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 Jaargang 51         Nummer 01       06 januari 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 14 januari 18.00 uur.
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Activiteiten-kalender 2018
 
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
09 januari    Nieuwjaarsborrel KBO
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
27 Januari carnavalszitting KBO
27 januari  Carnavalzitting EGL KBO
20 februari  Filmmiddag KBO
24 maart  Paasviering KBO
10 april  Lezing Stadsarchivaris KBO
8 mei   Euthanasie/Levenseinde KBO
12 juni  Notaris (testament) KBO
10 juli   Spellenmiddag KBO
18 september Dagtocht KBO
09 oktober  Huis v. d. Zorg KBO
30 oktober  Breifabriek KBO
13 november  Veiligheid in en om huis KBO
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

Bezorger gezocht

Vanaf januari 2018 is het GBL op zoek naar een vrijwilliger die om de 
2 weken het contactblad wil bezorgen in de Steenstraat en Burg. Van 
Boxtelstraat, op vrijdagmiddag of zaterdag. 

Aanmelden	kan	per	mail	 	naar	redactie@gb-limbricht.nl	of	bel	naar	
de secretaris Jaques Donders 06-21214747.
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VERSCHIJNINGSDATA Contactblad 2018 

 
      

VERSCHIJNINGSDATA     JAARGANG 51:     2018     Contactblad 
Kopy voor het contactblad moet uiterlijk op de zondag 18.00uur 
voorafgaand aan de verschijningsdatum per mail binen zijn op: 

redactie@gb-limbricht.nl 
Editie: Kopydatum: Verschijning: Duur: 

        
1 30-12-2017. 06-01-2018. 2 weken 
2 14-01-2018. 20-01-2018. 2 weken 
3 28-01-2018. 03-02-2018. 3 weken 
4 18-02-2018. 24-02-2018. 2 weken 
5 04-03-2018. 10-03-2018. 2 weken 
6 18-03-2018. 24-03-2018. 2 weken 
7 01-04-2018. 07-04-2018. 2 weken 
8 15-04-2018. 21-04-2018. 2 weken 
9 29-04-2018. 05-05-2018. 3 weken 

10 20-05-2018. 26-05-2018. 2 weken 
11 03-06-2018. 09-06-2018. 2 weken 
12 17-06-2018. 23-06-2018. 2 weken 
13 01-07-2018. 07-07-2018. 3 weken 
14 22-07-2018. 28-07-2018. 3 weken 
15 12-08-2018. 18-08-2018. 2 weken 
16 26-08-2018. 01-09-2018. 2 weken 
17 09-09-2018. 15-09-2018. 2 weken 
18 23-09-2018. 29-09-2018. 2 weken 
19 07-10-2018. 13-10-2018. 2 weken 
20 21-10-2018. 27-10-2018. 2 weken 
21 04-11-2018. 10-11-2018. 3 weken 
22 25-11-2018. 01-12-2018. 3 weken 

23** 14-12-2018** 22-12-2018** 3 weken** 
        
1 06-01-2019. 12-01-2019. 2 weken (o.v.b) 

    ** kopij voor het Kerstcontactblad is vrijdag voor 18.00 uur!!! 
Vetgedrukt zijn de driewekelijkse edities. 
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“Groep Frans” Winnaar KWOT 2017

Op 27 desember haet de jaorlikse Kris, Wanjel en Orientasietoch, georganiseerd 
door	de	Auwt	Prinsegarde	Lömmerich,	plaats	gevonje.	In	ein	raegenachtig	
waerke	koosj	men	lekker	get	wanjele	mit	get	doordènkers	tösjedoor.	

Tösje	18.30	oer	en	hauf	19.30	oer	koosj	d’r	waere	ingesjreve	bie	de	sjtartplaats,	
Café Salden. Diverse vraoge waore tiejes dees route te vènje langs de kantj van 
de	waeg.	Vraoge	die	betrèkking	hejje	op	Lömmerich,	algemeine	vraoge	en	get	
vraoge	die	langs	de	route	waore	te	vènje:	d’r	waor	eine	leuke	mix	gemaak	van	
vraoge en ein aantal daovan bleke echte breinbraekers. Op de pauzeplaats koosj 
tösjedoor	nog	ein	hepke	en	ein	drenkske	waere	genuttig.

Maar	leifs	13	groepe,	mit	in	totaal	zo’n	70	persone,	hejje	zich	om	19.30	oer	
ingesjreeve.	Ein	sjoon	aantal,	zeker	gezeen	de	waersomsjtandighede,	en	v’r	
haope dan ouch dat dees deilnummers onger de indruk zeen geraak van de toch 
en	dat	v’r	ze	volgend	jaor	waer	mouge	begroete!
Rondj de klok van 22.30 oer waore alle deilnummende groepe bènne en 
vervolgens koosj de balans waere opgemaak. 

Oeteindelik wis groep “Frans” zich te krone tot winnaar van de Kris, Wanjel en 
Orientasietoch 2017. Mit 243 punte bleefte zie “Groep Jolanda” (242 punte) mit 
ein puntj versjil veur. De top 3 woort gecompleteerd door groep “Lekkere wiever 
en aanhangk” (222 punte).
Ein	dik	proficiat	aan	de	winnaars	en	ein	woord	van	dank	aan	Café	Salden	en	
natuurlik aan alle deilnummers.

Tot	volgend	jaor	op	27	desember	tiejes	de	Kris,	Wanjel	en	Orientasietoch	2018!

Volledige oetsjlaag:
1. Groep Frans 243 punte
2. Groep Jolanda 242 punte
3. Lekkere wiever en aanhangk 222 punte
4. Winning Team 220 punte
5. De Sjriekies 208 punte
6. Foetelaere 202 punte
7.	De	Mösje	199	punte
8. Team Rood 161 punte
9. Groep Stefanie 135 punte
9. Nae bèste gek 135 punte
11. Nuul 132 punte
12. De sjpeurhunj van Bor 100 punte
13. Groep Hans Jamar 0 punte
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TRES REGES Driekoningen Keulen-Limbricht
De expositie
De expositie heeft als thema Driekoningen en gaat met name 
in op de eeuwenoude band tussen Keulen en Limbricht. Keulse 
kunstenaars vervaardigden in het kerkje van Limbricht rond 1295 
gewelfschilderingen, die nu als de oudste van Nederland worden 
beschouwd. Originele objecten uit Keulen zullen bij de expositie te 
zien zijn. 
Verder is er voor de jeugd een kleurevenement met als thema 
“Driekoningen”. De kleurplaten worden op de basisschool uitgedeeld 
en zijn verder tijdens de Kerstdagen in het kerkje op te halen en in 
te	 leveren.	Alle	 ingeleverde	 kleurplaten	 zijn	 te	 bewonderen	 tijdens	
de openstellingen. Voor iedere ingeleverde kleurplaat ligt een mooie 
verrassing klaar.

Datums openstelling:
zondag 24 december 2017 van 14.00 – 17.00 uur
maandag 25 december 2017 (1ste Kerstdag) van 14.00 – 17.00 uur
dinsdag 26 december 2017 (2de Kerstdag) van 14.00 – 17.00 uur
zaterdag 6 januari 2018 (Driekoningen) van 14.00 – 17.00 uur
zondag 7 januari 2018 van 14.00 – 17.00 uur
zaterdag 13 januari 2018 van 14.00 – 17.00 uur
zondag 14 januari 2018 van 14.00 – 17.00 uur

Slotconcert door Leon Berben op zondag 21 januari 2018 om 15.00 
uur.

Bezoek van groepen
Op andere momenten tussen 24 december en 13 januari is op 
afspraak een bezoek voor groepen mogelijk. U kunt hiervoor 
contact opnemen met één van de bestuursleden van de 
Stichting Oude Salviuskerk.

Voor meer informatie kijk op: 
WWW.SALVIUSKERKJE.NL
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Carnavalszitting KBO

Op zaterdag 27 januari 2018 zal de jaarlijkse zitting van de KBO 
afdelingen Einighausen-Guttecoven en Limbricht plaatsvinden
De zitting is dit jaar in het Gemeenschapshuis te Limbricht.

Een gevarieerd programma met zang en dans en optredens van 
o.a. Koep Marie, Peter Vaassen, Suze en Larissea en diverse 
Limbrichtse en andere bekende artiesten zullen op deze avond 
gepresenteerd worden. 

De aanvang van deze avond is om 14:11 uur
De entreeprijs bedraagt € 7,00 
Kaarten  zijn verkrijgbaar bij Marjon Stans 
Vriendenkringstraat 45 of via tel. Nr. 06-51999849 
of	e-mail	kbostsalvius@gmail.com	

Iedereen	is	welkom,	ook	niet	leden	van	de	KBO	zijn	welkom.



     

.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 

6 t/m 21 januari 2018 

 

Je kind laten dopen 
Je kind is een bijzonder geschenk. Vanaf de eerste dag wil je het met 
alle zorg koesteren. Het is fijn om te zien hoe ouders zich echt de tijd 
nemen voor hun kinderen. Wanneer beiden onder de grote druk staan 
die het werk met zich mee brengt, is dat zeker niet makkelijk. 
Als ouders wil je het beste aan je kind meegeven. Je denkt er bewust 
over na. Een schoolkeuze wordt niet zo maar gemaakt. Je kind moet 
een goede start hebben voor het leven. 
Een goede start voor het leven geef je ook 
mee door het doopsel. Daarin plaats je 
een kind onder de bijzondere zorg en 
bescherming van God. Maar vooral 
ontvangt een kind door het doopsel een 
speciale levensband met God. Het wordt 
door Hem ook als Zijn  kind aangenomen. 
Het mag leven als kind van God hier in dit 
leven en eens voorgoed in de eeuwigheid. 
God wil dat wij bij eens Hem thuis komen. 
Door het doopsel wordt ook iets verwijderd 
wat niet in het leven van een mens thuis 
hoort, namelijk de zonde. Het geloof laat ons weten dat elke mens als 
een soort kwade erfenis die zonde, waardoor de eerste mensen de 
levensband met God verbroken hadden, meekrijgt. Het doopsel herstelt 
dat door die zonde weg te wassen. 
Met het doopsel geef je aan God ook je ja-woord. In eerste instantie 
doen dat de ouders in naam van het kind, samen met de peetoom en 
peettante. Later moet ieder mens dit ja-woord ook zelf waar maken. Het 
gelovig voorbeeld van anderen is daarbij een enorme hulp.  Daarom is 



het fijn als een kind ook thuis heeft leren bidden. Door vaker met God te 
spreken ontvangt Hij een plaats in je leven. Over God kun je ook in de 
bijbel lezen. Het is zo mooi om kinderen voor te lezen uit een 
kinderbijbel, zij staan er al voor open.  
Het doopsel is het grote levens-geschenk dat je aan een kind mag 
meegeven. Juist omdat het je zo veel waard is! 
 
Het heilig Doopsel ontvingen: 
Maeve, dochter van de ouders de Jong-Frijns, Prof. Mentenlaan 22, 
Limbricht 
Nicole Folkman, dochter van de ouders Folkman-Laszczewska, 
IJsselmondestraat 12, Sittard 
Ouders, van harte proficiat met uw kindje. Moge het opgroeien in de 
liefde tot God en de naasten 
 

Om te noteren: 
Maandag  8-1 en 22-1, 20.00 uur, Bijbelmeditatie in de pastorie. 
Zondag 14-1: geen koffie-uurtje in de pastorie. (Volgende keer 
op 4 februari). 

 

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 

 
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 5595. 
 
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. 
 
 
 



Kerkdiensten 
Zaterdag 6 januari; Vooravond van de Openbaring des Heren.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis (meerstemmig): voor de 

parochie; voor Fien Wetzels-Alberts (offergang); jaardienst voor 
Sjra Goltstein. 

Zondag 7 januari: Openbaring des Heren / Driekoningen, hoogfeest. 
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods  zegen over de parochie; 

1ste jaardienst voor Jo Baltussen; 1ste jaardienst voor Paul 
Schlössels; voor Mathieu Bergmans, Lies Bergmans-Mevissen en 
Jan Bergmans (st); voor Thei  Stultiens en Mia Stultiens-Höngens  
(st); voor Hub Op den Camp (jrd); voor Els Römers (verj); voor 
Frans en Francine Kusters en overledenen van de familie Kusters-
Kremers; 

11.00 uur, Limbricht: Pl. H. Mis: voor de parochie; voor Lies 
Meuwissen-Cloots (off); voor Mia van Noothoorn-Kleintjens (off); 
uit dankbaarheid voor ovl fam. Kurvers-Cuijpers; voor Jo Willems-
Leers. 

Maandag 8 januari; Feest van de Doop van de Heer.    
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een bijzondere intentie (H) 
Dinsdag 9 januari:  
14.00-15.00 uur: Einighausen: Gebedsuur met Rozenkrans 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis ter ere van de H. Antonius (v. N).   
Woensdag 10 januari:  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor fam. Otto-Causin 
Donderdag 11 januari:    
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de zielen in het vagevuur 
Vrijdag 12 januari:  
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 13 januari: Vooravond van de tweede zondag door het jaar.     
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor de parochie;  jaardienst 

voor Betsie Houben-Kentgens (st.); voor de familie Otto-Causin; 
voor Sophie van der Vliet (namens de buurt). 

Zondag 14 januari: Tweede zondag door het jaar..   
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Diana Voestermans-Kuhnen (OAE); 
11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: voor de parochie.                                         
Maandag 15 januari: H. Arnold Janssen, priester.    
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor fam. Otto-Causin 



Dinsdag 16 januari:  
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 17 januari:  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de overleden priesters 
Donderdag 18 januari:  
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de gezinnen van het bisdom     
Vrijdag 19 januari:   
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 20 januari: Vooravond van de derde zondag door het jaar.   
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: zeswekendienst voor Theo 

Koster; zeswekendienst voor Bertha Kentgens-Ariaans; voor Zef 
Zinken (offergang); voor Ans Kusters-Nohlmans (offergang); voor 
Jo Kelleners (offergang); jaardienst voor Mathieu Habets (st.). 

Zondag 21 januari: Derde zondag door het jaar. 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Math Soons en Mimi Soons-Vrij (st);  
11.00 uur: Limbricht: GEZINSMIS: voor de parochie. 
 
 
 
Gezinsmissen 
Alle ouders en kinderen zijn speciaal voor de gezinsmissen uitgenodigd. 
Deze zijn zondags om 11.00 uur in Limbricht op: 

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

 
 
 

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBq5aM1bLYAhViJ8AKHX1tAYIQjRwIBw&url=http://holycrossrumson.typepad.com/pastor/2011/02/mass-attendance-religious-education-students.html&psig=AOvVaw1dmAWl1o8ZQmULzSS4xGmn&ust=1514755115388218
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Welkom in 2018! 
 

 

Presentatie India + lunch: vrijdag 12 januari  
Van 10.00-12.00 uur: “presentatie door juffrouw Margriet” 
Aansluitend Nieuwjaarslunch: “Welkom in 2018”.  
Een lekkere  zelfgemaakte kom soep met een zalig pasteitje 
en een kopje koffie / thee voor  € 7,50  p.p.  
De opbrengst van de lunch gaat in zijn geheel naar juffrouw 
Margriet voor haar geweldige  werk in India. 
Aanmelden voor de lunch graag vóór 9 januari. 
 

Carnavalsmiddag: maandag 22 januari 
Van 14.00- 17.00 uur. Spring, zing en sjoenkelmiddag!! 
Met medewerking van “DJ Jean Delbressine”  
“De Nonnevotteclub” mét de enige echte votjes! 
Verder nog enkele verrassende optredens…. Alááf! 
 
 

Wij zijn van 25 december t/m 2 januari gesloten. 
Op woensdag 3 januari zijn we er weer! 

Namens team Hof van Eynatten: 
“Fijne feestdagen gewenst allemaal” 

 
 
Info/opgeven: 046-4527272 of Gertie de Klein 06-133 70 258 

Hof van Eynatten 1 te Limbricht 
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Zorgbeurs mét ontbijt 
 
Op woensdag 31 januari van 10.00 uur tot 12.00 uur 
 
 
Informatie over de Servicepas van BeneFits:  www.bene-fits.nl  
BeneFits is een kortings- en dienstenpas die veelal door oudere of mensen 
met beperkingen gebruikt wordt. De inmiddels 28.000 leden krijgen korting 
bij zorgverzekeraars, dienstverleners aan huis en ondernemers in de 
omgeving. De diensten aan huis waarop u korting krijgt zijn o.a. hulp in het 
huishouden, ramenwassers, kappers en pedicures aan huis, klus- en 
tuinbedrijven en allerlei hulpmiddelen.  
 
Informatie stands over:  
Oostenrijkse wijnen, gezond slapen, hulpmiddelen, advocatuur,  
reizen voor senioren/mensen met beperkingen, ergotherapie, 
woningaanpassingen, chiropractie, computers, computerlessen,  
financiële coaching, mantelzorgondersteuning, sportmogelijkheden,  
het Rughuis en body stress release.   
 
Deze informatieve ochtend, inclusief ontbijt,  wordt u gratis aangeboden. 
Aanmelden voor deze activiteit graag vóór 24 januari 2018. 
 
 

Informatie / aanmelden op T. 046-4527272 
Bellen met Gertie de Klein T. 06-133 70 258 

Of loop even bij ons binnen, de koffie staat klaar! 
Hof van Eynatten 1 Limbricht 
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December 2017 
 
 

Beste dorpsgenoten, 
 

De laatste weken heeft u veel, ja zelfs heel veel, gelezen over onze 
actie “Kasteelbuurt helpt de Èngele van Zitterd–Gelaen”. 

Waarom deze actie in onze buurt? 
Ons bestuur trekt zich het lot aan van mensen uit onze stad die, op 

welke manier ook, het niet al te breed hebben.  
(En dan heb ik het nog voorzichtig gezegd.) 

Wij doen dat al 4 jaar op rij en zeer succesvol dankzij u! 
In de afgelopen 4 jaar hebben wij, behalve vele duizenden kilo’s kleding, 

ruim 6000 kg levensmiddelen mogen inzamelen. 
 

Zaterdag 16 december jongstleden zijn wij met het complete bestuur de 
opbrengst van dit jaar gaan overhandigen aan de Èngele. 

Het is ieder jaar weer een feest om uw	producten	te	mogen	brengen! 
En geloof mij, er blinkt hier en daar een traan, een traan van vreugde 

omdat u zo fantastisch heeft meegewerkt de Èngele niet alleen de 
feestdagen, maar ook de komende maanden, van het nodige te 

voorzien. 
Dankzij u krijgen ze deze kerst iets extra. 

 
Dat alles zorgt ervoor dat wij gemotiveerd komend jaar wederom klaar 
staan om de helpende hand te reiken aan ‘de luuj van oos sjoon sjtad’. 
Nogmaals heel héél hartelijk dank en voor het komend jaar veel geluk 

en	gezondheid! 
 

Bestuur	Kasteelbuurt	Lömmerich 
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S.G.L.  Bezettingsschema  01-01-2018 - 21-01- 2018

zo 07-01-2018   Muziekvereniging drumband   09:30 GZ
   Blokske Um Nieuwjaarsborrel    11:00 OR
   Jeugdzitting     13:45 GZ
Ma 08-01-2018  Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
Di 09-01-2018  KBO (gym)     11:00  GZ
   KBO Nieuwjaarsborrel    14:00 OR
   Prinse Garde     19:30 GZ
   Schildersclub     19:30 Z
   Fusion       20:00 KZ
Wo 10-01-2018  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	11-01-2018	 	 Aero	gym	 	 	 	 	19:30	 KZ
   Generale Revue    19:30 GZ
Vr	12-01-2018	 	 Aero	gym	 	 	 	 	09:30	 KZ
   Muziekvereniging (korps)   19:00 KZ
   Premiere Revue    19:30 GZ
Za 13-01-2018  Revue en Prinsuitroeping   18:00 GZ/OR
zo 14-01-2018  Muziekvereniging drumband   09:30 GZ
   Rondgang nieuwe Prins    13:00 
Ma 15-01-2018  Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di 16-01-2018  KBO (gym)     11:00  GZ
   Schildersclub      19:30 Z
   Vrouwenbew (kienen)    19:30 BK
   EHBO bestuursvergadering   19:30 OR
   Fusion      20:00 KZ
Wo 17-01-2018  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	18-01-2018	 	 Aero	gym	 	 	 	 	19:30	 KZ
Vr	19-01-2018	 	 Aero	gym	 	 	 	 	09:30	 KZ
   Muziekvereniging (korps)   19:00 GZ
Za 20-01-2018  Prinsen Receptie    17:45 GZ/OR
zo 21-01-2018  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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