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Kasteelcomplex Limbricht open op Tweede Pinksterdag 2018
Rondleidingen, Heemkundemarkt, Kinder-Doe-Orgel
Ook dit jaar, op maandag 21 mei, neemt kasteel Limbricht deel aan de activiteiten in het kader van
de Nationale Dag van het Kasteel. Het kasteel en het middeleeuwse Salviuskerkje zijn dan geopend
van 11.00 tot 17.00 uur.
Wie het kasteel zelf eens van binnen wil bekijken, heeft die dag weer een mooie gelegenheid. Drie
keer per uur zullen groepen van maximaal 20 personen door het kasteel worden rondgeleid, waarbij
de geschiedenis van het kasteel wordt verteld en de bezoekers een goede indruk kunnen krijgen van
een historisch gebouw met een moderne kantoorfunctie. De ruimten zijn niet met historisch
meubilair ingericht, maar de mooie schouwen, de kelders, en de sfeer van het kasteel maken een
bezoek meer dan de moeite waard. Een rondleiding door het kasteel kost € 2,00 per persoon
(kinderen tot en met 12 jaar betalen € 1,00). Deelname aan alle rondleidingen is beperkt, dus vol is
helaas vol.
Op de binnenplaats van de voorburcht is het grote en mooie terras geopend. Op verzoek kunt u ook
(gratis) door de voorburcht met vele horecamogelijkheden geleid worden.
Ook het prachtige Salviuskerkje is dan geopend en gratis te bezichtigen. U zult u verbazen over het
kerkgebouw, waarin eeuwen geschiedenis te herkennen zijn, en de unieke 13de eeuwse
gewelfschilderingen
bewonderen, evenals het aparte interieur en het oude orgel. De
gewelfschilderingen werden recent weer gerestaureerd met behulp van de allermodernste
technieken. Niet voor niets behoort het kerkje tot de top-100 monumenten van Nederland.
Historische Impuls Sittard 2018 / Sittard 775 jaar stad
Dit jaar is het 775 jaar geleden dat Sittard stadsrechten kreeg. Door middel van tientallen activiteiten
wordt het hele jaar aandacht geschonken aan dit jubileum. Ook de open dag kasteel Limbricht doet
mee:
- Op de binnenplaats van de voorburcht vindt een Heemkundemarkt plaats. Acht regionale
cultuurhistorische verenigingen en stichtingen presenteren zich dan met folders en/of
verkoop van boeken. De Heemkundemarkt is gratis te bezoeken;
- Van 13.00-17.00 uur vindt er in het Salviuskerkje een demonstratie plaats van het 300-jaar
oude pijporgel, dat ooit vanuit de Sittardse kapel van klooster Agnetenberg naar het
Salviuskerkje kwam. Waarom het pijporgel het grootste muziekinstrument ter wereld is, en
hoe het in elkaar zit, kom je dan allemaal te weten. Daarnaast kan iedereen dan het KinderDoe-Orgel in elkaar zetten, een echt werkend orgeltje met 2 registers. Een unieke kans voor
kinderen én volwassenen!!

Voor informatie kunt u terecht bij Frank Keysers: 06-30372095 of keysers.hoen@home.nl

