

Stan Hellenbrand, Voorzitter



Muziekvereniging vriendenkring

Seizoen afsluiting
De traditionele seizoen afsluiting van de Muziekvereniging Limbricht zal dit jaar 
plaatsvinden op 22 juli 2016 bij cafe Salden Op de Platz.
Het programma zal om 19.00 uur starten met een optreden van het  jeugdorkest  
gevolgd door de    slagwerk groep en het grote korps.
Na afloop van deze van deze optredens is iedereen van harte uitgenodigd op 
de barbecue.  Bonnen voor deze barbecue zijn verkrijgbaar op bovengenoemde 
locatie. De kosten per bon bedragen € 2,00.      

Opvoeren in Activiteiten-kalender:
15 oktober 2016: Slagwerkconcert Muziekvereniging Limbricht  in Gemeenschapshuis   
Limbricht.
19 november 2016: Galaconcert Muziekvereniging Limbricht   in de Forumzaal in 
Sittard.
17 december 2016: Kerstconcert Muziekvereniging Limbricht.

Galaconcert 26 nov. 2016
Op 26 november 2016 organiseert Muziekvereniging Vriendenkring in de Forumzaal 
te Sittard, onder de titel play that music, haar traditioneel Gala concert. 

Voor het programma is geput uit de meer recente muziekgeschiedenis. Geralt van 
Gemert en Ryanne de Bie treden op als solisten en ook Jazz Dans Limbricht heeft 
haar medewerking toegezegd. Tevens hebben we een verassingsact uit Rotterdam 
weten te strikken voor dit bijzondere concert.

Voor de kaartverkoop kunt u binnenkort terecht op de website van de 
muziekvereniging www.vriendenkringlimbricht.nl of bij een van de leden.  Entree 
bedraagt €15.   

Reserveer	nu	reeds	de	datum:		zaterdag	26	november	2016	Forumzaal	te	Sittard



Rode Kruis Collecte 2016 

De huis -aan- huis Rode Kruiscollecte 2016 heeft 563,80 euro opgebracht.

De opbrengst is bestemd voor de bestrijding van de extreme droogte in Afrika,
en voor de inzet ter plaatse van de Rode Kruisafdeling Sittard e.o.
Dank aan allen, die bijgedragen hebben aan het resultaat van de collecte.

Namens de collectanten

Ren Lantman, coördinator voor Limbricht
Lintjeshaag 54

De laatste trein naar Lourdes
Zoals iedereen misschien al weet, gaat de trein naar Lourdes in september voor 
het laatst.
Heeft U nu altijd eens naar Lourdes gewild maar liever niet met de bus of het 
vliegtuig. Denk er dan niet te lang over na, er is nog plaats. Natuurlijk gaan er ook 
nog altijd bussen en het vliegtuig.

Bent U bij C.Z. verzekerd, dan zijn er mogelijkheden om tegen gereduceerde prijs 
mee te kunnen. Er moet wel aan bepaalde eisen voldaan zijn.

Nieuwsgierig geworden, laat U dan over de reis inlichten, wij geven U graag 
advies.

Miennie	Wilbers.	0475-541851	mail:	mienniewilbers@hotmail.com
Gerda	Janssen	046-4516323	mail:	gerda-janssen@live.nl

Epilepsiefonds Collecte 2016 

Beste collecte vrijwilligers dankzij jullie inzet is in ons dorp €862,71 opgehaald.
Een heel mooi resultaat.
Namens alle mensen met epilepsie wil ik u, collectanten en gevers heel hartelijk 
bedanken.

Met vriendelijke groet,

Thea Salden- Schrijen
Collecte organisator Epilepsiefonds Limbricht



Jaarlijkse uitvoering JAZZ dans Limbricht 
Zondag 17 Juli 15.00 uur

Wij nodigen u van harte uit om onze jaarlijkse uitvoering op zondag 17 juli bij te 
wonen. Onze leden bereiden zich een jaar lang voor op dit spektakel. Ook dit 
jaar beloofd het weer een bijzonder mooie middag te worden. Deze middag zal 
plaatsvinden in de Stadssporthal aan het Stadswegske 8 in Sittard en start om 
15.00 uur. Grijp je kans en kom kijken naar dans!

Jazz Dans Limbricht is een vereniging opgericht in 1982 als gymnastiekvereniging 
Limbricht.

Sinds dit jaar heten we officieel Jazz Dans Limbricht, omdat het accent in de loop 
van de jaren volledig op dans is komen te liggen. De leeftijd van onze leden ligt 
tussen de 4 en 50 jaar, waardoor deze vereniging toegankelijk is voor bijna ieder-
een die van dansen houdt.

De nadruk ligt op pure ontspanning, maar naast onze recreatieve groepen heb-
ben wij ook drie prestatieve groepen die jaarlijks met veel succes deelnemen aan 
wedstrijden en daarnaast ook een optredens verzorgen. Dit jaar mogen we zelfs 
al voor de vierde maal deelnemen aan de Nederlands Kampioenschappen Jazz 
Dans in Ahoy Rotterdam.

Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom! Bezoek onze site www.jazzdans-Lim-
bricht.nl of mail naar info@jazzdans-limbricht voor meer informatie.



9 t/m 24 juli 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 

Een buitengewoon goede zeep 
Er was eens een engelse pastoor, McNabb heette hij. Op een keer had hij 
in ‘Hyde Park’ over de Kerk gesproken. Toen hij uitgesproken was, meldde 
zich iemand die graag het woord wilde nemen. Deze zei: ‘U hebt daar heel 
mooie woorden gesproken, maar toch ken ik katholieke priesters die 
helemaal niet onder de armen wonen, maar die zich hebben verrijkt. Ook 
weet ik van katholieke mannen die hun vrouw hebben bedrogen. Ik vind 
dat maar niks, zo’n kerk van zondaars!’  
De pastoor zei daarop: ‘U hebt inderdaad gelijk, maar mag ik er toch  iets 
tegen inbrengen?’ 
‘Ga uw gang’, zei de man. 
En de pastoor: ‘Neem mij niet kwalijk, vergis 
ik mij of is het boordje van uw overhemd 
inderdaad wat vuil?’ 
De ander weer: ‘Ja, ik weet het.’ 
De pastoor vroeg: ‘Is het nu vuil omdat u 
geen zeep gebruikt hebt, of omdat de zeep 
die u gebruikt hebt, niet deugde?’ 
‘Nee’, zei de man, ‘ik heb inderdaad geen 
zeep gebruikt.’ 
Daarop zei de pastoor: ‘Kijk, zo is het nu ook met de Kerk. Zij beschikt over 
buitengewoon goede zeep: het evangelie, de sacramenten en het gebed. 
Want het gelezen en geleefde evangelie, de waardig ontvangen 
sacramenten en het goed verrichte gebed vormen een voortreffelijke zeep, 
die van ons heiligen zou kunnen maken. Dat wij echter lang niet allemaal 
heiligen zijn, komt omdat wij deze ‘zeep’ onvoldoende gebruiken! 
Laten we dus proberen de Kerk dáárdoor te verbeteren dat wij onszelf 
beteren! 
Ieder van ons en heel de Kerk zou het gebed kunnen bidden, dat ik zelf zo 
graag bid:  



Heer, neem mij zoals ik ben, 
    met mijn fouten, 
    met mijn gebreken ook; 
    maar laat mij worden, 
    zoals U mij wilt hebben! 

(Uit een toespraak van paus Joh. Paulus I <+ 1978>) 
 
Zomeractiviteiten Bisdom Roermond voor kinderen en jongeren 
Ook dit jaar organiseert het bisdom weer speciale dagen voor jongens en 
meisjes in verschillende leeftijden. Spel, gezelligheid, sporten en ook 
verdieping in het geloof vormen een spannend geheel. 

 Meisjeskamp: voor meisjes van 7 tot 12 jaar. Van 22 t/m 26 
augustus in Weert bij de zusters Birgitinessen. Kosten : € 80,-- 

 Meidenkamp: voor meiden van 12 t/m 17 jaar. Van 15 t/m 19 
augustus in Jeugdverblijf „De Hoeve“ in Genk. Kosten: € 80,-- 

 Jongenskamp: voor jongens van 7 t/m 12 jaar. Van 22 t/m 26 
augustus in Jeugdverblijf „De Hoeve“ in Genk. Kosten: € 85,-- 

 Survivalkamp voor echte jongens van 12 t/m 17 jaar in “Bovenste 
Bos” te Epen. Van 15 t/m 19 augustus; Kosten: € 97,50 

 Opgave en info: Bisdom Roermond, Zomerkampen, Postbus 
75, 6040 AB Roermond; tel. 0475 – 386835 
v.christ@bisdom-roermond.nl Opgave vóór 25 juli 

 
 

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 
 
Heilige Mis bij de Veldkapel in Guttecoven 

Op het hoogfeest van Maria 
Tenhemelopneming, maandag 15 
augustus, is weer de h. mis bij de 
Veldkapel. Om 18.40 vertrekt een 
bidprocessie vanuit de kerk in 
Guttecoven, om 19.00 uur begint de 
heilige mis bij de Veldkapel. Bij slecht 
weer is de heilige mis in de 
parochiekerk. 

 

mailto:v.christ@bisdom-roermond.nl


Kerkdiensten 
Zaterdag 9 juli: HH. Martelaren van Gorcum; vooravond 15e zondag  
Vandaag is geen biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis jaard. voor Mia Habets (st).  
Zondag 10 juli: Vijftiende zondag door het jaar.   
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor. om Gods zegen over de 

parochie; voor José Hornesch-Perebooms; voor Jacques 
Stevens en Annie Neutgens; voor ouders Wijshoff-Thissen (jrd); 

11.00 uur, Limbricht: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor overleden 
familieleden Ruijpers-van Kan; jaardienst voor Jos Schurgers; 
voor Tonny Ewalds-Pijls (off). 

Maandag 11 juli: H. Benedictus, Abt. 
09.00 uur, Limbricht:  H. Mis: voor zuster Monika Otto 
Dinsdag 12 juli: .  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: jaardienst voor de familie Schumans-

Spijkers; voor de intenties van de offeraars bij de Veldkapel.  
Woensdag 13 juli: H. Henricus.   
19.00 uur , Limbricht: H. Mis: voor alle zieken 
Donderdag 14 juli: H. Camillus de Lellis, priester.  
09.00 uur, Einighausen: H.  Mis: om roepingen 
Vrijdag 15 juli: H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar.    
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur: Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Gerda Koster-

Verschuren. 
Zaterdag 16 juli: Vooravond van de zestiende 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); voor Clara 
Gijskens-Schmeits (offergang). 

Zondag 17 juli: Zestiende zondag door het jaar. 
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 

voor Wil Hochstenbach en Maria v.d. Wall (st); voor Hubert 
Alberts en Henriëtte Alberts-Dohmen (st); 

11.00 uur, Limbricht:  Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de parochie;  
Maandag 18 juli:   
09.00 uur, Limbricht:  H. Mis: voor een overledene (PH) 
Dinsdag 19 juli:   
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: om Gods zegen over de parochie.    
Woensdag 20 juli: H. Apollinarus, bisschop en martelaar. 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de gezinnen. 
Donderdag 21 juli: H. Laurentius van Brindisi, priester en kerkleraar. 
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de overleden parochiepriesters. 



Vrijdag 22 juli: H. Maria Magdalena   
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Gerda Koster-

Verschuren. 
Zaterdag 23 juli: Vooravond van de 17de zondag door het jaar.  
16.00 tot 17.00, Limbricht: Biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor Sjaak Wetzels (offergang); 

jaardienst voor Annie Vromen- de Vries (st).  
Zondag 24 juli: Zeventiende zondag door het jaar.   
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor de parochie; voor Tilla Leenders; 

voor Karel en Gerard Notermans. 
11.00 uur, Limbricht: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor Jozef 

Lemans; voor pater Ben de Vries; voor Tonny Ewalds-Pijls (off). 
 
Op hun huwelijk bereiden zich voor: 
Björn Fox en Alice Kengen, beiden Swentiboldstraat 22, Guttecoven 
(Huwelijk op 16 juli in Geulle). 
 
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. 
 
Bedevaart naar Rome 
Dit Heilig Jaar van Barmhartigheid 
is een goede gelegenheid om op 
bedevaart te gaan naar Rome. Wij 
willen ons hiervoor aansluiten bij de 
bedevaart van ons bisdom. Het zou 
fijn zijn als wij met een groepje uit ons 
cluster hieraan deel nemen. In Rome 
kunnen wij dan ook als groep te stad 
en vele belangrijke plaatsen 
verkennen. De pastoor gaat in ieder 
geval mee. Deze bedevaart is in de 
tijd van 12 t/m 17 november 2016. In principe is het een vliegreis; bij 
voldoende belangstelling zal ook een bus rijden. 
Op het programma staan bezoeken aan de belangrijke kerken in Rome; 
het antieke Rome; een wandeling door de binnenstad; en uiteraard is er 
ook tijd voor een cappuccino of een ijsje. Wij nemen ook deel aan de 
algemene audiëntie met de paus. Informatie en opgave bij de Limburgse 
Bedevaarten, tel 043-321 5715. Kijk ook op een folder in de kerk of op 
www.bedevaarten.com.  

http://www.bedevaarten.com/
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䔀渀琀爀攀攀㨀 瘀漀氀眀愀猀猀攀渀攀渀 갠㌀Ⰰ㔀　
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                                               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 

Internetcorner en schilderen vakantie in juli en augustus!!! 
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 
 

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



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 
* * *Revue 2017 * * *

 OPROEP



Eerste en laatste dag 
Avondvierdaagse Sittard 
door Limbricht
Van 13 tot 16 september vindt de zesde editie van de Avondvierdaagse Sittard 
plaats. Iedere dag kunnen de wandelaars kiezen uit een route van 6 of 10 km. 
Ieder jaar worden op de laatste dag Limbricht en het Limbrichterbos aangedaan. 
Zo ook in 2016. Dit jaar komen de wandelaars onder het Trevianum door en lopen 
dan via de Trichterweg en de M.L. Kingstraat naar de Dr. Nolensstraat. Dan gaan 
ze langs het monument voor het Frans Kerkhof en de kerk en via de Beekstraat 
naar de Michiels van Kessenichstraat. De wandelaars van de van de 6 km route 
steken dan het spoor over, lopen een rondje om de sportvelden om het nieuwe 
kunstgrasveld van VV Limbricht en de nieuwe korfbalvelden te gaan bewonder-
en. Via het kasteel en de Platz lopen ze dan weer verder langs het spoor en naar 
Hoogveld. De 10-km-wandelaars lopen langs de manege en de Bornerweg naar 
de Twintig Boendersweg. Door het Limbrichterbos komen ze uit bij Gelders Eind 
en van daar gaan ze terug naar het start- en Finishterrein op de voetbalvelden van 
VoetbalVereniging Sittard

Op de eerste dag lopende wandelaars van de 6 km over der Leeuwerik van Eing-
hausen naar de Provinciale weg langs Limbricht. De lange route komt die dag uit 
Guttecoven en loopt via de Vosdaalstraat, de Bovenstraat en de Prof. Mentenlaan 
naar de Lömmerink, om zich daar weer bij de 6-km-wandelaars te voegen.

De Avondvierdaagse start iedere avond tussen 18:00 en 18:30 uur op het terrein 
van VVS aan de Bradleystraat 21. Tijdens de andere twee avonden gaan de wan-
delaars naar het stadspark en Watersley en naar Millen en Overhoven. Daarbij 
komen de 10 km routes langs de mooiste plekjes en is de 6 km route geschikt voor 
kinderwagens. Deelnemers mogen ieder dag beslissen welke afstand ze die dag 
gaan wandelen.

Nieuw dit jaar is dat er ook dagkaarten worden verkocht. Als vier dagen niet in te 
plannen is, of als mensen niet weten of ze het aan kunnen vier dagen achter elkaar 
te wandelen, kunnen ze dus ook één dag komen. 

De Avondvierdaagse Sittard wordt mede georganiseerd door Scouting St. Salvius 
en de Parkschool. Deze twee Limbrichtse organisaties doen dat samen met basis-
school Loedoes, MIK Kinderopvang, VVS en Buurtvereniging Hoogveld. Kinderen 
van de Parkschool en leden van de scouting krijgen korting op de normale deel-
nameprijs van €5,- per persoon.

Wil je zelf ook meedoen? Dat kan! Ga naar www.avondvierdaagse-sittard.nl voor 
meer informatie en inschrijfformulieren. Je kunt ook bellen: 06-42455705.



S.G.L.  Bezettingsschema  10-07-16 t/m 24-07-16

zo 10-07-2016  Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
ma11-07-2016  Bridgeclub de Molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)     19:30 KZ
di 12-07-2016  KBO (gym)     11:00 GZ
   Bestuur SGL     19:30 OR
   Fusion      20:00 KZ
Wo13-07-2016  KBO (koersballen)    14:00 KZ
   Muziekvereniging  (kienen)     18:00 GZ
   Hatha Yoga (groep1)    19:00 KZ
   Hatha Yoga (groep2)    20:15 KZ
do 14-07-2016  Aero-gym     19:30 KZ
vr 15-07-2016  Aero-gym     09:30 GZ
   Sjroopbuurt (bierproeverij   19:00 BK
   Muziekvereniging korps    19:00 GZ
zo 17-07-2016   Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
ma18-07-2016  Bridgeclub de Molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di  19-07-2016  KBO (gym)     11:00 GZ
   Vrouwenclub kienen    19:30 BK
   Fusion      20:00 KZ
Wo20-07-2016  KBO (koersballen)    14:00 KZ
   Muziekvereniging  (kienen)     18:00 GZ
   Hatha Yoga (groep1)    19:00 KZ
   Hatha Yoga (groep2)    20:15 KZ
do 21-07-2016  Aero-gym     19:30 KZ 
vr  22-07-2016  Aero-gym     09:30 GZ
   Muziekvereniging korps    19:00 GZ
zo 24-07-2016   Muziekvereniging drumband   10:00 GZ

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




