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 Jaargang 50         Nummer 18        23 september 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 9 oktober 18.00 uur.
!LET OP 3 WEKELIJKSE EDITIE!

zaterdag 23 september, 15.00 uur
oplevering van het veldkruis en nationale burendag

(aan de onderste Sittarderweg) 



2

Activiteiten-kalender
 
23 September Opl. restauratie veldkruis met tentfeest, Sjroopbuurt
24 September  14.00 – 17.00 uur, openstelling SK
27 September appelactie Sint Salvius, 17.30 uur
1   Oktober   14.00 – 17.00 uur, openstelling SK
7   Oktober Jaarlijkse Sjroopdaag, thema Oktoberfeest, Sjroopbuurt
8   Oktober 15.00 uur, concert aoil en tondo SK 
28 Oktober Halloween Griezeltocht Limbricht
4   November   Avond van zuid-west, Buurtver. Zuid-West
5   November 14.00 – 17.00 uur, openstelling, +/- 15.00 uur orgel  SK
12 November 15.00 uur, concert trio con abbandono SK
19 November 15.00 uur, concert musac en gasten SK
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
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

2  Januari Nieuwjaarsborrel, Sjroopbuurt
6  Januari 14.00 – 17.00 uur tentoonstelling driekoningen SK 
7 januari 14.00 – 17.00 uur tentoonstelling driekoningen SK 
13 januari 14.00 – 17.00 uur tentoonstelling driekoningen SK 
14 januari 14.00 – 17.00 uur tentoonstelling driekoningen  SK
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

Verschijningsdata contactblad

Tussen deze uitgave van het contactblad en de volgende zitten 3 weken.
Het volgende contactblad komt uit op 14 oktober, inleveren kopij graag 
uiterlijk 9 oktober.

De data staan correct vermeld in het overzicht van de verschijningsdata, 
echter er staat achter 2 weken ,dit moet dus 3 weken zijn.

Onze excuses hiervoor.
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Beste bewoners van Limbricht,

Zoals wellicht bekend, heeft de Sjroopbuurt de taak op zich genomen om 
het zeer oude veldkruis tegenover de parkschool te renoveren. 
Deze opknapbeurt is hard nodig om ervoor te zorgen dat het veldkruis blijft 
bestaan en weer een frisse uitstraling heeft. Het oude kruis kon niet meer in 
zijn geheel worden geplaatst en werd gedeeltelijk vernieuwd. 
Inmiddels is het kruis en hekwerk gezandstraald en gecoat. Alles wordt weer 
op zijn plaats gezet, gemetseld en nieuwe klinkers en kiezel aangebracht. 
Ook komt er weer een nieuwe metalen plaat, met daarop de bijbehorende 
tekst. 
De renovatie werd mogelijk gemaakt door het oranjefonds en de collecte 
van het Maske Doal in de carnavalsoptocht, waarvoor onze dank.

De oplevering van het veldkruis gaat plaats vinden op 
zaterdag 23 september (aan de onderste Sittarderweg) om 15 uur.             

In de gedachte van de nationale burendag, zijn alle inwoners van Limbricht 
hierbij van harte welkom.                                        
Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.
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Collecte Nederlandse Brandwondenstichting
In de week van 8 t/m 14 oktober vindt de collecte van de Nederlandse 
Brandwondenstichting plaats.

De Nederlandse Brandwondenstichting helpt mensen met 
brandwonden. Dit doen zij door middel van onderzoek, voorlichting en 
het geven van de best mogelijke zorg aan mensen met brandwonden. 
Wist u dat ruim 25% van de patiënten die in een brandwondencentrum 
terecht komen jonger is dan 5 jaar!

Wij kunnen uw hulp goed gebruiken.

Wie heeft een uurtje tijd om te collecteren

Stuur een mailtje naar h.courage@home.nl of bel 06 41648839

Sonja	Courage	coördinator	van	de	Nederlandse	Brandwondenstichting	
in Limbricht

Namens de Nederlandse Brandwondenstichting: Bedankt

Collecte KWF KankerBestrijding

Dankzij de gulle gaven van de inwoners van Einighausen,Guttecoven en 
Limbricht en tevens door de inzet van de vele collectanten heeft de collecte 
voor KWF KankerBestrijding dit jaar het mooie bedrag van € 2120,47 
opgeleverd, waarvoor namens  KWF hartelijke dank !
 

Nieuwe collectanten zijn van harte welkom
en kunnen zich aanmelden via:

thgelissen@ziggo.nl  of
tel.0464517853

Theo	Gelissen,coördinator



23-9 t/m 15-10-2017 

.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 

Staat de tas klaar ?  
Mijn moeder heeft een grote blauwe tas. Al vele jaren staat die thuis 
klaar. Daarin zijn alle benodigdheden, die je bij een opname in het 
ziekenhuis in de eerste dagen nodig hebt. Want, je kunt maar niet weten 
… en dan hoeft niemand lang te zoeken! Mijn moeder wil ook daarin 
graag voorbereid zijn. En ons kinderen stelt het, tenminste op dit punt, 
iets meer gerust. Handig, zo’n blauwe tas. 

Veel belangrijker is in ons leven echter 
een heel andere tas, voor een hele andere 
reis. Namelijk voor onze laatste reis, de reis 
van hier naar de eeuwigheid, naar het leven 
bij Onze Heer. Wat zou er in die tas moeten 
zitten? Wat zou je daarvoor nodig hebben? 
Op de eerste plaats zeker de basishoudingen 
van een christen: geloof, hoop en liefde. 
Zonder geloof kom je niet bij Onze Heer. 
Velen hebben dit geloof in hun leven 
ontvangen en vaak jaren bewaard. Maar dan 
kan het gebeuren dat men ontmoedigd raakt 
of door invloeden van buiten af het geloof 
naast zich neer legt. Wat jammer! Zo lang we 
leven is er nog tijd om het geloof te hervinden. Wat let je?  

Ook hoop en liefde horen in deze tas voor de laatste reis. De hoop 
als het vertrouwen op God, de liefde als teken voor een echt geloof. 
Zonder liefde tot God en de naasten kom je er ook niet. 

Daarom hoort er nóg meer in deze tas: namelijk onze goede 
werken. Al het goede dat wij op aarde gedaan hebben, kunnen wij als 
reisbagage meenemen. Je geld en bezit kun je niet meenemen. Als je 
daarmee op aarde geen goede werken hebt gedaan, niets aan armen 
en behoeftigen hebt willen weggeven, dan is je tas wel erbarmelijk leeg. 



Bij die goede werken hoort ook het gebed. Voor wie heb je gebeden? 
Maar vooral, heb je God aanbeden? Uiteindelijk hoort in de tas ook de 
liefde tot Maria. Dat wordt straks de sleutel als je bij Onze Heer binnen 
wilt.  
Hopelijk kunnen we allen met een goed gevulde reistas aan die laatste 
reis beginnen. En u hoeft echt niet bij te betalen voor extra veel 
reisbagage… Goede voorbereiding!   Pastoor M. Otto  
 
Kerkdiensten 
Zaterdag 23 september: Vooravond 25ste zondag door het jaar.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: jaardienst voor het echtpaar 

Zeelen - Corten (st.); jaardienst voor de ouders Salden-Kruitz (st.); 
jaardienst voor Piet Sons; en voor Fien Wetzels-Alberts 
(offergang); jaardienst voor de overleden ouders Hermans-Lomme 
en zoon Sjra en overige familieleden. 

Zondag 24 september: Vijfentwintigste zondag door het jaar.   
09.45 uur: Einighausen: Pl. H. Mis: voor de parochie; voor Leonie 

Storms-Penners (st); voor Harie Soons (jrd); 
11.00 uur: Limbricht: GEZINSMIS: om Gods zegen over de parochie; 

voor Harrie Wetzels (off); voor Horst Rother (off); voor Ben 
Langenfeld (off); voor Sjra Vleeshouwers; voor pater Ben de Vries;  

Maandag 25 september:   
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor fam. Otto-Causin  
Dinsdag 26 september: HH. Cosmas en Damianus, martelaren.     
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis uit dankbaarheid voor de H. Clara.  
Woensdag 27 september: H. Vincentius de Paul, priester.     
19.00 uur, Limbricht: H. Mis voor alle gezinnen. 
Donderdag 28 september; H. Laurentius Ruiz en gezellen, martelaren.   
09.00 uur Einighausen: H. Mis: voor de vervolgde christenen. 
Vrijdag 29 september; H. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen.  
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 30 september: Vooravond 26ste zondag door het jaar.   
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur Guttecoven: Pl. H. Mis voor Nelly Corten-van Sloun 

(offergang); voor Mathieu Helgers (offergang); jaardienst voor de 
ouders René Wetzels-Tonny Horssels (st.); jaardienst voor de 
fam. Alberti-Voncken (st.); jaardienst voor de ouders Carel 
Goltstein en Mia Goltstein-Verheyen (st.). 

Extra kerkdeur collecte voor het onderhoud van ons kerkhof. 



Zondag 1 oktober: Zesentwintigste zondag door het jaar.  
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 

voor Wil Funke (st); voor José Hornesch-Perebooms; voor ouders 
Chris Broekhoven en Maria Theresia Fehlen (jrd), alsmede voor 
Jo Baltussen, Pierre Habets en ouders Habets-Hendriks; 

11.00 uur, Limbricht: Pl. H. Mis: voor de parochie; voor Sophie 
Schmeitz-Kallen (off). 

Maandag 2 oktober: HH. Engelbewaarders 
9.00 uur Limbricht: H. Mis: voor fam . Otto-Causin. 
Dinsdag 3 oktober:   
14.00-15.00 uur: Einighausen: Gebedsuur met Rozenkrans 
18.40 uur, Guttecoven, Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de overleden ouders Knoors-

Bogie; voor de intenties van de offeraars in de Veldkapel.  
Woensdag 4 oktober: H. Franciscus van Assisi   
18.40 uur, Limbricht: Rozenkransgebed 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: H. Mis: om roepingen 
19.45 tot 20.45 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
Donderdag 5 oktober:   
08.40 uur, Einighausen: Rozenkransgebed 
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor Mathieu en Lies Bergmans-

Mevissen (st); 
Vrijdag 6 oktober: H. Bruno, priester   
09.30 – 10.30 uur: H. Communie aan 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; voor Bernard Starmans en overleden familieleden.  
Zaterdag 7 oktober: Vooravond 27ste 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): als jaardienst 

voor Theo Verstegen (st.); voor de fam. Linssen en fam. 
Verstegen; voor Sjra en Mia Tummers- Wetzels; als jaardienst 
voor de ouders Tummers-Geurts (st.); als jaardienst voor Joep 
Coenen en Bertha Coenen-van Deurssen en Petra, George 
(Sjors) en Peter (st.). 

Zondag 8 oktober: Zevenentwintigste zondag door het jaar.   
09.45 uur: Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 

voor Thei v.d. Berg en Mayke v.d. Berg-Stevens (st); 
11.00 uur: Limbricht: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor René Lemans (verjaardag)  



Maandag 9 oktober: H. Johannes Leonardi, priester  
9.00 uur Limbricht: H. Mis: voor fam. Otto-Causin 
Dinsdag 10 oktober: H. Maria, Sterre der Zee 
14.00-15.00 uur: Einighausen: Gebedsuur met Rozenkrans 
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de offeraars bij de H. Antonius. 
Woensdag 11 oktober: H. Johannes XXIII, paus 
18.40 uur, Limbricht: Rozenkransgebed 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: H. Mis: voor de overleden priesters 
Donderdag 12 oktober:   
08.40 uur, Einighausen: Rozenkransgebed 
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de zieken. 
Vrijdag 13 oktober:    
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. 
Zaterdag 14 oktober: Vooravond 28ste zondag door het jaar.  
Vandaag geen biechtgelegenheid. 
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor Fien 

Wetzels-Alberts (offergang). 
Zondag 15 oktober: Achtentwintigste zondag door het jaar.   
09.45 uur: Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over 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 (st); voor Wil Lacroix (wd); voor Lena Keulers-Heffels, 
alsmede voor Hein – Pierre en Peter Jozef Keulers (jrd); voor Mia 
Klop-Notermans; 

11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie.  
 

Om te noteren: 
Zondag 24-9, 11.00 uur Gezinsmis in Limbricht 
Dinsdag 26-9, Bedevaart van Guttecoven naar Kevelaer. 
Dinsdag 26-9, 20.00 uur: Geloofscursus in pastorie. 

Maandag 2-10, 20.00 uur in de pastorie: Bijbelmeditatie. 
Zondag 8-10, 12.00 uur: Koffie-uurtje in pastorie. 
 
Allerzielenlof in de verschillende parochies: 

- Zondag 29-10, 15.00 uur in Limbricht 
- Zondag 5-11, 15.00 uur in Einighausen en Guttecoven 

 



Huis- en ziekenbezoek door de pastoor 
Indien u graag de pastoor voor een gesprek of bezoek thuis wil 
ontvangen, laat het dan even bij de pastorie weten. Tel.  451 55 95. 
 
Rozenkransgebed in de maand oktober 
U bent uitgenodigd om mee te komen bidden. De tijden 
vindt u bij de kerkdiensten. 
 
Tarieven misintenties 
In ons bisdom gelden volgende de tarieven voor de misintenties:  
 doordeweeks:  € 10,--   
 zaterdags/ zondags:  € 25,-- 
U gelieve bij het bestellen van de misintenties hiermee rekening te 
houden. 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 

 
Gezinsmis op 24 september 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 gezinsmissen zijn op: 

zondag 24 september  zondag 5 november 
 zondag 3 december  Kerstmis 25 december 
 
Bijbelmeditaties 
U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
bijbelmeditaties die in onze parochies gegeven 
worden. Deze zijn op maandagavond van 20.00 tot 
21.30 uur in de pastorie in Limbricht. Wij lezen dan 
telkens het evangelie van de komende zondag; er is 
wat uitleg bij en gelegenheid tot gesprek. Er is geen 
speciale voorkennis voor nodig en het is niet erg als 
u eens een avond niet kunt komen. Voor informatie 
kunt u de pastoor bellen: tel. 4515595. 
De volgende bijbelmeditaties zijn op  2 okt., 16 okt., 6 nov., 13 nov., 
4 dec., 18 dec.  Welkom! 
 

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
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Verschijningsdata contactblad 2017
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Kom erbij! 
Van 21 september t/m 1 oktober is de Week tegen Eenzaamheid.  
Hof van Eynatten doet ook weer mee. Neem elkaar op sleeptouw en kom erbij! 
 

Programma 
Wo 20-09 10.00-12.00u Sjoel & Boul 
   Een combinatie van Sjoelen & Jeu de Boules, kom erbij en speel mee. 
   Alle spelers worden getrakteerd op een kopje koffie / thee  met lekkers. 
Do  21-09 14.00-17.00u Bridgen met speciaal  voor vanmiddag samengestelde paren 
   Met wie kom je straks aan de bridgetafel terecht? Leuk en verrassend! 
   Aanmelden graag vóór 14 september. 
Vrij  22-09  19.00-23.00u Ladies Night (Ladies only)  
   De leukste vrouwenavond van het jaar. 
   Met D.J. Jean Delbressine. Kom erbij en laat je verrassen!  
   Entree  € 5,00-, plaatsen zijn beperkt, dus koop snel je entreekaartje! 
Ma  25-09 13.00-17.00u Wandeltocht / Rollatortocht  
   Wandelen in de idyllische omgeving van het  maaskantdorpje Obbicht 
   Een stevige  tocht én een lichtere versie , na afloop koffie met lekkers. 
   Verzamelen  bij Hof van Eynatten, we vertrekken naar Obbicht om 13.00u 
Wo  27-09  10.00-12.00u Voorlichting  Babbeltrucs 
   i.s.m. de Volontairs en politie Westelijke Mijnstreek 
   Kom kijken, luisteren en meebeleven en trap er daarna nooit meer in! 
Wo  27-09 14.00-15.00u Proefles Yoga    
   Een goede balans tussen lichaam en geest. 
   Ervaar het ultieme gevoel van welbevinden. Aanmelden vóór 20 september. 
Do  28-09 10.00-12.00u Plankhappen  (i.s.m. Dave Culinair) 
   Ontbijt + brunch + lunch  ineen! Lekker, leuk en lollig, kom erbij! 
   Eigen bijdrage € 10,- en aanmelden graag vóór 23 september. 
Zo  01-10 14.00-17.00u Uit op zondag  met superband: ‘A-La-BonneHeure’.  
   Heerlijke muziek,  hapjes,  drankjes en voetjes van de vloer!!  
   Mee met ‘t busje voor bewoners van Born en kleine kernen? 
   Geef je snel op en “busje komt zo”! (en busje vol is busje vol) 
 

Informatie/aanmelden voor deze activiteiten? Bel via T. (046) 4527272 of  met 
Gertie de Klein T. 06 133 70 258 of stuur een mailtje naar gdklein@piw.nl  
Of loop gewoon even binnen bij wijksteunpunt Hof van Eynatten 1, Limbricht. 
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                              Vast programma 2017   
    Maandag 

                        Ontmoeting / Spreekuur Wijkverpleegkundige 
Ontmoeting van 10.00 – 12.00 uur /  spreekuur wijkverpleegkundige van 11.00- 12.00 uur 

Eetpunt “Samen aan Tafel” 
Elke maandag om 12.30 uur (i.s.m.) Dave Culinair 
 Internetcorner / Schilderen / Ontmoeting 

Elke maandag van 13.30 – 16.00 uur 
Wandelgroep  /  Rollatorgroep 

Elke 2e en 4e maandag v.d. maand, verzamelen: 13.15 uur, vertrek: 13.30 uur 
                                                Dinsdag 
   Kaartclub/Bridgen/Creaclub/Ontmoeting/Spreekuur Wijkverpleegkundige 

Alle activiteiten van 13.30 – 16.00 uur / spreekuur wijkverpleegkundige 14.00 – 15.00 uur 
    Woensdag 

Ontmoeting, Informatie & Advies en Jeu de Boules 
Elke woensdagochtend van 10.00 – 12.00 uur 

Eetpunt “Samen aan Tafel” 
Elke woensdag om 12.30 uur (i.s.m.) Dave Culinair 

Yoga op matje of op de stoel 
Elke woensdag van 14.00 – 15.00 uur 

   Donderdag 
    Ontmoeting  

Elke donderdag van 10.00 – 12.00 uur 
                              Bridgen  

Elke donderdag van 13.30 – 16.30 uur 
 

 
 

              Info: 046-4527272 / 06-13 370 258 Hof van Eynatten 1 Limbricht 
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APPELACTIE schutterij Sint Salvius!

Woensdag 27 september houden wij weer onze jaarlijkse appelactie. 

Vanaf 17.30 uur komen wij bij u langs in Limbricht en kunt u 2,5 kilo 
verse Limburgse Elstar appels kopen voor € 4,00.

Steun onze vereniging op een gezonde manier!
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S.G.L.  Bezettingsschema  24-09-2017 - 15-10- 2017

zo 24-09-2017  Muziekvereniging drumband    10:00 GZ
Ma25-09-2017  Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
Di 26-09-2017  KBO (gym)     11:00  GZ
Wo27-09-2017 Kbo (koersballen)    14:00 KZ
   Muziekvereniging  (kienen)     18:00 GZ
Do 28-09-2017 Aero gym     19:30 KZ
Vr 29-09-2017  Aero gym     09:30 KZ
   Muziekvereniging (korps)   19:00 GZ
zo 01-10-2017  Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
Ma02-10-2017  Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di 03-10-2017  KBO (gym)     11:00  GZ
   Vrouwenbew. (kienen)   19:30 BK
Wo04-10-2017 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 05-10-2017 Aero gym     19:30 KZ
Vr 06-10-2017  Aero gym     09:30 KZ
   Muziekvereniging (korps)   19:00 GZ
zo 08-10-2017  Muziekvereniging drumband    10:00 GZ
Ma09-10-2017  Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
   Fotoclub     19:00 BK
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di 10-10-2017  KBO (gym)     11:00  GZ
Wo11-10-2017  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 12-10-2017 Aero gym     19:30 KZ
Vr 13-10-2017  Aero gym     09:30 KZ
   Muziekvereniging (korps)   19:00 GZ
   Lon      19:00 KZ
zo 15-10-2017  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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