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 Jaargang 50         Nummer 21        11 november 2017

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 november 18.00 uur.
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Activiteiten-kalender
 
11 November Opening carnavalsseizoen VV de Doale
11 November Sint Maarten , 18.30 uur Burg. Coonenplein
12 November 15.00 uur, concert trio con abbandono SK
19 November 15.00 uur, concert musac en gasten SK
19 November Intocht Sinterklaas, 14.00 uur burg. Coonenplein
19 November bridgen voor Unicef
25 November APL Teekezènge 2017
26 November 15.00 uur, concert sciolto ensemble SK
3   December  15.00 uur, concert hans v dijk/anna freeman SK
9   December 20.00 uur, concert raoul reimersdal & gasten SK
9   December   kerstmiddag 65+, Buurtver. Zuid-West
10 December 15.00 uur, concert yvonne nijsten SK
10 December kerstviering Bond van Ouderen 
16 December  15.00 uur, concert muziekver. Vriendenkring SK
17 December 15.00 uur concert i giardini SK
24 December 14.00 – 17.00 uur, tentoonstelling driekoningen  SK
25 December 14.00 – 17.00 uur, tentoonstelling driekoningen  SK
26 December 14.00 – 17.00 uur, tentoonstelling driekoningen  SK
27 December APL Kris-, Wanjel- en Oriëntasietoch 2017

2  Januari Nieuwjaarsborrel, Sjroopbuurt
6  Januari 14.00 – 17.00 uur tentoonstelling driekoningen SK 
7  Januari 14.00 – 17.00 uur tentoonstelling driekoningen SK 
7  Januari Uitroeping jeugdprinsepaar VV de Doale
12 Januari  Première avond VV de Doale
13 Januari Revue + uitroeping prins van VV de Doale
13 Januari 14.00 – 17.00 uur tentoonstelling driekoningen SK 
14 Januari 14.00 – 17.00 uur tentoonstelling driekoningen  SK
20 Januari Receptie VV de Doale
21 Januari  15.00 uur concert driekoningen  SK

*SK:  Salvius Kerkje
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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

Sint Maarten in Limbricht
zaterdag, 11 november 2017

Sint Maarten komt op zaterdag 11 november en nodigt jou met papa en/of 
mama uit op het Burgemeester Coonenplein in Limbricht. 
Het Sint Maartenspel start hier om 18.30 uur. Gezamenlijk gaan we in een 
stoet, onder begeleiding van muziek, de optocht lopen met jullie mooie 
lampionnen. Met de vele lichtjes wandelen we gezellig samen met Sint 
Maarten naar het ‘heilige vuur’.

•	 Welkom	om	18.30	uur	op	het	Burg.Coonenplein
•	 Sfeervolle	afsluiting	met	warme	chocomel	bij	het	‘heilige	vuur’	elk		 	
 kind van BS De Lemborgh ontvangt op school één consumptiebon
•	 P.S.	fakkels	zijn	niet	toegestaan

Deelname is op eigen risico. 

Organisatie: Scouting St. Salvius & Ouderraad BS De Lemborgh

Graag tot dan!



4

Oproep voor overblijfouders 

Op basisschool de Lemborgh wordt het overblijven al geruime tijd door 
overblijfouders verzorgd. Graag zouden wij dit team willen versterken 
met nieuwe mensen. Wij zijn daarom op zoek naar ouders, opa’s, 
oma’s en buurtgenoten,  die een – of meerdere keren per week willen 
meedraaien als overblijfouders. 
De overblijftijd is van 12.00 – 13.00 uur, met het voor- en nabespreken 
bent u anderhalf uur per dag op school aanwezig. Voor het overblijven 
wordt de reguliere vrijwilligers vergoeding van 4,50 euro uitbetaald. 
Dit komt neer op  € 9,- per dag. Dit is inclusief voorwerk, opruimen en 
enkele keren per jaar scholing onder schooltijd om zo de kwaliteit van 
het overblijven te blijven behouden. 

Mocht u zich willen aanmelden of meer informatie wensen, kunt u 
mailen naar: info@bsdelemborgh.nl of even bellen 046-4111176 en 
vragen naar mevr. P. Hendrix of mevr. N. Clemens 

Bridgen voor UNICEF

Enkele bridgeverenigingen uit de regio, waaronder bridgeclub “De 
Molenbron” in Limbricht, organiseren de bridgedrive “Hartentroef voor 
UNICEF” op zondag 19 november. Vorig jaar vond de UNICEF-drive 
in deze regio voor de eerste keer plaats en het bleek een succes. 
Gezelligheid troef! De bridgedrive vindt plaats in de grote hal aan 
Ligne 3 in goede samenwerking met Filmhuis de Domijnen en Zuyd 
Hogeschool. Ervaren bridgers, thuisbridgers en beginnende bridgers 
zijn van harte welkom. 

Wil je graag van de partij zijn en tegelijkertijd het goede doel steunen 
op een aangename manier neem dan contact op via tel. 06-44054926 
of via e-mail unicefdrive@brideclubgeleen.nl. 
Dan krijg je alle informatie die je nodig hebt.
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Kòllekte van het Maske Doal 2018

Zoals gebruikelijk wordt tijdens de vastelaoves-optoch op maandag 
12 februari gecollecteerd voor een vereniging of instantie die zich 
inzet voor de samenleving van Limbricht.
Dit	is	al	40	jaar	een	leuk	financieel	extraatje	voor	veel	verenigingen	
in ons dorp, die iets speciaals te vieren hebben of iets willen kopen/
organiseren waar men dringend geld voor nodig heeft.
Wilt u ook gebruik maken van deze collecte ?

Schrijf ons dan een e-mail met uw motivatie vóór 11 december naar 
henkschrijen@ziggo.nl
Een briefje mag natuurlijk ook, op Pagestraat 16.
In de Täöterie wordt bekend gemaakt wie de collecte krijgt toebedeeld.

Kòmmetee Maske Doal.

Intocht Sinterklaas in Limbricht

De intocht van Sinterklaas in Limbricht is op 
zondag 19 november.

De kinderen en ouders kunnen bijeenkomen 
om 14.00 uur op het Burg. Coonenplein 
tegenover de kerk.

We hopen heel veel kinderen uit het dorp 
te zien op het plein, en zullen dan in 
optocht achter de Pieten aan gaan kijken of 
Sinterklaas nog een kleinigheidje voor ons 
heeft meegebracht.



11 t/m 29-11-2017 

.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 

Sint Maarten 
Een van de heiligen, die in onze streken een groeiende verering kent, is 
St. Maarten. In vele dorpen worden St. Maartensoptochten gehouden. 
Kinderen dragen daarbij lampions of uitgeholde bieten, maar het gaat 
vooral om St. Maarten die op z’n paard in de tocht mee rijdt. Waarom is 
er zo’n bijzondere verering voor deze heilige? 
Zijn levensverhaal 
De heilige Martinus van Tours werd in 316 in Hongarije geboren. Zijn 
ouders waren (nog) geen christenen, zijn vader diende als soldaat in het 
Romeinse leger. Ook Martinus zou soldaat worden. Juist onder de 
soldaten waren de eerste christenen te vinden, die zelf ook weer het 

geloof over heel Europa 
verspreidden. Door zijn 
medesoldaten leerde Martinus het 
christendom kennen. Hij werd 
ingeschreven als doopleerling. Op 
achttienjarige leeftijd liet hij zich 
dopen. Twee jaar later nam hij zijn 
ontslag uit het leger, omdat hij zich 
nu volledig aan de dienst van de 
geloofsverkondiging wilde wijden.  
Hij werd de naaste medewerker 
van bisschop Hilarius van Poitiers. 
Deze wijdde hem tot diaken. Voor 
het priesterschap voelde Martinus 

zich niet waardig genoeg. Eerst vertrok hij naar Hongarije om zijn ouders 
over Jezus Christus te vertellen. Zijn moeder werd christen, zijn vader 
weigerde. Zijn landgenoten joegen hem weg.  
Teruggekeerd naar Gallië begint Martinus met het leven van een 
kloosterling. Hij verzamelt mannen om zich, met wie hij samen een leven 



van gebed en boete leidt. Door zijn gebed gebeuren er steeds meer 
wonderen: vele genezingen en ook dodenopwekkingen. Martinus staat 
bovendien bekend om zijn vrijgevigheid. Op aandringen van de 
gelovigen wordt hij later bisschop van Tours. 
De halve mantel 
Martinus wordt afgebeeld als een soldaat op zijn paard, die zijn mantel 
deelt met een bedelaar. Dit gaat terug op een gebeurtenis in de tijd nog 
vóór zijn doop. Voor de poorten van Amiens zag hij een bedelaar, die 
hem om een aalmoes vroeg. Omdat hij verder reeds alles had 
weggegeven deelde hij zijn mantel en gaf een helft aan de bedelaar. 
<De helft van de uitrusting van een Romeinse soldaat behoorde de 
soldaat persoonlijk.> ‘s Nachts verscheen hem in een droom Christus, 
omringd door zijn engelen met dit stuk mantel in zijn hand. Hij zei: ‘Kijk, 
dit heeft Mij Martinus, de doopleerling, gegeven’. Zo wordt Martinus 
vooral als de heilige van de naastenliefde vereerd.  
Een van de gebruiken rond zijn feestdag is de 
lampionnenoptocht - oorspronkelijk een heidens 
gebruik -, die echter met St. Maarten als 
middelpunt wil verwijzen naar het licht dat 
Christus in de wereld heeft gebracht. Door te 
handelen uit liefde tot Christus worden ook wij 
‘lichtdragers’ in onze wereld.  
 

Om te noteren: 
Zondag 12-11, 12.00 uur: Koffie-uurtje in de pastorie. 
Maandag  13-11, 20.00 uur, Bijbelmeditatie in de pastorie. 
Dinsdag 14-11 en 21-11, 20.00 uur : Geloofscursus, pastorie 

 
Dankzegging 
Op zaterdag 21 oktober overleed mijn dierbare moeder op de hoge 
leeftijd van 92 jaar. Maandag 30 oktober werd zij in Schledehausen bij 
Osnabrück begraven. In deze dagen mocht ik vele blijken van 
medeleven ontvangen. Ook hebben enkelen de verre reis ondernomen 
om bij de uitvaart aanwezig te zijn. U allen wil ik daarvoor, alsook voor 
het gebed voor mijn moeder danken. Het deed me goed en was ook voor 
mijn familie een grote steun. De zeswekendienst voor mijn moeder zal 
gehouden worden op zondag 10 december om 11.00 uur in Limbricht.
         
 Pastoor M. Otto 
 
 
 



Kerkdiensten 
Zaterdag 11 november: Vooravond 32ste zondag door het jaar.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Dialect Mis: om Gods zegen over de parochie; 

jaardienst voor Piet Venbruex en de overleden  ouders Sjaak en 
Lies Kusters-van Pey; voor Zef Zinken; en voor de levende en 
overleden leden van de Carnavalsvereniging de Tuurhouters; 
Zondag 12 november: Tweeëndertigste zondag door het jaar.   

09.45 uur: Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 
voor Math Cloots, Seef van Deurzen en Lambert Cloots (st); voor 
Mia Klop-Notermans (OAE); 

 Willibrordus kerkdeurcollecte voor de Priesterstudenten  
11.00 uur: Limbricht: Plechtige H. Mis: voor de parochie; gest. 

jaardienst voor Sjra Vleeshouwers; gest. jaardienst voor Mia en 
Jan de Groot-Schrijen; jaardienst voor Mia Rademakers-Thoolen; 
pl. zeswekendienst voor Mia van Noothoorn. 

Maandag 13 november:      
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor fam. Otto-Causin  
Dinsdag 14 november:  
14.00-15.00 uur: Einighausen: Gebedsuur met Rozenkrans 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis ter ere van de H. Antonius (v .N.).  
Woensdag 15 november: H. Albertus de Grote,    
19.00 uur, Limbricht: H. Mis om roepingen  
Donderdag 16 november: H. Gertrudis, maagd.    
09.00 uur Einighausen: H. Mis: voor de overleden priesters 
Vrijdag 17 november: H. Elisabeth van Hongarije.   
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Gerda Koster-

Verschuren; voor Bernard Starmans en overleden familieleden.  
Zaterdag 18 november: Vooravond 33ste  zondag door het jaar  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor Joep 

Evers; voor Zef Zinken; als jaardienst voor de overleden ouders 
Paul en Truus Dreissen-Coenen. 

Zondag 19 november: Drieëndertigste zondag door het jaar 
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie;  

voor Maria Johanna Elisabeth Storms-Janssen (st); voor Pastoor 
Fons Peutz (st); voor Godfried Hubert Mobers, Hubertina 
Elisabeth Hauwé en dochter Elisa (st); voor José Hornesch-
Perebooms  en overleden ouders Hornesch en Perebooms; voor 
Jacobus Engwegen en Louisa Dohmen; voor levende en 
overleden leden van het kerkelijk zangkoor. 



11.00 uur, Limbricht: Pl. H. Mis: voor de parochie; gest. jaardienst voor 
ovl ouders Pierre Schrijen en Mia Schrijen-Rodigas; voor Ben 
Langenfeld (off);   

Maandag 20 november:    
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor fam. Otto-Causin 
Dinsdag 21 november: Opdracht van de Heilige Maagd Maria 
14.00-15.00 uur: Einighausen: Gebedsuur met Rozenkrans 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: ter ere van de H. Antonius (v.N .); ter 

gelegenheid van het 25 jarig huwelijk van Henri Knops en Ingrid 
Verjans.  

Woensdag 22 november; H. Caecilia, maagd en martelares. 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: om roepingen. 
Donderdag 23 november; H. Columbanus, abt.    
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de zielen in het vagevuur 
Vrijdag 24 november: HH. Andreas Dunglac en gezellen, martelaren  
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Gerda Koster-

Verschuren; voor Bernard Starmans en overleden familieleden.  
Zaterdag 25 november: Vooravond Hoogfeest Christus Koning  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis om Gods zegen over de 

parochie; zeswekendienst voor Zef Zinken; voor de overleden 
ouders Schmeits-Knoors en fam.; voor Nelly Corten - van Sloun 
(offergang); voor Mathieu Helgers (offergang); voor Sjaak 
Tummers. 

 Zondag 26 november: Hoogfeest van Christus Koning.   
09.45 uur: Einighausen: Caecilia mis opgeluisterd door Fanfare 

Concordia; om Gods zegen over de parochie; voor Leo Hendrik 
Leenders (st); voor Mia Mattheij-Alberts, Jacques Mattheij, Henk 
Mattheij en Marleen Mattheij-Bemelmans (st); voor overleden 
ouders Bemelmans-Nelissen en Jeanny Bemelmans (jrd); voor 
Mia Dreissen-Mobers (jrd); voor overleden ouders Dohmen-
Broekhoven (jrd), Pastoor Martinus Dohmen (jrd), Jan Willem 
Dohmen (jrd) en overleden familieleden; voor levende en 
overleden leden van Fanfare Concordia 

11.00 uur: Limbricht: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 
parochie.  
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Bond van Ouderen

Beste leden,
De Bond van Ouderen zal op zondag 10 december 2017 haar 
jaarlijkse kerstviering houden in het Gemeenschapshuis “t Waope 
van Lommerich”. Tijdens deze viering zal het kinderkoor uit Stein 
kerstliedjes ten gehore brengen. 
Gaarne nodigen wij U allen uit om er een gezellige middag van te 
maken.

Het programma
14.00	uur	 Ontvangst	met	koffie,	thee,	kerstkransjes	inclusief.
  Welkomstwoord door de voorzitter
14.30 uur Kinderkoor.
15.15 uur Pauze en een kleine loterij kosten €0,25 per lot
16.00 uur Kinderkoor 
17.00 uur Kerstbuffet (uitgebreid warm eten) met achtergrond muziek
18.30 uur Afsluiting door de voorzitter

De kosten € 10,00 per persoon (inclusief eten en een kleine attentie) 
zijn te voldoen bij de inschrijving vóór 3 december 2017.  

Inschrijven kan bij: Dhr. Jac van Peij   Pagestraat 11-9
    Dhr  Theo Nieskens  Beekstraat 28
    Mevr. Toos De Boer, M van Kessenichstr. 15 
    Mevr. Marion Stans  Vriendenkringstraat 45

Wij hopen U allen op deze kerstviering te mogen begroeten,
Het bestuur KBO St. Salvius

U hoeft zich nog niet aan te melden er komt nog een bericht met een 
strookje voor de aanmelding
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V.V. De Doale

Leif luuj van Lömmerich,

Zoaterdig 11 November 2017 äöpent
Vastelaovesvereiniging de Doale ‘t nuuje 
vastelaovessezoen biej Salden oppe Pletsj.

Mit artieste zoas Suze & Larissa, Kartoesj en Mae en Nynke zulle 
veer ‘t vastelaovesseizoen äöpene. De vastelaoves sjtumming zal 
dea äövend weare gebrach door DJ Tonny.

Aanvangk: 20 oere 11.

Jederein is van harte welkóm.

Belaef aanbevaole,
VV de Doale, Auwt Prinsegarde Lömmerich, Auwt Jeugprinse 
Lömmerich en Café Salden

Zonnebloemnieuws

Maandag 13 november aanvang 14.00 uur in het Tuurhoes te 
Guttecoven.

Van 2 tot 3 uur komt Marion Stans(pedicure) samen met de zusters 
van de Kolleberg, iets vertellen over hun werk in Nicaragua. Om 3 
uur	is	er	pauze	met	koffie	en	iets	lekkers	erbij,	en	om	half	4	komt	de	
heer Jean Knoors een interessante lezing houden met dia’s over de 
geschiedenis van de kerstkaarten 

Het bloemschikken voor de advent op maandag 27 november gaat 
helaas niet door. 
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Herfst / Winterprogramma  
 

Percussie: woensdag 15 november 
van 10.00-12.00 uur.  
Kom trommelen in de “Tosti-Band” onder leiding van de  
dirigent. Samen in de maat spelen. (of eruit, mag ook) 
Voor elke muzikant is er na het concert  een sappige tosti.   

Pak van mijn hart: woensdag 6 december  
van 10.00-12.00 uur. 
Een komische speelfilm over Sinterklaas & de Kerstman. 
Met pepernoten en kerstkransjes, kom meekijken/snoepen.  
 

Kerstbrunch: woensdag 20 december 
van 10.30-13.00 uur, zaal open om 10.15 uur. 
Samen aan tafel met een heerlijke kerstbrunch. 
Eigen bijdrage: € 17.50 alles inclusief. 
Opgeven graag vóór  13  december. 
 

Nieuwjaarstreffen: vrijdag 12 januari 2018  
Informatie volgt nog, reserveer deze datum alvast! 
 

Attentie: 
Wij zijn gesloten van 27 december t/m 2 januari. 
We zijn er dus weer op woensdag 3 januari 2018. 
 

Info/opgeven: T. 046-4527272/Gertie de Klein T. 06-13370258 
Hof van Eynatten 1 Limbricht 
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         Bridge met een lach 
 

Cursus voor beginners 
Leren in een rustig tempo, maximaal 12 deelnemers en u 
kunt meespelen vanaf het  1e moment.  
Deze unieke opzet maakt bridgen aantrekkelijk en praktisch. 

       De cursus start op vrijdagochtend 19 januari 2018.  
             We starten met een blok van 12 / 14 lessen. 
                Kosten: € 45.- inclusief alle lesmaterialen. 
     Iedereen is van harte welkom. Graag tijdig aanmelden! 
 

Datum:    Elke vrijdagochtend  (vanaf 2018) 
Tijd:     Van 9.30 tot 12.00 uur 
Adres:    Wijksteunpunt Hof van Eynatten 
                         Hof van Eynatten  6141 CG Limbricht 

   
 

Informatie en of aanmelden: Bridgedocente  Wilma Limpens  
     E-mail: wkusters01@gmail.com 
     Tel:    046-4373333 / 06-31323586  
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Dorpsplatform Limbricht

Elke 2 maanden vergadert het Dorpsplatform Limbricht met een 
afvaardiging van de gemeente (stadsdeelmanager, wijkcoordinator, 
wijkwethouder). Besproken worden allerlei zaken die invloed hebben 
op de leefbaarheid in ons dorp.

Eenmaal per jaar is deze vergadering openbaar en bent u van harte 
welkom om deze bij te wonen.
U kunt op die avond meepraten en punten inbrengen die voor u van 
belang zijn rond het thema leefbaarheid.

De Openbare vergadering is dit jaar op maandag 13 november as om 
19:30 uur in het zaaltje van Hof van Eynatten.
U bent van harte welkom !!

In verband met het gereed zetten van voldoende tafels en stoelen 
(en	koffie	natuurlijk)	weten	we	graag	vooraf	hoeveel	mensen	er	gaan	
komen.
Wij willen u dan ook vragen om u vooraf aan te melden via 
info@dorpsplatform-limbricht.nl.
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S.G.L.  Bezettingsschema  12-11-2017 - 26-11- 2017

zo 12-11-2017   Prinsengarde    10:00 KZ
   Muziekvereniging drumband  10:00 GZ
Ma 13-11-2017  Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ
   Schutterij (drumband)   19:30 KZ
Di 14-11-2017  KBO (gym)    11:00  GZ 
   Schildersclub    19:30 Z
   Prinsegarde    19:30 GZ
   Fusion     20:00 KZ
Wo 15-11-2017  Hatha yoga    11:00 KZ
   Kbo (koersballen)   14:00 KZ
   Hatha yoga (groep1)   19:00 KZ
   Hatha yoga (groep2)   19:00 KZ
   Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ
Do 16-11-2017  Aero gym    19:30 KZ
Vr 17-11-2017  Aero gym    09:30 KZ
   Lon     19:00 KZ
   Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ
Za 18-11-2017  EHBO herhaling   08:30 KZ
   Schutterij (binnenschieten)  17:30 OR
zo 19-11-2017  Muziekvereniging drumband  10:00 GZ
   St Nicolaasfeest   13:00 GZ
Ma 20-11-2017  Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ
   Schutterij (drumband)   19:30 KZ
di 21-11-2017  KBO (gym)    11:00  GZ
   Schildersclub    19:30 Z
   Vrouwenbew (kienen)   19:30 BK
   Prinsengarde    19:30 GZ
   Fusion     20:00 KZ
Wo 22-11-2017  Hatha yoga    11:00 KZ
   KBO (koersballen)   14:00 KZ
   Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ
   Hatha yoga (groep1)   19:00 KZ
   Hatha yoga (groep2)   20:00 KZ
Do 23-11-2017  Aero gym    19:30 KZ
Vr 24-11-2017  Aero gym    09:30 KZ
   Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ
Za 25-11-2017  Singer/songwriter avond    19:00 KZ
zo 26-11-2017  Prinsengarde    10:00 KZ
   Muziekvereniging drumband  10:00 GZ

Wilt u een ruimte reserveren voor een activiteit dan gaarne via 
e-mail gemeenschapshuislimbricht@gmail.com of bel 06-23329797
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Sint Maarten in Limbricht
zaterdag, 11 november 2017

•	 Welkom	om	18.30	uur	op	het	Burg.Coonenplein
•	 Sfeervolle	afsluiting	met	warme	chocomel	
 bij het ‘heilige vuur’ elk kind van 
 BS De Lemborgh ontvangt op school één 
 consumptiebon
•	 P.S.	fakkels	zijn	niet	toegestaan


