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 Jaargang 51         Nummer 02       20 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 28 januari 18.00 uur.
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Activiteiten-kalender 2018
 

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
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

Recti�catie. 
Bij het plaatsen van de Kerstadvertentie van de Heemkunde vereniging was bijgaande 
tekening van dhr. Roel de Kleine aangeleverd. Deze is helaas niet als dusdanig geplaatst.
Bij deze alsnog de tekening van de Burgemeester van Boxtelstraat.
de redactie.
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VV de Doale

Verkoop donateurskaarten
In januari jaar komen de leden van de vastelaovesvereniging de 
Doale uit Limbricht weer bij u langs de deur om donateurskaarten te 
verkopen.
Door het kopen van deze kaarten steunt u de vereniging en maakt u 
het hen mogelijk om ook dit carnavalsseizoen weer tal van activiteiten 
te kunnen organiseren zoals de carnavalsoptocht en het optochtbal 
na afloop en natuurlijk het kinderbal op carnavalsdinsdag.
Let dus op en geef gul! Bij voorbaat vriendelijk bedankt!

Auwt wieverbal V.V.  De Doale
Ook dit jaar vind 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 

Ziekenbezoek V.V.  De Doale
Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Rudi 1e zal voor de carnaval in 
Limbricht losbarst onze zieke dorpsbewoners gaan bezoeken. Hij zal 
dit doen samen met zijn adjudanten en aantal leden van de Wieze 
Raod.
Iedereen die bezoek van hem op prijs stelt kan contact opnemen met 
het secretariaat van de Doale, Renato Diederen, op telefoonnummer: 
06-11516641 of mailen naar: secretariaat@doale.nl of een briefje in 
de bus duwen op de van Breijlstraat 7. De Doale nemen dan contact 
met u op.
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Prins Rudi d’n eesjte

Op zaterdag 13 januari in Rudi Hendriks uitgeroepen en geïnstalleerd 
als Prins Rudi d’n eesjte van VV de Doale uit Limbricht.

In een zeer druk bezochte Lömmerichse revue, dat inmiddels al voor 
de 7e keer was omgetoverd tot ‘herberg d’n Doal’, werd eerst afscheid 
genomen van Prins Sven d’n eesjte alvorens aan het eind van een 
wervelende avond, geheel ingevuld door artiesten uit het Limbrichtse, 
Rudi werd uitgeroepen tot nieuwe heerser over het Doaleriek.

Rudi (27) is woonachtig in de Molenbronhof in Limbricht en is in het 
dagelijks leven werkzaam bij boomkwekerij en plantencentrum H. 
Maessen in Echt en runt hij zijn eigen tuinontwerp en adviesbureau.
In zijn vrije tijd is Rudi als middenvelder van VV Zwentibold 5 een 
van de drijvende krachten achter alle drie de helften en geeft hij 
slagwerkles aan de aspiranten van schutterij St. Salvius waar hij 
naast bestuurslid ook tambour-maître van is. De resterende vrije tijd 
brengt Rudi met zijn muzikale vrienden van de Limbrichtse formatie 
BEES door waarmee menige (vastelaoves)activiteit muzikaal wordt 
omlijst.

Rudi zal, met zijn vriendin Claudia aan zijn zijde, deze vastelaovend 
worden bijgestaan door zijn adjudanten Roy en Davy, beide oud Prins 
van vv de Doale en neef van Rudi.

Prins Rudi d’n eesjte zal samen met jeugdPrins Thuur d’n eesjte en 
jeugdPrinses Britt d’n eesjte receptie houden op zaterdag 20 januari 
vanaf 18.33 in gemeenschapshuis ’t waope van Lömmerich.

Wij heten u graag welkom om uw felicitaties en gelukswensen over te 
brengen aan onze hoogheden.
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Jeugdprinsepaar VV de Doale 2018 stelt zich voor:

Jeugdprins Thuur 1e:

Op zondag 7 januari 2018 is Thuur Brouwers uitgeroepen tot 
Jeugdprins Thuur 1e van V.V. De Doale in Limbricht. Thuur is 11 jaar 
en zit in groep 8 van basisschool De Lemborgh in Limbricht.

Zijn prinselijk paleis staat in de van Salviusstraat. Hier woont hij 
samen met zijn ouders Peter en Karen en zijn broer ‘Awt jeugprins 
Noud de eesjte’. 

Thuur zijn hobby’s zijn voetballen bij voetbalclub VV Zwentibold en hij 
speelt tennis bij tennisclub Panta Rhei. Daarnaast voetbalt hij graag 
met vrienden, speelt hij games op zijn smartphone en kijkt hij graag 
naar muziekvideo’s van optredens bij The Voice.

Hij eet heel graag een frietje ketchup met een frikandel en ook voor 
chips en Dorito’s loopt hij niet weg.

Carnaval vieren vindt hij super en hij heeft al van kortbij meegemaakt 
hoe het is om jeugdprins te zijn. Zijn broer Noud was in 2015 
jeugdprins bij v.v. de Doale. Thuur was ook samen met Britt al het 
eerste prinsenpaar van kinderdagverblijf Twinnie en een aantal keren 
lid van de jeugdraad. Dit jaar is het de beurt aan Thuur om samen met 
jeugdprinses Britt voorop te gaan in de Lömmerichse vasteloavend.
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Jeugdprinsepaar VV de Doale 2018 stelt zich voor:

Jeugdprinses Britt 1e:

Op zondag 07 januari 2018 is Britt Smeets uitgeroepen tot 
Jeugdprinses Britt 1e van V.V. de Doale in Limbricht. Britt is 11 jaar 
en zit in groep 8 van basisschool De Lemborgh in Limbricht.

Haar prinselijk paleis staat in de Prof. Mentenlaan. Hier woont zij 
samen ouders Frank en Evelyn en haar broer Dylan.
Britt haar lust en leven is dansen. Ze is dan ook heel wat uren te 
vinden in de dansschool Urban Dance Factory in Sittard, waar ze 
hard traint voor hiphop wedstrijden, zowel met haar team als solo en 
duo. In haar vrije tijd gaat ze graag shoppen met vriendinnen, of kijkt 
YouTube filmpjes en Netflix series. En als haar nicht moet koersen, 
gaat ze graag mee naar wielerwedstrijden om haar aan te moedigen. 
Britt eet het liefst Italiaanse gerechten en Mexicaanse wraps.

Carnaval vieren zit haar in het bloed en dat doet ze dan ook maar al 
te graag! Als het even kan, is ze van de partij en sluit ze het liefst mee 
af. Bij kinderdagverblijf Twinnie was Britt samen met Thuur het eerste 
prinsepaartje en vorig jaar maakte ze deel uit van de jeugdraad van 
elf.

Lijfspreuk van het jeugdprinsepaar 2018:

Kiek ós hie noe ens sjtaon, vaere op de sjteek en ein 
kreunke op de kop,Veer weite ‘t zeker, deze vastelaovend 
wurt helemaol top.

Vastelaovend saame
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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.

Concert Oude Salviuskerkje
Organist Léon Berben in het Oude Salviuskerkje te Limbricht

Op zondag 21 januari om 15 uur speelt de Keulse organist Léon 
Berben ter afsluiting van het thema Tres Reges in het Salviuskerkje 
een programma rond het thema ‘De Drie Koningen’. Léon zal in het 
middeleeuwse kerkje het 300 jaar oude Brammertz/ Verschueren 
orgel bespelen.

Dit concert in het Oude Salviuskerkje van Limbricht is
gratis toegankelijk. Een vrije gave wordt op prijs gesteld.

Reserveren via de link op de website: 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 

20 januari t/m 4 februari 2018 

 

Tijd om te bidden 
“Hoe laat je zien dat je in God gelooft?” Stel je deze vraag aan kinderen, 
dan zal het antwoord vaak zijn: door te bidden. Geloven en bidden hoort 
voor hen bij elkaar. ‘Goed zijn’ geldt voor iedere mens; maar bidden is 
iets van de gelovige. Maar toch: bidden wij gelovigen wel?  
Wat is bidden? 
Bij ‘bidden’ denkt 
menigeen aan het 
uitspreken van 
gebeden. De 
Catechismus van 
de Kerk houdt het 
ruimer: “Bidden is 
het verheffen van 
het hart tot God”. 
Dat kan ook op een 
heel persoonlijke 
wijze, met eigen 
woorden, ja zelfs 
zonder woorden, in de stilte van het hart. Als men maar zijn hart tot God 
wil verheffen.  
Bidden is dus niet zo maar nadenken over zijn eigen leven, het is altijd 
gericht op God. Tot Hem wil ik me wenden, tegenover Hem wil me open 
stellen. De gedachte aan God lijkt voor velen in onze tijd heel moeilijk 
want God wordt immers doodgezwegen of men heeft Hem naar het rijk 
der fabelen verwezen. God laat zich echter niet dood verklaren. In de 
wonderen van de natuur kun je Zijn ‘voetsporen’ zien en diep in je 
geweten is Zijn stem aanwezig. Luister maar goed! 



God kan ook voor ons een vreemde zijn geworden doordat men niet 
meer bidt. Neem die draad dan weer op, ga gewoon bidden met je eigen 
woorden en vragen, heel eenvoudig.  
Leren bidden 
Nood leert bidden, zeggen we wel eens. Dat is zeker wel zo en ook niet 
verkeerd. Het  zou echter vreemd zijn als het gebed een noodgreep blijft. 
Maak er een gewoonte van om je elke dag even een kort moment tot 
God te richten om Hem te danken, iets te vragen of gewoon te zeggen 
dat je in God gelooft.  
Bidden met eigen woorden is mooi. Maar wij mensen zijn niet altijd in 
staat om mooie woorden uit te spreken. Daarom is het goed om als ‘vast 
gereedschap’ ook enkele gebeden te kennen: het Onze Vader, het 
Wees Gegroet, een avondgebed en het gebed tot onze engelbewaarder. 
Deze gebeden helpen om het  persoonlijke contact    met God op gang 
te brengen.  
Bidden kan trouwens overal: thuis, bij een wandeling of ergens rustig op 
een bankje. Het allerbeste kan het echter in de kerk gebeuren, direct in  
Gods aanwezigheid in het sacrament van de Eucharistie. Maar  bidden 
is vooral een kwestie van doen! Wanneer begint u? 

 
Om te noteren: 

Maandag  29-1, 20.00 uur, Bijbelmeditatie in de pastorie. 
Zondag 4-2: koffie-uurtje 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. 
 



Kerkdiensten 
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.); 
jaardienst voor Sef Habets. 

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. 
Maandag 22 januari: H. Vincentius, diaken en martelaar 
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor fam. Otto-Causin 
Dinsdag 23 januari:  
14.00-15.00 uur: Einighausen: Gebedsuur met Rozenkrans 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: jaardienst voor Sjaak Wetzels.   
Woensdag 24 januari; H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de zielen in het vagevuur 
Donderdag 25 januari: Bekering van de H. Apostel Paulus, feest 
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor een overledene (T.M).  
Vrijdag 26 januari: HH.Timoteus en Titus, bisschoppen  
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 27 januari: Vooravond van de vierde zondag door het jaar     
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: zeswekendienst voor Sophie 

van der Vliet-Moonen; jaardienst voor Jac Mulleners;  jaardienst 
voor Annelies Hunnef-Coolen; jaardienst voor de ouders Leo 
Tummers-Maria Coenen (st.). 

Zondag 28 januari:  Vierde zondag door het jaar  
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor Mia 

Klop-Notermans; 
11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: voor de parochie: jaardienst voor Dre 

Deuss en ook voor Lenie Deuss-Crijns (verjaardag).                                    
Maandag 29 januari:     
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een overledene (PH) 
Dinsdag 30 januari:  
14.00-15.00 uur, Einighausen: Gebedsuur met Rozenkrans. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis voor de intenties van de offeraars in de 

Veldkapel. 



Woensdag 31 januari: H. Johannes (Don) Bosco, priester  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor fam Otto-Causin 
Donderdag 1 februari:  
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: om roepingen. 
Vrijdag 2 februari; Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)  
09.30 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 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 (st); voor Harie Lumens en Hubertina 
Lumens-Alberts (verj); 

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

(off); voor Lies Meuwissen-Cloots (off). 
Aansluitend uitdelen van de Blasiuszegen. 
 
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. 
 
 
 
 

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. 

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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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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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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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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S.G.L.  Bezettingsschema 21-01-2018 t/m 04-02- 2018 
----------------------------------------------------------------------- 

zo 21-01-2018  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
Ma 22-01-2018 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
 Schutterij (drumband)  19:30 KZ 
Di 23-01-2018 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Prinse Garde  19:30 GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Fusion  20:00 KZ 
Wo 24-01-2018 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 25-01-2018 Aero gym  19:30 KZ 
Vr 26-01-2018 Aero gym  09:30 KZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 KZ 
 Prinse Garde  19:30 GZ 
Za 27-01-2018 Carnavalszitting KBO  14:11 GZ/OR 
zo 28-01-2018  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ  
Ma 29-01-2018 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
 Schutterij (drumband)  19:30 KZ 
di 30-01-2018 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Vrouwenbew (kienen)  19:30 BK 
 Fusion  20:00 KZ 
Wo 31-01-2018 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 01-02-2018 Perganaze Prinsereceptie  18:30 GZ 
 Aero gym  19:30 KZ 
Vr 02-02-2018 Aero gym  09:30 KZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
Za 03-02-2018 Schutterij binnenschieten  17:30 GZ 
zo 04-02-2018 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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