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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 24 oktober 18.00 uur.



Activiteiten-kalender
 
16 Oktober Buurtvereniging Zuid-West, Natuurwandeling
22 Oktober  40 jarig jubileum Gemengd Kerkelijk Zangkoor “St Salvius”
8 Oktober Buurtvereniging Zuid-West, Najaarsfestival
15 Oktober  jaarlijkse slagwerkconcert, Muziekvereniging Vriendenkring
22 Oktober Gemengd Kerkelijk Zangkoor “St Salvius” -  40 jaar
29 Oktober Griezeltocht, Halloween
9 November  Revuuj in Zitterd, de zonnebloem
11 November  Opening vasteloaves seizoen (VV de Doale)
13 November  Sjachelmert (VV de Doale)
19 November Galaconcert Muziekvereniging Vriendenkring
26 November 2x11 Jubileum Auwt Jeugprinse Lömmerich 
28 November  bloemschikken advent, de zonnebloem  
10 December  kerstmiddag senioren buurtvereniging Zuid-West
13 December  bezoek breifabriek, KBO
14 December kerstconcert DSM/Sabic mannenkoor, de zonnebloem  

2017
08 Januari  Jeugdzitting (VV de Doale)
13 Januari  Revue (extra uitvoering)  (VV de Doale)
14 Januari Prinsenzitting met Revue (VV de Doale)
21 Januari Prinsenreceptie (VV de Doale)

website GBL online
De vernieuwde website van het GBL staat online. Hierop is onder andere de 
actuele aktiviteiten kalender te vinden.

Ook is het contactblad online beschikbaar.

Via de link: www.gb-limbricht.nl is deze te bekijken.
 

Wij verzoeken de leden om aandacht te besteden aan de evenementenkalender, 
om wijzigingen en aanpassingen hierop tijdig door te geven zodat het GBL zorg 
kan dragen aan het bijwerken en actueel houden.



LIMBRICHT

KBO St. Salvius 

Bezoek aan breifabriek.
Het is weer zover, wij gaan weer een bezoek brengen aan de breifabriek op 
dinsdag 13 december 2016.

Wij gaan weer naar breifabriek Marciana waar we altijd zijn geweest.

De bus vertrekt vanuit Limbricht vanaf sportzaak Mulder.

De vertrektijd is circa 14:00 uur en we zijn weer terug rond 18:30 uur.
Het bezoek is gratis en de buskosten zijn € 7,00 p.p.

Bij aankomst wordt u ontvangen met koffie of thee en een stuk vlaai. 
Er is ook nog een modeshow en in de winkel kunt u zich ook nog laten adviseren 
door de mannequins.

U kunt zich aanmelden bij Marion Stans, Vriendenkringstraat 45 
of tel nr. 0652021093

€ 2004,49 voor KWF Kankerbestrijding

De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Limbricht- Einighausen- Guttecoven  
heeft maar liefst € 2004,49 opgebracht. 
( € 952,34 in Limbricht € 595,76 in Einighausen - € 456,39 in Guttecoven ) 
DANKZIJ UW VRIJGEVIGHEID en het werk van de collectanten kan KWF 
investeren in nieuwe doorbraken in kankeronderzoek, zodat we samen de dag 
steeds dichterbij brengen dat niemand meer hoeft te sterven aan kanker.

KWF-afdeling Limbricht
Theo Gelissen



Zonnebloemnieuws 
oktober

Op woensdag 9 november kunnen gasten van de Zonnebloem naar de 
Revuuj in Zitterd gaan kijken. 
Aanvang 20.00uur in de Schouwburg, entreekaart €12,50. Eigen vervoer. 
Kaarten graag bestellen bij een van onze vrijwilligers voor 16 oktober.

Maandag 28 november gaan we bloemschikken voor de advent. 
Aanvang 14.00 uur in het gemeenschapshuis te Guttecoven, de kosten hiervoor 
zijn 10 euro, inclusief  koffie met iets lekkers. 
Deze middag is bedoeld voor mensen die tot de doelgroep van de Zonnebloem 
behoren.

Woensdag 14 december is het kerstconcert van het DSM/Sabic mannenkoor 
in de Hanenhof vanaf 14.30 uur.
Wij kunnen voor deze middag een beperkt aantal kaarten krijgen, het concert is 
gratis, maar zonder kaart geen toegang. 
Wilt u deze kerstmiddag bijwonen meldt u dan op tijd aan.



Concert Salviuskerkje
 

Vocaal ensemble Luccicante in het Salviuskerkje van Limbricht

Op zondag 16 oktober om 15 uur is in het oude Salviuskerkje van Limbricht een 
concert van het vocaal ensemble LUCCICANTE onder leiding van Ankie Janssen 
met medewerking van Hans van Dijk, orgel. 

Het programma luidt: ‘If Music be the food of love, sing on’.

Dit concert is geheel gewijd aan de Engelse muziek sinds de 17e eeuw, met delen 
uit de ‘Mass for four voices’ van William Byrd, madrigalen en liederen van Purcell, 
Blow en tijdgenoten en volksmuziek. Hans van Dijk brengt daarbij passende 
composities voor orgel ten gehore van Byrd, Purcell en Dowland.

Entree: 10 euro; kinderen tot 12 jaar gratis.

Donateursactie Jazz Dans Limbricht                                                                                                 

Om de verenigingskas te steunen komt Jazz Dans Limbricht elk jaar in actie. 
Voorafgaande jaren hebben we deelgenomen aan de landelijke Grote Clubactie; 
dit jaar hebben we gekozen voor de verkoop van donateurskaarten. 
 
Tussen maandag 17 oktober en woensdag 19 oktober a.s. komen de leden van 
Jazz Dans Limbricht bij u langs om donateurskaarten te verkopen. De bijdrage 
hiervoor is geheel vrijblijvend.  
 
De opbrengst komt geheel ten goede aan activiteiten voor de leden. Denkt u hierbij 
aan onze jaarlijkse uitvoering, kamp, workshops en aan extra activiteiten voor de 
leden zodat dansen bij 
Jazz Dans Limbricht nog lang een leuke uitdaging kan blijven.
 
Jazz Dans Limbricht
Het bestuur



Gemengd  kerkelijk  zangkoor  
“St Salvius”  40 jaar

Het -  Gemengd Kerkelijk Zangkoor “St Salvius” -  bestaat  in 2016 40 jaar.

Op zaterdag 22 oktober a.s. hopen we dit samen met u te mogen vieren.

Mevr. Mien Huveneers,  Mevr. Til Cleber, Dhr. Lambert van Peij,  en  
Dhr. Leo Cremers zijn al lid vanaf de oprichting in 1976 en vieren dus nu hun 
40-jarig jubileum.

25 jarige jubilaris zijn Dhr. en Mevr. Jo en Jeanny  Kurvers en Mevr. Tonny Maas.     
Dit alles is meer dan een feestje waard.  
Alle jubilarissen en leden van het koor alvast van harte gefeliciteerd.

Het was in de jaren 70 en Limbricht had alleen nog maar een klein mannenkoor.
De koster van destijds, de heer Zef Fijen zong tijdens de kerkelijke diensten 
zelf en heel vaak alleen. De heer Lambert van Peij was in die tijd bestuurslid en 
penningmeester van het kerkbestuur. 
Lambert dacht, in Limbricht moet het toch net als op andere plaatsen in de omgeving 
mogelijk zijn om een goed kerkkoor bij elkaar te krijgen. 
Na overleg met  de heer Pierre Lebon die door het kerkbestuur als nieuwe Dirigent 
- Organist was benoemd heeft Lambert de stoute schoenen aangetrokken en is op 
diverse adressen in Limbricht gaan aanbellen met de vraag of de heer of de vrouw 
des huizes genegen was om bij het kerkelijk zangkoor te komen zingen.
Na wat rondjes door het dorp had Lambert het mooie aantal van ..38.. zangers en 
zangeressen bij elkaar en konden er verdere plannen gesmeed worden.

Er werd een oprichtingsvergadering belegd waarin het  bestuur werd gekozen voor 
dit nieuw gemengd kerkelijk zangkoor. 
Voorzitter werd de heer Lambert van Peij en als penningmeester en secretaris 
werden de dames  Ans van Doren en  José Esser gekozen.  

Vanaf dat moment was het Gemengd Kerkelijk Zangkoor “St. Salvius “ - geboren 
dat dus nu op 22 Oktober  a.s. haar  40 jarig jubileum gaat vieren. 



Gemengd  kerkelijk  zangkoor  
“St Salvius”  40 jaar

40 Jaar waarover natuurlijk toch wel het een en ander te vertellen valt. 
Natuurlijk zijn er in deze 40 jaar mooie en vervelende momenten geweest.

Mooie  momenten waren het 12.5 - en 25 jarig jubileum en de diverse uitstapjes 
die we hebben gemaakt naar o.a.:  Brussel, Antwerpen, Brugge, Trier, Amsterdam, 
Utrecht. 

We deden mee aan de jaarlijkse korenavond in het dekenaat Sittard en werden 
door een jurylid van het Bisdom Roermond met hoge cijfers beloond. 

Ook de Korendagen in het Land van Swentibold waren altijd gezellig en een goede 
niveaumeter.  
Een niet te vergeten hoogtepunt was de deelname aan het internationaal 
Zangconcours te Heythuysen op 23 oktober 1993. 

Ons koor “St Salvius” deed mee in de tweede afdeling en scoorde onder de 
bezielende leiding van Pierre Lebon ..322.. punten wat goed was voor een mooie 
1e prijs met lof van de  jury.  

Zo vergingen de jaren en hebben we heel wat leuke momenten meegemaakt, denk 
aan alle huwelijksmissen die we door de jaren heen mochten zingen in de Grote 
Kerk, naderhand ook in het Kleine Kerkje en niet te vergeten de speciale missen bij 
gelegenheid van familiefeest of jubileum. 

Natuurlijk hebben we ook minder mooie momenten meegemaakt als er een 
begrafenismis verzorgd werd, zeker wanneer de overledene een goede bekende, 
vriend , familielid, of een van onze eigen leden was.

Door de jaren heen hebben we van 11 leden van ons koor afscheid moeten nemen. 

Dat zijn de heren Lei Kleintjes,  Zef de Bie,  Frans Derrez,  Harrie Huveneers,  
Martin Peeters,  Winand Koken,  Frans van Heel 
en de dames  Mary Peters, Gerda van Heel,  Marlie  Hellenbrand,  Mia Kitzen,  en  
Gretha Cremers. 

In de jubileummis van  22 Oktober a.s. zullen we hun gedenken.
Mogen zij  rusten in vrede.



Gemengd  kerkelijk  zangkoor  
“St Salvius”  40 jaar

Het programma van Zaterdag 22 Oktober ziet er als volgt uit.

16.00u.  Huldiging jubilarissen in gemeenschapshuis 
           ’t Waope van Lömmerich’ 
            Alleen voor leden en genodigden.

18.30u.  Plechtige Jubileummis in de parochiekerk
              gezongen door het  gemengd kerkelijk “St Salvius” koor 
              Hierbij is iedereen van harte uitgenodigd.
                
20.00u.  Receptie in gemeenschapshuis ’t Waope van Lömmerich’.
              Aansluitend gezellige nazit.

Galaconcer t
19 november 2016

Forum Sittard, aanvang 20:00 uur

o.l.v. dirigent Rob Moers
voor kaartverkoop ga naar onze website:
www.vriendenkringlimbricht.nl

     
    

 m
.m

.v
. G

er
al

t v
an

 G
emert, Ryanne de Bie,

   
  d

an
ss

ch
oo

l F
e

m
Fi

t 
& ta

pdance groep  Tapt it out!



15 t/m 30-10-2016 

.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 

Gods barmhartigheid heel concreet: de aflaat 
In dit “Jaar van barmhartigheid” biedt de Kerk aan de gelovigen een 
bijzondere aflaat aan. Maar ook buiten dit bijzondere jaar kent de Kerk het 
verlenen van aflaten. Dat is niet een of andere afkooppraktijk van zonden, 
zoals het wel eens voorgesteld wordt, maar heeft als achtergrond dat God 
het kwade alsook het goede in ons leven serieus neemt. 
Schuld en straf 
Wat is een aflaat? De Catechismus van de 
Wereldkerk zegt: “Een aflaat is de 
kwijtschelding ten overstaan van God van 
tijdelijke straffen voor zonden die, wat de 
schuld betreft, reeds vergeven werden.” 
(CKK 1471). Een vergelijking kan dit 
verhelderen. 
Wanneer een kind tegenover zijn ouders 
behoorlijk ongehoorzaam is geweest, doet 
dat de ouders pijn. Na een hartig gesprek en nadat de kleine ‘zondaar’ zijn 
schuld heeft ingezien, zullen de ouders hem vast wel vergeven. Wijze en 
verstandige ouders zullen het echter niet hierbij laten, maar het kind ook 
een (redelijke) straf geven. Niet zo maar uit kwaadheid, doch uit liefde, 
namelijk om het kind ervoor te bewaren om steeds weer ongehoorzaam te 
worden <.. het is toch zò weer vergeven …> en om het kind het kwade 
van zijn kant weer goed te laten maken <het was immers beter geweest 
als het kind niet ongehoorzaam was geweest>. 
De Kerk is als een verstandige Moeder. Daarom kent zij voor de (grote en 
kleine) zonden naast de schuld, die in de biecht door God wordt vergeven, 
ook de zondestraf, als iets dat wij moeten doen (of later in het vagevuur 
moeten lijden) om onze zonden weer goed te maken, om ons innerlijk 
ervan los te maken, ons te louteren van de gehechtheid aan het kwade.  - 
De kleine ‘zondaar’, die van moeder een dag moet binnen blijven, zal die 



dag (hopelijk) nadenken over wat hij verkeerd deed en zich er dus van 
losmaken. 
Wat is een aflaat? 
Met een aflaat scheldt de Kerk ons deze zondestraffen (geheel of 
gedeeltelijk) kwijt. Echter niet zo maar, niet automatisch. Je moet er ook 
iets voor doen. Wat dan? 

 Uiteraard eerst gaan biechten, dus Gods vergeving vragen en door de 
Kerk willen ontvangen. Want eerst moet alle schuld zijn vergeven. 

Maar wij moeten ook zélf een bijzonder werk doen, zélf een bijzondere 
stap zetten - in dit jaar van barmhartigheid heel letterlijk door het bezoek 
aan een speciale kerk (in Sittard de Basiliek).  

 Verder: het ontvangen van de H. Communie; 

 het bidden voor de intenties van de paus (Geloofsbelijdenis, Onze 
Vader, Wees Gegroet); 

Een aflaat kan ook voor een overledene verdiend worden als een 
bijzondere liefdesdienst die wij hem bewijzen, echter alleen bij wijze van 
voorspraak.  
Een aflaat is dus niet zo maar een magisch drankje, dat al het kwaad 
wegtovert. Integendeel, hij wil ons bewust aanzetten tot een innerlijke 
omkeer. Tevens wil een aflaat ons ook doen beseffen, hoezeer wij leven 
vanuit Gods Barmhartigheid.  
 
Kerkdiensten 
Zaterdag 15 oktober: Vooravond v.d. 29de zondag door het jaar. 
Vandaag is geen biechtgelegenheid 
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor de parochie; jaard. voor de 

ouders Martinus Lomme-Cornelia Tummers (st.); jaardienst voor 
Josephus van den Bongard-Anna Crijns (st.).  

Zondag 16 oktober: Negenentwintigste zondag door het jaar.  
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: uit dankbaarheid, b.g.v. het 60 jarig 

Huwelijk van Harie Willems en Jo Leers; voor Z.E.H. Pastoor 
Franciscus Bastin (st); voor Nico Cosemans (st); voor Wil 
Wenmakers en Maria Elisabeth Heutmekers, alsmede voor Maria 
Hubertina Heutmekers en Maria Agnes Heutmekers (st); voor 
Lena Keulers-Heffels, alsmede voor Hein, Pierre en Peter Jozef 
Keulers (jrd); voor Mia Notermans-Hauwé; voor Karel en Gerard 
Notermans; 

11.00 uur, Limbricht: Plechtige hoogmis; voor pater Ben de Vries;  
Maandag 17 oktober: H. Ignatius v. Antiochië, bisschop en martelaar   
09.00 uur, Limbricht:   H. Mis: voor Zr. Monika Otto 



Dinsdag 18 oktober: H. Lucas, evangelist.  
14.30 – 15.30 uur, Einighausen: Gebedsuur met Rozenkransgebed 
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor Deken J.M. Douven (st.).  
Woensdag 19 oktober: HH. Joannes de Brébeuf en Isaac Jogues 
18.40 uur , Limbricht: Rozenkransgebed  
19.00 uur , Limbricht: H. Mis: voor de zielen in het vagevuur. 
Donderdag 20 oktober:  
08.40 uur, Einighausen: Rozenkransgebed  
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de gezinnen. 
Vrijdag 21 oktober:  
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
18.40 uur , Limbricht: Rozenkransgebed  
19.00 uur: Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Gerda Koster-

Verschuren; om heilige priesters. 
Zaterdag 22 oktober: Vooravond 30ste  zondag door het jaar. 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid 
18.30 uur, Limbricht: Pl. H. Mis b.g.v. 40 jarig bestaan van het kerkelijk 

zangkoor “St. Salvius”. 
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor Mia Knoors-Bogie (offergang); voor 

Peter Hubens (offergang); jaardienst voor de overleden 
echtelieden Sjra en Mia Tummers-Wetzels (st.); jaardienst voor 
de overleden ouders Hermans-Lomme en zoon Sjra.  

Kerkdeurcollecte voor Wereldmissiezondag 
Zondag 23 oktober: 30e zondag door het jaar; Wereldmissiezondag 
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor de parochie; voor Maria v.d. Wall 

en Wil Hochstenbach (st); 
Kerkdeurcollecte voor Wereldmissiezondag 
11.00 uur, Limbricht:  H. Mis: voor de parochie; jaardienst voor Roy 

Salden en ovl ouders Salden-Schrijen; voor Hans van Gool (off); 
voor Mariet Hoogers-Hendriks (off); voor René Lemans (off); voor 
Annie Bosman-Hamers (off); 

Kerkdeurcollecte voor Wereldmissiezondag 
Maandag 24 oktober: H. Antonius Maria Claret, bisschop. 
09.00 uur; Limbricht: H. Mis: voor Gerrit Geurts (n. bewoners Pagestr. en 

Burg. Nelissenstr.) 
Dinsdag 25 oktober:  
14.30 – 15.30 uur, Einighausen: Gebedsuur met Rozenkransgebed 
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis voor Gods zegen over de parochie.  
Woensdag 26 oktober:  



18.40 uur , Limbricht: Rozenkransgebed  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een overledene (PH) 
Donderdag 27 oktober:  
08.40 uur, Einighausen: Rozenkransgebed  
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de zieken van de parochies. 
Vrijdag 28 oktober: HH. Simon en Judas, apostelen. 
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
18.40 uur , Limbricht: Rozenkransgebed  
19.00 uur: Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Gerda Koster-

Verschuren; om priester- en kloosterroepingen. 
Zaterdag 29 oktober: Vooravond v.d. 31ste  zondag door het jaar 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid 
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis (meerstemmig): voor de 

overleden ouders Lomme-Tummers en overleden familie. 
Zondag 30 oktober: Eenendertigste zondag door het jaar. 
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor de parochie; voor Lambert 

Oberndorff en Elisabeth Oberndorff-Notermans (st); voor Sjang 
Oberdorff en Helena Göbbels (st); 

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

15.00 uur, Limbricht: Plechtig Allerzielenlof met gebed voor de 
overledenen van het afgelopen jaar; aansl. zegening van de 
graven op het kerkhof. 

 
Om te noteren: 

Maandag 17-10 + 31-10, 20.00 uur: pastorie: bijbelmeditatie. 
Dinsdag 18-10, 20.00 uur: pastorie: Geloofscursus  
Zondag 30-10, 15.00 uur: Limbricht, Allerzielenlof 

Zondag 6-11, 15.00 uur Guttecoven en Einighausen, Allerzielenlof 
 
Rozenkransgebed in de maand oktober 
U bent uitgenodigd om mee te komen bidden. De tijden 
vindt u bij de kerkdiensten. 
 
Nieuwe bank op kerkhof 
In de laatste weken is hard gewerkt aan het onderhoud van het kerkhof. 
De paden tussen de graven zijn onkruidvrij gemaakt en vervallen graven 
onderhouden, Ook is er een nieuwe bank onder de bekenboom geplaatst. 
Alles ziet er nu mooi uit. Een woord van dank aan alle vrijwilligers. Wilt u 
ook meehelpen bij het onderhoud? Kom dan op woensdagochtend! 

http://www.google.nl/url?url=http://www.lookinggoodtoday.com/heren-sieraden/heren-kettingen/rozenkransen&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=6XsdVLzHGcb9ygOpiYLIDA&ved=0CBgQ9QEwAA&usg=AFQjCNFROif_r_yrEz__uyC4dKVUo07keg


Galaconcer t
19 november 2016

Forum Sittard, aanvang 20:00 uur

o.l.v. dirigent Rob Moers
voor kaartverkoop ga naar onze website:
www.vriendenkringlimbricht.nl

     
    

 m
.m

.v
. G

er
al

t v
an

 G
emert, Ryanne de Bie,

   
  d

an
ss

ch
oo

l F
e

m
Fi

t 
& ta

pdance groep  Tapt it out!



V.V. de Doale 
Auwt Prinsegarde Lömmerich 
Café Salden
Leif luuj van Lömmerich,

Vriedig 11 November 2016 äöpent
Vastelaovesvereiniging de Doale ‘t nuuje vastelaovessezoen biej Salden oppe 
Pletsj.

Mit artieste zoas Suze & Larissa, Kartoesj en Neppie Kraft 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 en  Café Salden



Schutterij Sint Salvius Limbricht

Schutterij Sint Salvius Limbricht ontvangt Esprit-prijs op Gouvernement in Maastricht

Afgelopen woensdag werd op het Gouvernement in Maastricht de wisselbeker voor 
de Esprit-prijs uitgereikt.

De Esprit-prijs staat in het teken van de bevordering van muziek en jeugd binnen de 
schutterswereld en wordt jaarlijks uitgereikt aan de schutterij die het beste scoort 
op een aantal criteria. 

Een van de criteria is de beoordelingen van de drumband tijdens het uittreden. 
De drumband van schutterij Sint Salvius Limbricht wist de afgelopen jaren steeds 
in de hoogste divisie mee te draaien voor het zilverwerk en bekroonde dat dit 
schuttersseizoen met een eerste prijs op het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) 
en een tweede prijs op het Zuid-Limburgs Schuttersfeest (ZLF).

Het tweede criteria staat in het teken van de jeugd. Hierbij wordt er gekeken naar 
de hoeveelheid musicerende jeugdleden en het behaalde puntenaantal van hen 
als solist. Ook onze solisten eindigde dit jaar altijd hoog in de classificering. En met 
de huidige teller op 9 jeugdleden kan onze drumband met vertrouwen de toekomst 
tegemoet zien. 

Daarnaast wordt ook het beleid van de drumband beoordeeld. Zo wordt er bekeken 
of de schutterij een opleidingsplan heeft en wat de inhoud van dit plan is.

De combinatie van deze factoren leidt tot een totaal puntenaantal, waarbij de 
drumband van schutterij Sint Salvius Limbricht bovenaan eindigde. Deze prijs is 
een kroon op het werk van alle muzikanten, de instructeurs en de jeugdopleiders 
die elk schuttersseizoen weer hun beste beentje voorzetten om het onderste uit de 
kan te halen!

Samen met de 3 finalisten van de kaveling van het OLS, werd onze schutterij 
afgelopen woensdag gehuldigd in Maastricht. 



 

 

       HEKSENBAL 
 

Maandag 31 oktober 19.00 - 22.00 uur 
 

Griezelconcert door DJ Jean Delbressine  
Gruwelcocktail + Horrorhapjes op eigen risico! 
Griezels uit Einighausen, Guttecoven,Grevenbicht, Born & 
Obbicht, kunnen gratis meevliegen met de ‘SPOOKBUS’ 
Opgeven voor deze speciale bus kan t/m 24 oktober. 
 

 
            Wijksteunpunt Hof van Eynatten 1 Limbricht 
                    Aanmelden / info  046-4527272 gdklein@piw.nl  

 
                                                                            
 

Info: Hof van Eynatten 1  Limbricht tel. 046-4527272 / 06-13370258 
Of loop gezellig bij ons binnen, de koffie staat klaar! 
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Feestelijke waardering voor Mantelzorgers
Het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek van Partners in Welzijn nodigt alle 
mantelzorgers uit Sittard-Geleen en Beek graag uit voor een feestelijk programma. 
Mensen, jong en oud, die zorgen voor iemand in hun naaste omgeving, zijn 
mantelzorgers en van harte welkom om op de Dag van de Mantelzorg te komen 
genieten van o.a. muziekoptredens, verwenmomenten en een presentje. Kortom 
een feestelijke dag vol ontspanning en gezelligheid .

Mantelzorgers zijn mensen die uit liefde of persoonlijke betrokkenheid onbetaald 
zorgtaken verrichten ten behoeve van een zieke, gehandicapte partner, ander 
familielid, buur of vriend. Op diverse dagen in november wordt in de gemeenten 
Sittard-Geleen & Beek  de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg gevierd. Een dag van 
waardering waarbij de mantelzorgers in het zonnetje worden gezet. 

Het Steunpunt Mantelzorg  WM, de gemeente Sittard-Geleen en gemeente Beek 
heten u van harte welkom op de Dag van de Mantelzorg in uw gemeente. 

Mantelzorgers kunnen zich voor Dag van de Mantelzorg aanmelden bij het 
Steunpunt Mantelzorg. Dit kan via de website, per e-mail of telefonisch.

Heeft u vragen rondom mantelzorg en/ of wilt u zich inschrijven bij het Steunpunt 
Mantelzorg-WM neem ook dan contact per e-mail, telefoon of meldt u aan via de 
website.  

Website: www.steunpuntmantelzorg-wm.nl
E-mail: mantelzorg@piw.nl
Telefoon: 046- 4575700

Programma 2016

• Maandag 07 nov Sittard/Geleen, Buurtcentrum Limbrichterveld, 
Eisenhowerstraat 724,  6135 BN  SITTARD van 14.00u – 16.00 uur met diverse 
muziekoptredens, verwenmomenten en een presentje.

• Maandag 07 nov Sittard/Geleen, Gemeenschapshuis Born,  
Prinsbisdomstraat 5, 6121 JE BORN van 18.00 tot 20.00 uur met diverse 
muziekoptredens, verwenmomenten en een presentje.

• Dinsdag 08  nov ’t Volkshoes, Pastoor Schoenmaekerstraat 8, 6163 BW  GELEEN 
van 18.00 tot 20.00 uur  met diverse muziekoptredens, verwenmomenten en 
een presentje.

• Donderdag 10 nov gemeente Beek, ’t Kaar, Stationsstraat 126, 6191 BG BEEK 
van 14.00-16.00 uur met diverse optredens, en een presentje.





S.G.L.  Bezettingsschema  16-10-16 t/m 30-10-16

zo 16-10-2016  Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
   Privefeest     14:00 OR
ma17-10-2016  Bridgeclub de molenbron    19:00 GZ
   Schutterij (drumband)     19:30 KZ
di 18-10-2016  KBO (gym)     11:00 GZ
   Vrouwenclub kienen    19:30 BK
   Fusion      20:00 KZ
wo19-10-2016  Hatha yoga     11:00 KZ
   Kbo (koersballen)    14:00 KZ
   Muziekvereniging  (kienen)     18:00 GZ
   Hatha yoga (groep1)    19:00 KZ
   Hatha yoga (groep2)    20:15 KZ
do 20-10-2016  Aero-gym     19:30 KZ
vr 21-10-2016  Aero-gym     09:30 GZ
   Muziekvereniging korps    19:00 GZ
za 22-10-2016  Kerkelijk zangkoor    16:00 OR/GZ
zo 23-10-2016   Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
ma24-10-2016  Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di  25-10-2016  Kbo (gym)     11:00 GZ
   Fusion      20:00 KZ
wo26-10-2016  Hatha yoga     11:00 KZ
   KBO (koersballen)    14:00 KZ
   Muziekvereniging  (kienen)     18:00 GZ
   Hatha yoga (groep1)    19:00 KZ
   Hatha yoga (groep2)    20:15 KZ
do 27-10-2016  Aero-gym     19:30         KZ
vr  28-10-2016  Aero-gym     09:30 GZ
   Muziekvereniging korps    19:00 GZ
za 29-10-2016  Baby borrel     12:00 OR
zo 30-10-2016   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



SJACHELMERT LIMBRICHT
13 november

Gemeenschapshuis Limbricht, Gronckelstraat 1 
10:00 – 16:00

Het is mogelijk om een tafel te reserveren voor de 
sjachelmert.

• Tafel 1.60 m breed 
• Tafel 2.00 m breed 
• Tafel 2.40 m breed 

Meer informatie en aanmelden via:
 jules@doale.nl of via secretariaat@doale.nl


