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Beste buurtbewoners, 

 

Op 5 juli willen we als buurtvereniging samen met jullie het afronden van de 

wegwerkzaamheden en de restauratie van de kapel vieren. Met dank aan de bijdrage van 

een aantal sponsoren, waaronder de Gemeente Nuth, kunnen we een mooie invulling 

geven aan deze dag. Een klein organisatiecomité, bestaande uit drie bestuursleden en een 

lid van de vereniging, heeft een gevarieerd programma samengesteld, bestaande uit 

feestelijke, culinaire, religieuze en muzikale elementen. In deze nieuwsbrief zullen we het 

programma nader toelichten en u attenderen op enkele praktische zaken. 

 

 

Programma 

15.00 - 16.30:  Ontvangst met koffie en vlaai op Hoeve Dewez  

De koffie en de vlaai worden u aangeboden door de 

buurtvereniging 

 

16.30 - 17.00:  Inzegening straat (m.m.v. Baeker Kleppermen) met een watervat 

Route: T-splitsing met Bergerweg/Nierhoven via Hoekerweg naar 

Mariakapel  

 

17.00 - 17.30:  Inzegening gerestaureerde kapel (m.m.v. Baeker Kleppermen)  

Na inzegening vertrekt de stoet naar de nieuwe picknickplaats 

schuin tegenover Hoeve Dewez (deze keer niet via de Hoekerweg) 

 

18.00 - 18.15:   Officiële opening van de straat met een toost  

   Toespraak door dhr. Pluijmaekers van de Gemeente Nuth 

 

Vanaf 18.15 uur:  Bar geopend op Hoeve Dewez (muziek door Starsound Bunde)  

 

19.30 - 21.00:  Concert door Muziekvereniging St. Donatus  

  

Vanaf 21.00:   Muziek door Starsound Bunde 

 

 

Z.O.Z. 
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Praktische zaken 

 

1. Officiële uitnodiging voor besloten deel van het dagprogramma 

Het eerste deel van het programma, de koffie en de vlaai, is een besloten aangelegenheid. 

Dit deel van de dag is alleen toegankelijk voor inwoners van de buurtschap 

Grijzegrubben (leden en niet-leden), leden van de buurtvereniging die niet in de 

buurtschap Grijzegrubben wonen en een afvaardiging van de Gemeente Nuth en Van de 

Kreeke (en de onderaannemers). U ontvangt voor dit besloten deel per huishouden 

voorafgaand aan 5 juli nog een officiële uitnodiging.  

 

2. Eetbon en consumpties tegen inlevering van de officiële uitnodiging 

’s Avonds zal er voor een hapje en een drankje worden gezorgd. Dit zal voor eigen 

rekening zijn. Echter, u kunt tegen inlevering van de officiële uitnodiging 2 

consumptiepenningen en een eetbon ophalen (per aanwezig gezinslid). Met de eetbon kan 

tegen een gereduceerd tarief (€5,-) een hapje worden gegeten. Bewaar de uitnodiging 

dus goed, want deze is geld waard. U kunt de uitnodiging vanaf 18.15 uur inleveren bij 

de bonnenverkoop. 

 

3. Oproep om te vlaggen op zaterdag 5 juli 

Het organisatiecomité zorgt ervoor dat de straat een feestelijke uitstraling krijgt. U kunt 

ons daarbij helpen. Dit doet u door op zaterdag 5 juli, indien mogelijk, uw Nederlandse, 

Limburgse, of welke vlag dan ook, uit te hangen.  

 

Werkzaamheden vooraf 

Een programma zoals beschreven op de voorgaande pagina kan niet doorgaan zonder 

extra hulp. In de week vooraf zijn er enkele momenten vastgesteld waarop we uw hulp 

hard kunnen gebruiken. Als u ons wilt komen helpen met het versieren van de straat en 

het inrichten van de feestlocatie, dan kunt u zich melden bij Hoeve Dewez op: 

 

Donderdag 3 juli vanaf 19.00 uur: Versiering maken en eventueel al aanbrengen 

     Waar mogelijk al inrichten feestlocatie 

Vrijdag 4 juli vanaf 19.00 uur: Inrichten locaties (noodverlichting, buffet, etc.) 

Zaterdag 5 juli vanaf 9.30 uur: Klaarzetten tafels, stoelen, etc. 
 

Hebben wij u via deze nieuwsbrief voldoende op de hoogte te hebben gebracht van de 

invulling van de festiviteiten op 5 juli? Het organisatiecomité en het bestuur van de 

buurtvereniging hopen dat wij u allemaal mogen verwelkomen op zaterdag 5 juli.  

 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt u terecht bij het 

organisatiecomité (John Wouters, Mark Wouters, Monique Jennekens of Doenja 

Urlings). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het organisatiecomité en het bestuur van de buurtvereniging 


