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 Jaargang 50         Nummer 20        28 oktober 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 06 november 18.00 uur.
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Activiteiten-kalender
 
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
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
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
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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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.

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!
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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 

Brodgen 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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Vrijwilliger pergamijn

In een woning van Pergamijn, gelegen aan Achter de Hoven in 
Limbricht wonen 10 mannen en vrouwen met een verstandelijke 
beperking. Deze dames en heren houden van gezelligheid en zijn op 
zoek naar mensen die samen met hen wat tijd door willen brengen.

Zou u het leuk vinden om vrijwilligerswerk te doen? Dan zou deze 
woning zeker iets voor u kunnen zijn. De wensen die er liggen zijn: 
fietsen	 op	 woensdagmiddag,	 samen	 een	 computerspel	 spelen,	 of	
helpen met de mail lezen en mail versturen. Daarnaast houden ze 
ook van een spelletje, samen naar de stad gaan of een bioscoop 
bezoeken.

Vrijwilligerswerk in deze woning garandeert ook voor u leuke 
middagen of avonden.

Is uw interesse gewekt? Of wilt u meer informatie? Neemt u dan 
contact op met de coördinator vrijwilligerswerk Monique Simon, 
m.simon@pergamijn.org  of 046 750 62 06



28-10 t/m 12-11-17 

.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 

De herfst van ons leven 
De herfst is begonnen. De bladeren beginnen te vallen. Het wordt wat 
kouder. De natuur breidt zich voor op de winter. 
In deze laatste weken van het kerkelijk jaar nodigt de Kerk ons uit om te 
denken aan het einde van ons leven, aan de dood.  
Dit denken aan de dood kan nogal heel verschillend zijn. Voor de een is 
de dood gewoon een ‘biologisch’ gegeven, dat als een soort ‘lot’ bij het 
leven hoort; voor een ander is hij het moment van de ontmoeting met de 
Heer. Wij zullen ook heel anders over de dood denken wanneer deze 
ver van ons leven af staat, dan wanneer die in ons eigen leven of dat 
van een dierbare heel dichtbij is. 
Voor de heiligen was het sterven niet zo maar het 
ondergaan van een noodlot, maar de overgang naar 
de Heer, voor wie zij steeds geleefd hadden. Soms 
leefden zij bewust naar het sterven toe, om zo het 
doel van leven te bereiken, nl. het leven in de hemel, 
het leven bij God. Wie uit het geloof in Christus leeft, 
is niet op een doodlopende weg, maar op de weg om 
zich toe te vertrouwen aan Onze Heer, die over ons leven zal oordelen, 
barmhartig maar ook rechtvaardig. 
Voor ons christenen is het leven hier op aarde de voorbereiding op het  
leven bij God. Een voorbereiding, die daarin bestaat dat wij alles in ons 
leven vanuit de liefde tot God trachten te doen: dat wij tijd zoeken voor 
het gebed en de aanbidding van Heer in het H. Sacrament; dat wij uit 
liefde tot Hem ons lijden en de moeilijkheden van het leven proberen te 
dragen; dat wij onze naasten van harte liefhebben. 
Deze wereld is slechts als door een gordijn gescheiden van de 
eeuwigheid. Er komt een dag, waarop God dit gordijn wegtrekt en wij 
vóór Hem staan. Hoe fijn als we dan kunnen zeggen: “Heer, ik heb U 
altijd gezocht en getracht om U lief te hebben.” Pastoor M. Otto 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.pfarrbrief.de/bilder/view/30744/Allerseelen_Friedhof.jpg&imgrefurl=http://www.pfarrbrief.de/materialien/detail/Allerseelen_Friedhof_26442.html&h=300&w=247&tbnid=YASniUCcYpjkiM:&docid=jTzpji73tGD_JM&ei=prYaVpTJA-WCygPUpIfgBA&tbm=isch&ved=0CFIQMyguMC5qFQoTCJS0_euRu8gCFWWBcgodVNIBTA


Kerkdiensten 
Zaterdag 28 oktober: Vooravond 30ste zondag door het jaar.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis om Gods zegen over de 

parochie; voor  Nelly Corten – van  Sloun (offergang); voor Mathieu 
Helgers (offergang);  

Zondag 29 oktober: Dertigste zondag door het jaar.   
09.45 uur: Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 

voor Lambert Oberndorff en Elisabeth Oberndorff-Notermans (st);  
voor Sjang Oberdorff en Helena Göbbels (st); voor Toos Alberts 
(wd); 

11.00 uur: Limbricht: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor Sophie 
Schmeitz-Kallen (off);  voor pater Ben de Vries;  

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

Maandag 30 oktober: H.  Maria Teresa (Tauscher) van de H. Joseph:     
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor   
Dinsdag 31 oktober: Vooravond Hoogfeest van Allerheligen: 
14.00-15.00 uur: Einighausen: Gebedsuur met Rozenkrans 
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: Pl. H. Mis ter ere van de H. Antonius (v .N.).  
Woensdag 1 november: Hoogfeest van Allerheilgen.   
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de parochie. 
19.00 uur, Limbricht: Plechtige H. Mis voor de overleden parochianen; 

voor Hub Eggen en familie;  
20.00 -21.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
Donderdag 2 november: Allerzielen.    
09.00 uur Einighausen: H. Mis: voor de overleden priesters 
19.00 uur: Guttecoven: gezongen Requiemmis: voor de zielen in het 

vagevuur.  
Vrijdag 3 november: H. Hubertus, bisschop.   
09.30 -10.30 uur: H. Communie aan zieken en thuiszittenden. 
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 4 november: Vooravond 31ste  zondag door het jaar.   
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: plechtige H. Mis: voor de parochie; voor Fien 

Wetzels-Alberts (offergang); eerste jaardienst voor Mia Bogie - 
Coenen en Joep en Theo Bogie. 



Zegening van het Hubertusbrood. 
Zondag 5 november: Eenendertigste zondag door het jaar.  
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor de parochie; voor Tilla 

Leenders (st); 
11.00 uur, Limbricht: GEZINSMIS: voor de parochie; gest. jaardienst 

voor ovl ouders Schmeitz-Crijns; gest. jaardienst voor ovl ouders 
Corten-Schmeitz en zonen Paul en Sjeng; jaardienst voor Nico 
Mulder; 

15.00 uur, Einighausen: Plechtig Allerzielenlof met gebed voor de 
overledenen van het afgelopen jaar; aansluitend zegening van de 
graven op het kerkhof. Collecte onderhoud kerkhof. 

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

Extra kerkdeurcollecte voor het onderhoud van ons kerkhof. 
Maandag 6 november: Feest van alle HH. Verkondigers van het geloof 

in onze streken:   
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor   
Dinsdag 7 november: H. Willibrord, bisschop:    
14.00-15.00 uur: Einighausen: Gebedsuur met Rozenkrans 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: ter ere van de H. Antonius (v.N.); voor 

de intenties van de offeraars in de Veldkapel.  
Woensdag 8 november: 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor  
Donderdag 9 november: Feest van de kerkwijding v. St. Jan van 

Lateranen:   
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor  
Vrijdag 10 november; H. Leo de Grote, paus en kerkleraar:    
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 11 november: Vooravond 32ste zondag door het jaar.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis om Gods zegen over de 

parochie; jaardienst voor Piet Venbruex en de overleden  ouders 
Sjaak en Lies Kusters-van Pey.  

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-Kleintjens; 

 
Om te noteren: 

Zondag 5-11, 11.00 uur Gezinsmis in Limbricht 
Maandag  6-11, 20.00 uur in de pastorie: Bijbelmeditatie. 
Zondag 12-11, 12.00 uur: Koffie-uurtje in pastorie. 

 
Wij herdenken alle overleden parochianen, in het bijzonder: 
 
Hans Sanders    21-12-2016  80 jaar 

Jo Willems-Leers   04-01-2017  84 jaar 

Toon Hochstenbach   28-01-2017  85 jaar 

Paul Rademakers    04-02-2017  77 jaar 

Harrie Wetzels   19-02-2017  73 jaar 

Horst Rother    21-03-2017  75 jaar 

Sophie Schmeitz-Kallen  31-03-2017  79 jaar 

Ben Langenfeld   16-06-2017  88 jaar 

Lies Meuwissen-Cloots  20-08-2017  94 jaar 

Mia van Noothoorn-Kleintjens 25-09-2017  97 jaar 

 
Heer,  
aan U vertrouwen wij uw dienaren toe; 
laat hen, gestorven voor de wereld, 
nu leven voor U. 
En wat zij in menselijke zwakheid 
aan zonden hebben bedreven, 
vergeef het hen in uw liefdevolle 
barmhartigheid. 
Door Christus, onze Heer. 
Amen. 
 
.  
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 Postadres: Bentinckstraat 15 
6141 BA Limbricht. 
 

Limbricht, oktober 2017. 
 
Geachte leden, 
 
Op woensdag 8 november 2017 bent u van harte welkom in het Oude Salviuskerkje,  
adres: Allee 1B , 6141 AV Limbricht. 
 
In de sfeervolle ambiance van dit kerkje (met de oudste gewelfschilderingen van Nederland!) 
zal de bekende fotograaf Guus Reinartz ons verrassen met zijn prachtige dia-lezing getiteld: 
 
Zuid-Limburg, 4 seizoenen tegen het licht. 
 
Op zijn website schrijft Guus Reinartz: 
Sinds mijn tienerjaren ben ik geïnteresseerd in de creatieve kracht van de fotografie. Het 
uitbrengen van een fotoboek over m’n geboortestreek is voor mij dan ook een al heel lang 
gekoesterde jongensdroom. In m’n boek “Zuid-Limburg tegen ‘t licht” ben ik op zoek naar de 
lichtinval, die het landschap extra mooi maakt. Ik probeer vervolgens dan met dit licht te 
schilderen. Dankzij het realisme van mijn camera, hoef ik geen foefjes toe te passen om een 
bepaalde impact te veroorzaken. De camera ziet de dingen zoals ik ze ook zie en zo kan ik 
mijn gedachten visueel weergeven! Het is voor mij heerlijk om Limburg op bijna alle 
momenten van het jaar en van de dag te observeren, te letten op de positie van de zon, het 
steeds weer veranderende licht, de wisseling van de seizoenen. De enige regelmaat in de 
natuur is immers de overweldigende opeenvolging van veranderingen. Ik ben daarbij steeds 
op zoek naar eenvoud en balans. Mijn doel is het tonen van Limburg met z’n eigen cultuur en 
natuur, in zijn oneindige verscheidenheid. Details zijn voor mij dan onuitputtelijke 
inspiratiebronnen, met hun aanstekelijke hoeveelheid aan vormen, ideeën en kleuren. In mij 
zit tevens een drang om op te komen voor de schoonheid van dit landschap. Bovendien wil ik 
met mijn beelden proberen te bereiken, dat mensen zich ervan bewust worden, hoe belangrijk 
het is om de natuur en cultuur van hun streek te koesteren en ze daarnaast actief te 
beschermen! 
 
Ook niet-leden zijn van harte welkom om deze dia-lezing bij te wonen. 
Voor zowel leden, als niet-leden is de toegang gratis. 
 
Aanvang: 20.00 u. Eindtijd +- 22.00 u. 
 
We hopen u in groten getale te mogen verwelkomen. 
 
Namens het bestuur van heemkundevereniging de Lemborgh, 
Remi van Wersch. 
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V.V. De Doale

Leif luuj van Lömmerich,

Vriedig 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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JV‘T WAESKE 

JV‘T WAESKE 

 
Nieuwsbrief J.V. ’t Waeske 

 

JONGERENDISCO 4 NOVEMBER! 
Speciaal voor onze jongste gasten, de achtste editie alweer van de 

Jongeren Disco! Deze vindt plaats op zaterdag 4 november. Deze avond is 
speciaal voor jongeren van 12 t/m 16 jaar. Kom een kijkje nemen en maak 

alvast kennis met onze soosruimte en de jongerenvereniging. Gratis 
entree en speciaal voor jullie een consumptieprijs van 1 euro! De avond 

begint om 20:30 uur en eindigt om 0:30 uur. Op deze avond zijn natuurlijk 
geen alcoholische dranken verkrijgbaar.  

 

 

J.V. ‘T WAESKE 
De Kelder is elke woensdag- en vrijdagavond geopend! 

Website: waeske.nl | Facebook.com/waeske| Instagram: @waeske 
Kerkstraat 4a in Guttecoven.  

 
Tot in ‘t Waeske! 
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S.G.L.  Bezettingsschema  29-10-2017 - 12-11- 2017

zo 29-10-2017  Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
Ma 30-10-2017 Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
Di 31-11-2017  KBO (gym)     11:00  GZ 
   Schildersclub     19:30 Z
   Fusion      20:00 KZ
Wo 01-11-2017 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 02-11-2017 Aero gym     19:30 KZ
Vr 03-11-2017  Aero gym     09:30 KZ
   Muziekvereniging (korps)   19:00 GZ
Za 04-11-2017  Zuid-west ( ledenavond )   20:00 OR
zo 05-11-2017  Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
Ma 06-11-2017 Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di 07-11-2017  KBO (gym)     11:00  GZ
   Schildersclub     19:30 Z
   Vrouwenbew (kienen)    19:30 BK
   Fusion      20:00 KZ
Wo 08-11-2017 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 09-11-2017 Aero gym     19:30 KZ
Vr 10-11-2017  Aero gym     09:30 KZ
   Muziekvereniging (korps)   19:00 GZ
zo 12-11-2017  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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