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 Jaargang 51         Nummer 03       03 februari 2018

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 zondag 18 februari 18.00 uur.
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Activiteiten-kalender 2018
 

6 - 7 februari Vastelaoves-Eier Auwt Prinsegarde Lömmerich
8 februari  auwt wieverbal (cafe salden)
9 februari  vastelaovesmès
9 februari  optochtnummers afhalen
10 februari  Pletsjkonsaer 2018
12 februari  grote optocht
13 februari  kènjerbal
20 februari  Filmmiddag KBO
24 maart  Paasviering KBO
31 maart  Paasactiviteit Buurtvereniging Zuid-West
7 april   65+-middag Buurtvereniging Zuid-West
10 april  Lezing Stadsarchivaris KBO
8 mei   Euthanasie/Levenseinde KBO
9 juni   Familiefietstocht en Zomerfestival Buurtv. Zuid-West
12 juni  Notaris (testament) KBO
10 juli   Spellenmiddag KBO
18 september Dagtocht KBO
7 oktober   Familiedag Buurtvereniging Zuid-West
9 oktober  Huis v. d. Zorg KBO
30 oktober  Breifabriek KBO
3 november   Avond van zuid-west Buurtvereniging Zuid-West
13 november  Veiligheid in en om huis KBO
8 december   kerstmiddag 65+ Buurtvereniging Zuid-West 
15 december  Kerstviering KBO

*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

Zonnebloemnieuws

De Zonnebloem afdeling Limbricht Einighausen Guttecoven zou haar 
bestuur graag aanvullen met enkele nieuwe bestuursleden.

Voor nu zijn wij op zoek naar een bestuurslid bezoekwerk en een 
bestuurslid activiteiten. Onze penningmeester heeft aangegeven 
volgend jaar te stoppen, dus met ingang van 2019 staat ook  een 
nieuwe penningmeester op ons verlanglijstje. Heb je interesse 
dan kan je je nu alvast aanmelden en een jaar meekijken met de 
penningmeester.

Voor  meer info kunt u contact opnemen met de secretaris:
Lilian Hoedemakers -Thissen 046-4526633.
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VV de Doale

Donateursactie V.V. De Doale
Hartelijk bedankt voor de bijdrage van de donateursactie van V.V. de 
Doale die de afgelopen weken heeft plaats gevonden.

Auwt wieverbal V.V.  De Doale
Ook dit jaar vind op 8 februari het auwt wieverbal weer plaats in 
Cafe Salden. Vanaf 21:11 gaat het feest los en om 23:11 mogen de 
maskers af en wordt door Prins Rudi 1e, Jeugdprins Thuur 1e en 
Jeugdprinses Britt 1e bekent gemaakt wie dit jaar “Miss auwt wief 
2018” is geworden. 
Voor “Miss auwt wief 2018” zal een mooie prijs in consumptiebonnen 
van Café Salden zijn weggelegd.

Tijdens het auwt wieverbal zullen er optredens zijn van: 
• Neppie Kraft
• Roy Meisters. 
 De muzikale omlijsting wordt gedaan door Dj Tonny 

Wijziging datum vastelaovesmès
Let op. De vastelaovesmès zal dit jaar niet op de traditionele zondag 
voor de carnaval plaatsvinden maar op vrijdag 9 feb om 19:00.
Na afloop van de kerkdienst zal aansluitend het optocht nummers 
afhalen zijn in het gemeenschapshuis.

Aafhaole van de optochnummers,
Vriedig 9 fibrewarie
De optochnummers kénne de vriedig veur de vastelaovend            waere 
aafgehaold in het gemeinsjapshoes, tösje 20.33 oer en 21.33 oer.
De zjurie is dan ouch aanwezig en ként zich al eine indrök vorme van 
uch deilnumming aan de optoch. 
Geer krig dan de gelaegenheid òm uch oetbeelding in de optoch oet 
te légke, mer geer houf nog neit alles te vertélle waat geer van plan 
zeet.Het mòt natuurlik sjpannend blieve.
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Op dae aovend zeen prins Rudi de 1e, jeugprins Thuur de 1e en 
jeugprinses Britt de 1e  ouch aanwezig same mit VV de Doale en ziej 
zulle jedere deilnummer traktaere op ein lekker nònnevot.     
’t Optochkòmmetee en de verkeersregelaers zeen ouch aanwezig.

Ouch Doale en Doalinne die neit aan de optoch mitdoon zeen 
oetgeneud òm nao deze aovend te kòmme.

Aanvöllende info m.b.t. de vastelaovesoptoch 2018.
Op vastelaovesmaonjdig 12 fibrewarie.

*De optoch begint òm 14.11 oer vanaaf ’t Burg. Coonenplein.
*Insjrieve ként geer  (leifs veur 5 fibrewarie), via www.doale.nl of ’t 
insjriefformulaer in de Täöterie en inlevere op Kennedylaan 37, 
via e-mail vastelaovesoptoch@limbricht.com 
*Jedere deilnummer aan de optoch haet ein optochnummer neudig.
*”De Sjwaegelekremer” is de hoogste oorkonde die jedere deilnummer 
aan de optoch ként behaole. Dees prachtige oorkonde wurt al 
jaorelangk gesjreve door Jean Heijligers.
Belangrieke mitdeiling :
’t Besjtuur van V.V. de Doale maak bekénd, dat ‘t Optochkómmetee 
en/of V.V. de Doale gein verantjwoording drage veur òngelökke of 
sjaa diej zich veur, nao of ònger d’n optoch veurdoon. Jederein deit 
mit of kik op eige risiko. 
Auwesj lèt zellef goud op uch kènjer, want ein óngelök zit in ein klein 
huikske.

Veer wunsje uch väöl sjpas in de optoch.
‘t Optochkòmmetee

Carnavalsmaandag/dinsdag V.V. De Doale
Carnavals maandag is direct na de optocht het ‘‘Optochbal’’met DJ 
Bryan tot in de gezellige uurtjes.
Carnavals dinsdag is vanaf 15.11 uur het ‘‘Kènjerbal’’.

Beide dagen worden gehouden in de ‘‘Doale tempel’’ ’t 
gemeenschapshuis Limbricht, dus komt allen.
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Pletsjkònsaer
Boetegeweune Grolsch Boetezitting 2018

10 fibrewarie, vanaaf 13.11 oer
In de aope lòch biej kaffee Salden op de Pletsj.

Op de zaoterdig veur de vastelaovend, wiej altied gezellig.

D’r  trae artieste op die finalis waore biej het LVK 2018 :Marleen 
Rutten en Bjorn en Mieke. Van boete Lömmerich ; Sterre Cuypers 
(finalist TVK)de Sjravelaere van de Graathei en Kapel Niks Doa oet 
Zitterd. Oet òs eige Lömmerich trae op ; Sanne Cremers (finalist 
KVL), Mae en Nynke (finalist TVK) Auwt Jeugprinse en prinsesse, 
Suze en Larissa (LVK,hauwf finale), De Leymborghkapel, Bees, De 
Sjwaegelebend (internatsjonaal bekénd), Senaat van de Toepers 
(einmalig còncert), Driej en Ein (deilnummer veurrunj van het LVK), 
Koep Marie (mit hun eige wervelende show).De senaat van de 
Doale levert de zjurielede (Joep en Zef) die bekieke wae dit jaor de 
wissel-“Pierlala”geit wénne (dae oet hout wurt gemaak door Marcel 
Heijligers). Alles wurt geprizzentaerd door Thijs Arts. Tösjedoor waere 
Auwt Prinse in ’t zunke gezat vanwaege hun jubileum.

Vastelaovesvereiniging de Doale mit Prins Rudi 1e, Jeugprins Thuur 
1e, Jeugprinses Britt 1e, de jeugraod en vors Erik 1e zeen ouch op 
dit sjoon Pletsjkònsaer aanwezig.
Ònger ’t genot van ein lekker glaeske baer, wien of frisj, ként geer uch 
aan de veuraovend van de vastelaovend éns lekker ammezaere, in 
de richtige sjtömming kòmme en heerlik geneite van de sjone muziek 
van bekénde artieste, mer zeker ouch van òzze eige Lömmerichse 
trots, woo veer heel greutsj op mouge zeen!! ’t Pletsjkònsaer doert 
boete tot ’n oer of zös en daonao geit kapel Niks Doa oet Zitterd nog 
ein paar urkes wiejer in òs 
broen kaffee op de Pletsj.

Belaef oetneudigend:
De Auwt Prinse Garde van Lömmerich
En Kaffee Salden.
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De kòllekte van het Maske Doal.
De kòllekte van het Maske Doal is dit jaor besjtömp veur de Sjötterie 
Sint Salvius.
De Sjötterie is ein grote vereiniging woo väöl euro’s jeder jaor veur 
neudig zeen òm dees Limburgse tradisie in ere te kénne hauwte. 
D’r zeen väöl jeugdige in opleiding en dat kos ouch väöl geldj. 
Lede van de Sjötterie zulle kòllektaere op ’t Boetegeweun Grolsch 
Pletsjkònsaer en ònger de vastelaovesoptoch. 
Bedénk de sjötte es ze veur uch sjtaon mit hun kòllektebös.
Geer krig es aandénke ein sjoon préntje.

Bedank alvas veur uch gave.
’t Kòmmetee Maske Doal.

Concert Oude Salviuskerkje
Kamerorkest Locatelli in het Salviuskerkje te Limbricht

Op zondag 4 februari om 15.00 uur zijn de strijkers van Kamerorkest 
Locatelli weer te gast in Limbricht. Traditiegetrouw concerteren zij 
aan het begin van het nieuwe jaar in het Salviuskerkje. Het publiek 
wordt ook dit jaar weer getracteerd op een gevarieerd programma.  U 
gaat luisteren naar: het Concerto Grosso nr 1 in G-dur op 6 van G.F.  
Händel. Met als solisten: Ernest Frissen( viool), Berit Menzel ( viool) 
en Jop Veerman ( cello); 

Entree: 10,00 euro 
Reserveren: jgaheinrichs@ziggo.nl
Locatie: Platz 2, 6141 AT Limbricht
www.salviuskerkje.nl  voor de concertserie



     

.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 

3 t/m 25 februari 2018 

 

Bid-coins 
Voor allen die een veilige investering voor hun leven zoeken biedt de 
Kerk de Bid-coins aan. 

 Bid-coins zijn gegarandeerd winstgevend. 
 De winst wordt tweevoudig uitgekeerd: een gedeelte al tijdens dit 

leven, een ander in de eeuwigheid. 
 Je kunt Bid-coins ook gemakkelijk inleggen voor anderen, b.v. 

voor kinderen of kleinkinderen. Zelfs overledenen mogen in de 
winst delen. 

 Bid-coins zijn in alle soorten waarderingen te verkrijgen: van een 
Wees Gegroet of Onze Vader, tot een litanie of noveen. U vindt 
de Bid-coins onder meer op: www.katholiek.org/diversegebeden. 

 Inleggen kan te allen tijde; de winstuitkering gebeurt steeds op 
het meest geschikte tijdstip. 

 Het belegde bedrag is absoluut veilig; het zal nooit door 
criminelen kunnen worden ontvreemd, getuige Mt. 6, 20. 

 Investering in Bid-coins gebeurt vanuit het besef dat je eigen 
leven uit zichzelf niet veilig is en nooit winstgevender wordt dan 
met behulp van dé Ander. Er zijn geen enkele risico’s aan 
verbonden, uitsluitend winst. 

 
Het zou wel vreemd zijn om niet in Bid-
coins te investeren!  
DOEN ! 
 
 
 
 

http://www.katholiek.org/diversegebeden


Kerkdiensten 
Zaterdag 3 februari: Vooravond  5e zondag. H. Blasius 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor Fien Wetzels-Alberts 

(offergang); jaardienst voor Maria Wetzels (st.). 
Aansluitend uitdelen van de Blasiuszegen. 
Zondag 4 februari: Vijfde zondag door het jaar 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor José 

Hornesch-Perebooms; voor Harie Lumens en Hubertina Lumens-
Alberts (verj);      Memisa- collecte aan de kerkdeur. 

Aansluitend uitdelen van de Blasiuszegen. 
11.00 uur: Limbricht: voor de parochie; voor Mia Noothoorn-Kleintjens 

(off); voor Lies Meuwissen-Cloots (off); jaardienst voor Frans 
Rademakers en ook voor dochter Carinda; jaardienst voor Wil 
Heussen; voor fam. Dohmen-Romans; jaardienst voor Miep 
Mulder-Princen. 

Aansluitend uitdelen van de Blasiuszegen. 
Maandag 5 februari: H. Agata, maagd en martelares: 
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een overledene (PH) 
Dinsdag 6 februari; H. Paulus Miki en gezellen, martelaren:  
14.00-15.00 uur: Einighausen: Gebedsuur met Rozenkrans 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de 

H. Antonius.   
Woensdag 7 februari:   
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor Hub Eggen en wederzijdse ouders. 
19.45-20.45 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
Donderdag 8 februari: H. Hieronymus Emiliani 
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de zielen in het vagevuur  
Vrijdag 9 februari:  
09.00 (!) uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Gerda Koster-

Verschuren; voor Bernard Starmans en overleden familieleden. 
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Woorddienst voor de carnavalsvereniging “De 

Doale” m.m.v. schutterij St. Salvius en muziekvereniging 
‘Vriendenkring”  

Zaterdag 10 februari: Vooravond van de zesde zondag door het jaar:     
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor de 

familie Otto-Causin; jaardienst voor Anna Coenen-Penders (st.);  
jaardienst voor Mathieu Helgers (st.). 

 
 



Zondag 11 februari:  Zesde zondag door het jaar  
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor de levenden en de overledenen van de 
“Smautbulen”; voor overleden ouders  Niessen-Zaad (st); 

11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: voor de parochie; gest. jaardienst voor 
Pierre Schrijen.                                    

Maandag 12 februari:     
Vandaag vervalt de heilige Mis  
Dinsdag 13 februari:  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis voor de intenties bij de Veldkapel. 
Woensdag 14 februari, ASWOENSDAG: Vasten- en onthoudingsdag  
19.00 uur, Einighausen: H. Mis met uitdelen van het askruisje: voor de 

parochies van Einighausen, Guttecoven en Limbricht. 
Donderdag 15 februari:  
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor fam. Otto-Causin. 
Vrijdag 16 februari:  
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 17 februari: Vooravond 1ste zondag van de veertigdagentijd.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor Zef Zinken (offergang); 

voor Ans Kusters-Nohlmans (offergang); voor Jo Kelleners 
(offergang); voor Sophie van der Vliet (van de buurt). 

Zondag 18 februari: Eerste zondag van de veertigdagentijd. 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Mia Notermans-Hauwé; voor Nico Queis (jrd); 
11.00 uur: Limbricht: Plechtige H. Mis: voor de parochie; gest. 

jaardienst voor Pierre Stoffens en Josephina Menten; jaardienst 
voor Harrie Wetzels en voor de overledenen van de fam. Wetzels-
Frenken. 

Maandag 19 februari:     
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de overleden priesters 
15.00 uur, Guttecoven: bidden van de Kruisweg. 
Dinsdag 20 februari:  
14.00-15.00 uur, Einighausen: Gebedsuur met Kruisweg. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: jaardienst voor Mart Heutmekers. 
Woensdag 21 februari:   
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor alle gezinnen. 
Donderdag 22 februari: Feest van St. Petrus Stoel.  
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor alle zieken. 
 



Vrijdag 23 februari:   
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 24 februari: Vooravond 2de zondag van de veertigdagentijd  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor Jac Mulleners 

(verjaardag); als  jaardienst voor Tilla Muris-Dreissen (st.); als 
jaardienst voor René Salden (st.); als jaardienst voor Ursula 
Hulleman-Ritzen (st.); als jaardienst voor Annie en Tjeu Fuchs; 
voor Sjra Goltstein en fam. Goltstein-Perebooms; als jaardienst 
voor Jacques Kusters. 

Extra kerkdeurcollecte voor het onderhoud van ons kerkhof. 
Zondag 25 februari: Tweede zondag van de veertigdagentijd. 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Joseph, Caroline en Helena Dohmen (st); voor 
Jeanne Fijen (st); 

11.00 uur: Limbricht: GEZINSMIS: voor de parochie. 
 
Bidden van de Kruisweg 
De vastentijd is een oproep om zich te verdiepen in het lijden van 
Christus. Samen willen wij dat doen met het bidden van de kruisweg. U 
bent daarvoor uitgenodigd. 
In Guttecoven: op de maandagen in de tijd van 15.00 tot 15.40 uur 
In Einighausen: op de dinsdagen tijdens het gebedsuur van 14.00-
15.00 uur. 
 
Askruisje 
Wij beginnen de vastentijd met het ontvangen van het askruisje. Dit jaar 
zal de gezamenlijke mis waarin het askruisje wordt uitgedeeld voor alle 
drie de parochies op Aswoensdag om 19.00 uur in Einighausen zijn.      
Welkom! 

Aswoensdag is een echte vasten- en onthoudingsdag. Op deze 
dag wordt geen vlees gegeten en gelovigen tussen 18 en 60 zijn 
opgeroepen om slechts één volle maaltijd te gebruiken. 

 
Blasiuszegen 
Na de h. missen op zaterdag 4 en zondag 5 februari zal 
de Blasiuszegen worden uitgedeeld. Dit is een 
bijzondere zegen tegen keelziekten en al het andere 
kwaad.  
 



Gezinsmissen 
Alle ouders en kinderen zijn speciaal voor de gezinsmissen uitgenodigd. 
Deze zijn zondags om 11.00 uur in Limbricht op: 

 
 25 februari;  
 25 maart;  
 8 april;  
 3 juni. 
 
 

 
 

Om te noteren: 
Zondag 4-2: koffie-uurtje in de pastorie.  
Maandag  19-2, 20.00 uur, Bijbelmeditatie in de pastorie. 
 

Mogen wij ook in 2018 op uw kerkbijdrage rekenen? 
Bij voorbaat dank! 

 
Gelegenheid tot aanbidding in onze kerken 

  Dinsdags, 14.00 – 15.00 uur, Einighausen 
  Vrijdags,   14.00 – 15.00 uur, Limbricht 
  Eerste woensdag, 19.45 – 20.45 uur, Limbricht 

 
Veranderde tarieven misintenties per 1-1-2018:  
In ons bisdom gelden per 1-1-2018 de volgende tarieven:                           
door de weeks:  € 12,50   
zaterdags/zondags: € 27,50. 
Gelieve bij het bestellen van de misintenties hiermee rekening te 
houden. Waarvoor onze dank. 
 
Lezing over de Lijkwade van Turijn. 
Een bijzonder getuigenis over Jezus Christus is de lijkwade waarin 
Jezus na zijn sterven gelegd werd. De afdrukken daarop vertellen iets 
over zijn lijden en sterven. Voor alle vrijwilligers en parochianen wordt 
op dinsdag 13 maart om 20.00 uur in het Tuurhoes hierover een 
voordracht gehouden.  
 
Op verzoek van de Carnavalsvereniging is de carnavals-dienst 
verplaatst naar vrijdagavond, 19.00 uur. Aansluitend zijn allen 
uitgenodigd in het gemeenschapshuis. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBq5aM1bLYAhViJ8AKHX1tAYIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fholycrossrumson.typepad.com%2Fpastor%2F2011%2F02%2Fmass-attendance-religious-education-students.html&psig=AOvVaw1dmAWl1o8ZQmULzSS4xGmn&ust=1514755115388218
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Verkoop “Vastelaoves-eier”
Nog een aantal weken en dan is het zover: Vastelaovend 2018. 
Dit jaar organiseert de Auwt Prinsegarde Lömmerich (APL), na het 
succes van vorig jaar, weer de verkoop van “Vastelaoves-eier”. De 
APL biedt alle inwoners van Limbricht de mogelijkheid om één of 
meerdere doosje(s) van 10 “Vastelaoves-eier” (10 rood-geel-groen-
gekleurde gekookte eieren) te kopen.

De prijs per doosje van 10 eieren bedraagt € 3,50. Bij aankoop van 
2 doosjes bedraagt de prijs € 6,- (20 eieren)

Op dinsdag 6 februari en woensdag 7 februari (vanaf 18 uur) komt 
de APL met de “Vastelaoves-eier” in Limbricht aan de deur. U krijgt 
dan de mogelijkheid om één of meerdere doosjes te kopen. Let op: 
Op=Op!

Wij bieden echter ook de mogelijkheid om de eieren te reserveren. 
Vervolgens worden de bestelde eieren op eerder genoemde datums 
bij u thuis afgeleverd. Betaling dient te geschieden bij aflevering. 
Gereserveerde bestellingen worden gegarandeerd geleverd.

U kunt de “Vastelaoves-eier” reserveren door het 
reserveringsformulier op onze website www.auwtprinse.nl in te 
vullen.

Reserveren kan tot uiterlijk 4 februari.

Hopende op voldoende belangstelling,

Auwt Prinsegarde Lömmerich
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Attentie allemaal: 
I.v.m. carnaval is het wijksteunpunt 
maandag 12 en dinsdag 13 februari 

gesloten! 
 

Op woensdag 14 februari zijn we er 
weer en gaan met zijn allen: 

 

 “Haring Bijten” 
 

     Tijdstip: van 11.30 en 13.00 uur 
Kosten: € 5.00 inclusief (braad)haring, 

zwartbrood en koffie of thee. 
 

           Aanmelden graag vóór 8 februari 
 
 

      Informatie / aanmelden op telefoonnummer 046-4527272 
           Of loop even  binnen bij Hof van Eynatten 1 te Limbricht. 
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S.G.L.  Bezettingsschema 04-02-2018 t/m 25-02- 2018 
----------------------------------------------------------------------- 

zo 04-02-2018  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
Ma 05-02-2018 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
 Schutterij (drumband)  19:30 KZ 
Di 06-02-2018 Schildersclub  19:30 Z 
 Schoolcarnaval   GZ 
Wo 07-02-2018 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 08-02-2018 Aero gym  19:30 KZ 
Vr 09-02-2018 Aero gym  09:30 KZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 KZ 
zo 11-02-2018  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ  
Ma 12-02-2018 Carnaval  15:00 HG 
di 13-02-2018 Carnaval  15:00 HG 
Wo 14-02-2018 KBO (koersballen)  14:00 KZ 
 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga (groep1)  19:00 KZ 
 Hatha yoga (groep2)  20:00 KZ 
Do 15-02-2018 Aero gym  19:30 KZ 
Vr 16-02-2018 Aero gym  09:30 KZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
Za 17-02-2018 Schutterij binnenschieten  17:30 GZ 
zo 18-02-2018 Muziekvereniging drumband  10:00 GZ 
Ma 19-02-2018 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
 Schutterij (drumband)  19:30 KZ 
di 20-02-2018 KBO (gym)  11:00  GZ 
 KBO film  14:00 KZ/OR 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Vrouwenbew (kienen)  19:30 BK 
 Fusion  20:00 KZ 
Wo 21-02-2018 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 22-02-2018 Aero gym  19:30 KZ 
Vr 23-02-2018 Aero gym  09:30 KZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
Za 24-02-2018 Schutterij binnenschieten  17:30 GZ 
zo 25-02-2018 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 
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