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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 10 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
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 
week voor kerst Buurtvereniging Zuid-West, kerstattentie voor onze senioren

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)

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



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

Kienen In EGL verband te Limbricht
Op dinsdag 4 oktober om 13:30 uur gaan wij weer kienen met de KBO, samen 
met Einighausen en Guttecoven.

Zoals u aan het begin van de oproep ziet vind dit plaats in het Gemeenschapshuis 
te Limbricht.  Wij hopen daar op een goede opkomst.

Indien u met vervoersproblemen zit laat dit dan even tijdig weten op het volgende 
telefoonnummer voor zondag 2 oktober 06-51999849 
Wij zullen dan kijken of e.e.a. geregeld kan worden.

Bestuur KBO Limbricht



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 Kleber, 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.     
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.



1 t/m 17-10-2016 

.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 

Enkele uitspraken van Moeder Teresa 
Op zondag 4 september werd Moeder Teresa van 
Calcutta door paus Franciscus in Rome 
heiligverklaard. Met haar woorden, en meer nog met 
haar daden wist zij de harten van velen te raken. 
 
“Wees goed en barmhartig. Zorg dat iedereen die 
naar je toekomt, blijer en opgewekter weggaat. 
Wees een levend voorbeeld van de goedheid van 

God: goedheid op je gezicht; goedheid in je ogen; goedheid in je glimlach; 
goedheid in je warme gastvrijheid. In de sloppen zijn wij het licht van de 
goedheid van God voor de armen. Heb altijd een glimlach voor de 
kinderen, voor de armen, voor allen die lijden en eenzaam zijn. Geef ze 
niet alleen goede verzorging, geef ze ook je hart.” 
 
Liefde begint thuis. 
Dat er in de wereld vandaag zoveel ellende en verdriet is, heeft mijns 
inziens te maken met het gebrek aan liefde in het gezinsleven. Wij hebben 
geen tijd voor onze kinderen, we hebben geen tijd voor elkaar. Wij hebben 
geen tijd om te genieten van elkaar. Als we in ons leven maar iets lieten 
doorschemeren van de liefde van Maria, Jozef en Jezus in Nazaret, dan 
zouden op aarde vrede en geluk heersen, dat geloof ik. Liefde begint thuis. 
(…) Als we elkaar willen liefhebben, als wij Jezus’ liefde in ons leven willen 
toelaten, dan begint dat in onze huiskamer. Laat je huis een plek van 
barmhartigheid zijn en blijf elkaars fouten vergeven.” 
 
Heilig zijn  
“Heilig zijn is geen luxe voor een religieuze elite, is niet voorbehouden aan 
sommige mensen. Iedereen, jij, ik, wij allemaal, zijn geroepen om heilig te 
worden. Maar voordat we het kunnen zijn, moeten we het eerst willen 



worden. Zeggen ‘ik wil heilig zijn’ betekent: ‘ik wil mezelf ontdoen van alles 
wat niet God is. Ik wil mijn hart leegmaken van alle materiële verlangens. 
Ik wil afstand doen van mijn eigen wil, mijn voorkeuren en dromen, mijn 
wispelturigheid. Ik zal me volledig overgeven aan wat God van me wil. (…)‘ 
 
“Als je geen honderd mensen kunt helpen, help er dan eentje.” 
 
“De ernstigste ziekte van vandaag is niet lepra of tuberculose, maar het 
gevoel ongewenst te zijn.” 
 
Gezinsmis op 2 oktober in Limbricht 
Maandelijks zal in de komende tijd op zondag om 11.00 uur in Limbricht 
een gezinsmis zijn. Enkele kinderen lezen enkele teksten voor en de 
pastoor houdt een kinderpreek. Ouders en kinderen uit alle parochies zijn 
welkom. De eerstvolgende gezinsmis is op zondag 2 oktober. Verder op 
zondag 6-11 en 27-11. 
 

 Koffie-uurtje op zondag 9 oktober 
Alle parochianen  zijn uitgenodigd voor het maandelijkse koffie-
uurtje op zondag 9 oktober om 12.00 uur in de parochiezaal 
naast de pastorie in Limbricht. Welkom. 
 

Rozenkransgebed in de maand oktober 
Vanwege het feest van Onze Lieve Vrouw van de 
Rozenkrans (7 oktober) staat de hele maand oktober 
in het teken van het Rozenkransgebed. U bent 
uitgenodigd om mee te komen bidden. De tijden 
vindt u bij de kerkdiensten. 
 
Kerkdiensten 
Zaterdag 1 oktober: Vooravond 27de 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 Sjaak 

Wetzels (offergang); zeswekendienst voor Tilla Coenen-Leurs; 
jaard. voor de ouders Tummers-Geurts (st.); jaard. voor Joep 
Coenen en Bertha Coenen-van Deurssen en Petra, George 
(Sjors) en Peter (st.); jaard. voor Theo Verstegen (st.); voor de 
fam. Linssen en de fam. Verstegen; 

Zondag 2 oktober: Zevenentwintigste zondag door het jaar.   
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor de parochie; voor José 

Hornesch-Perebooms; 

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


11.00 uur, Limbricht: Gezinsmis: om Gods zegen over de parochie; 
gest. jaardienst voor overleden ouders Alberts-Stoffels; voor 
Tonny Ewalds-Pijls (off); voor Nico Schulpen; 

Maandag 3 oktober:   
09.00 uur, Limbricht:   H. Mis: voor Zr. Monika Otto 
Dinsdag 4 oktober: H. Franciscus van Assisi.  
14.30 – 15.30 uur, Einighausen: Gebedsuur met Rozenkransgebed 
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: om Gods zegen over de parochie; en voor 

de intenties van de offeraars bij de H. Antonius.  
Woensdag 5 oktober:    
18.40 uur , Limbricht: Rozenkransgebed  
19.00 uur , Limbricht: H. Mis: uit dankbaarheid;  
19.45 – 20.45 uur , Limbricht: Aanbidingsuur.  
Donderdag 6 oktober: H. Bruno, priester. 
08.40 uur, Einighausen: Rozenkransgebed  
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor Mathieu en Lies Bergmans-

Mevissen (st); uit dankbaarheid (W); 
Vrijdag 7 oktober: H. Maagd Maria van de Rozenkrans.   
09.30 -10.30 uur: H. Communie voor zieken en thuiszittenden. 
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; 
Zaterdag 8 oktober: Vooravond 28ste  zondag door het jaar. 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid 
18.40 uur,   Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis (Gregoriaans): voor Sef Habets 

(off.); voor Clara Gijskens-Schmeits (offergang).  
Zondag 9 oktober: Achtentwintigste zondag door het jaar. 
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor de parochie; voor Thei v.d. Berg 

en Mayke v.d. Berg-Stevens (st); voor Kla Höngens en Betje 
Peters (st); 

11.00 uur, Limbricht:  Pl. H. Mis: voor de overled. van fam. Rijken. 
Maandag 10 oktober: H. Maagd Maria, Sterre de Zee. 
09.00 uur; Limbricht: H. Mis: voor een overledene (PH) 
Dinsdag 11 oktober: H. Johannes XXIII, paus 
14.30 – 15.30 uur, Einighausen: Gebedsuur met Rozenkransgebed 
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis voor de intenties van de offeraars in de 

Veldkapel.  
 



Woensdag 12 oktober:  
18.40 uur , Limbricht: Rozenkransgebed  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de zielen in het vagevuur. 
Donderdag 13 oktober:  
08.40 uur, Einighausen: Rozenkransgebed  
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de overleden priesters. 
Vrijdag 14 oktober: H. Callistus I, Paus en martelaar. 
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;   
Zaterdag 15 oktober: Vooravond v.d. 29de zondag door het jaar 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid 
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis : voor de ouders Martinus 

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

Zondag 16 oktober: Negenentwintigste zondag door het jaar  
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor de parochie; 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; voor Lena 
Keulers-Heffels, alsmede voor Hein, Pierre en Peter Jozef 
Keulers (jrd); voor Mia Notermans-Hauwé; 
Kerkdeurcollecte voor Wereldmissiezondag 

11.00 uur, Limbricht: Plechtige hoogmis; om Gods zegen over de 
parochie; voor pater Ben de Vries; 

 
Om te noteren: 

Zondag 2-10, 11.00 uur : Gezinsmis in Limbricht 
Maandag 3-10, 20.00 uur: pastorie: bijbelmeditatie. 
Dinsdag 3-10, 20.00 uur: pastorie: Geloofscursus  

Zondag 9-10, 12.00 uur: Koffie-uurtje in pastorie. 
Zondag 30-10, 15.00 uur: Limbricht, Allerzielenlof 
Zondag 6-11, 15.00 uur Guttecoven en Einighausen, Allerzielenlof 
 
Het heilig Doopsel ontving: 
Mila, dochter van de ouders Rutjens-van Montfoort, Vosdaalstraat 28. 
Ouders, van harte proficiat met uw kindje. Moge het opgroeien in de liefde 
tot God en de naasten 

 



Muziekvereniging vriendenkring

Nieuwe datum Galaconcert Muziekvereniging Vriendenkring 

In tegenstelling tot genoemde datum in een eerdere publicatie organiseert 
Muziekvereniging Vriendenkring op zaterdag 19 november 2016 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 dansgroep Femfit heeft 
haar medewerking toegezegd. Tevens hebben we een verrassingsact uit Rotterdam 
weten te strikken voor dit bijzondere concert.

Voor de kaartverkoop kunt u 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 19 november 2016 Forumzaal te Sittard 

SLAGWERKCONCERT
 

Zaterdag 15 oktober  
aanvang 19:00 uur

Zaterdag 15 oktober vindt het jaarlijkse slagwerk-
concert plaats in het gemeenschapshuis, 

georganiseerd door Muziekvereniging Vriendenkring 
Limbricht. Vanaf 19.00 uur zullen een drietal slagwerk-
ensembles een spetterend muzikaal programma voor 

u ten gehore brengen. 

Wij hopen u allen te mogen begroeten in het 
gemeenschapshuis van Limbricht. Tot 15 oktober! 

Entree gratis

Slagwerkgroep Concordia Einighausen 
o.l.v. Sjoerd Ceelen 

Percussion Ensemble Weert 
o.l.v. Patrick Vlassak

Slagwerkgroep Muziekvereniging Vriendenkring Limbricht
o.l.v. Sjef Lebon
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Oetsjlaeg ALAPS 2016
(Auwt Lömmerichse Auwt Prinse Sjpele)
 

Langsaam fitse:  Stijn Cobben

Kratsjtapele:  Ger Schrijen en Davy Schrijen

Eiersjmiette <12: Sjuul Lebens en Imke Vervoort

Eiersjmiette:  Peter Schaeks en Marco Lebens

Dank aan alle deilnummers, sjponsore en euverige luuj/instansies die ALAPS waer 
mede muigelik höbbe gemaak. Tot volgend jaor!

Auwt Prinsegarde Lömmerich



- 

 

Kom erbij! 
Van 22 september t/m 1 oktober is de Week tegen Eenzaamheid.  
Neem elkaar op sleeptouw en kom erbij! 
Programma:  

 
Ma  03-10 1400-18.00     Oktoberfest:   
                                                   met Duo Gonny en Nico                                     

 We maken er ’n vrolijke middag van 
‘mit alles drauf und dran’ 
 

Wo  05-10 10.00-12.00   ‘Weeshuis India’       
   Een welgemeende druppel op ’n gloeiende plaat’  

Presentatie: Miriam Bartels  
(koffie-opbrengst is voor India) 
Inzamelen van 
meisjessieraden/armbandjes/kettinkjes enz. 
 

Ma   31-10       19.00-22.00 ‘Heksenbal’’ 
   Griezelconcert, gruwelcocktail en horrorhapjes 
   Kom binnenvliegen………… 
  
 

       Info /aanmelden voor deze activiteiten? Bel ons, of loop even binnen  
        Wijksteunpunt Hof van Eynatten 1  tel (046) 4527272 of 06 13370258 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S.G.L.  Bezettingsschema  02-10-16 t/m 16-10-16

zo 02-10-2016  Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
ma03-10-2016  Bridgeclub de Molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di 04-10-2016  KBO (gym)     11:00 GZ
   KBO kienen EGL verband   13:30 GZ
   Vrouwenclub kienen    19:30 BK
   Fusion      20:00 KZ
Wo05-10-2016  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 06-10-2016  Aero-gym     19:30 KZ
vr 07-10-2016  Aero-gym     09:30 GZ
   Muziekvereniging korps    19:00 GZ
Za 08-10-2016  Buurt Zuid/West     20:00 OR
zo 09-10-2016   Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
ma10-10-2016  Bridgeclub de Molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di  11-10-2016  KBO (gym)     11:00 GZ
   Fusion      20:00 KZ
Wo12-10-2016  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 13-10-2016  Jean v Gughten EHBO    08:00 KZ
   Aero-gym     19:30 KZ
vr  14-10-2016  Aero-gym     09:30 GZ
   Lon      19:00 KZ
   Muziekvereniging korps    19:00 GZ
Za 15-10-2016  Fanfare concert     16:30 GZ
zo 16-10-2016   Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
   Privefeest     14:00 OR

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


