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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 01 april 18.00 uur.

 Jaargang 51         Nummer 06       24 maart 2018

Contactblad
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Activiteiten-kalender 2018
 

24 maart  Paasviering KBO
25 maart 15.00 uur concert feeling young SK
31 maart  Paasactiviteit Buurtvereniging Zuid-West
2 april  14 - 17 uur openstelling SK
7 april   65+-middag Buurtvereniging Zuid-West
8 april  15.00 uur concert bertien van oppen SK
10 april  Lezing Stadsarchivaris KBO
15 april  15.00 uur concert hans van dijk cs SK
21 april  20.00 uur concert spaans gipsyconcer SK
6 mei 14 - 17 uur openstelling SK
6 mei Natuurwandeling Buurtvereniging Zuid-West
8 mei   Euthanasie/Levenseinde KBO
21 mei Rommelmarkt Limbricht, Pinkstermaandag
21 mei  11 - 17 uur openstelling kastelendag SK 
9 juni   Familiefietstocht en Zomerfestival Buurtv. Zuid-West
2 juni  10 - 17 uur concertbachdag SK
3 juni  14 - 17 uur openstelling SK
12 juni  Notaris (testament) KBO
24 juni Auwt Lömmerichse Auwt Prinse Sjpeele (ALAPS) 2018 
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
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WERKGROEP ACTIVITEITEN KERKBESTUUR LIMBRICHT 
P/A Lintjeshaag 19, 6141 MB Limbricht. 

 

Pinksterfeest 2018. 
 
Op pinkstermaandag 21 Mei a.s. organiseert de werkgroep 
activiteiten van het kerkbestuur Limbricht voor het 25e jaar het 
pinksterfeest met een grote rommelmarkt van 8.00 tot 17.00 uur, 
met ongeveer 100 kramen. 
 
De kraamhuur voor een standaard kraam bedraagt dit jaar: 

€ 35,00 per stuk. 
 
Er mogen niet hoofdzakelijk nieuwe spullen verkocht worden!!     

 
Inschrijven kan t/m 1 mei 2018. 

 
Er worden géén standhouders met drank- en/of eetgerei op de 
rommelmarkt toegelaten.  
 

U kunt een inschrijfformulier per E-mail aanvragen: 
w.konings@home.nl 

Maar let op, vol is vol, dus schrijf u direct in. 
 
Dit jaar zal het kraampjes parcours hetzelfde zijn.  
De activiteiten zijn voor het gemeenschapshuis aan de 
Gronckelstraat, waar ook het terras en de catering tent staan. 
Ook de informatie en de EHBO zullen daar  aanwezig zijn. 
Beleeft uitnodigend, 
Werkgroep activiteiten Kerkbestuur Limbricht.      
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Lenteconcert in het Salviuskerkje te Limbricht
Op zondag 25 maart om 15.00 uur verzorgt Vocal Group Feeling 
Young uit Born onder leiding van dirigent Steven van Kempen 
een concert in voorjaarssfeer. Zij brengen een vrolijk, toegankelijk 
en eigentijds repertoire. Denkt u daarbij aan muziek van o.a. de 
Amerikaanse zanger en songwriter Bruno Mars, aan muziek van 
de Britse componist en koordirigent John Rutter, en aan Afrikaanse 
volksmuziek.

Solistische medewerking aan dit concert wordt verleend door de 
zangeres Mieke Hansen en door Luc Oberndorf op marimba. 
De muzikale leiding van dit concert is in goede handen bij dirigent 
Steven van Kempen. 
Hij  studeerde aan het Conservatorium van Maastricht klassiek 
piano en orgel, tevens hoofdvak directie en koor- en solozang. Als 
componist is hij werkzaam voor de uitgever Music Art Limburg; 
nieuwe composities voor koor en orkest en/of orgel/piano of andere 
instrumenten vinden hun weg naar de praktijk van de limburgse 
muziekwereld.Steven van Kempen zorgt er samen met Vocal Group 
Feeling Young voor dat met de vrolijke noten de lentezon doorbreekt 
tijdens het concert op 25 maart!

Entreeprijs 7,50 euro. Kinderen gratis. 
Reserveringen: marionboon49@gmail.co

Info: www.feelingyoung.eu

Lokatie:  Oude Salviuskerk, Platz 2, Limbricht
www.salviuskerkje.nl  voor de concertserie
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Zorgbeurs mét koffie & vlaai 
 

Donderdag 12 april  van 14.00 uur tot 16.00 uur 
 

Locatie:  
Harmoniezaal Concordia 
Koestraat 8 6125 BE Obbicht 
 
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 velerlei 
hulpmiddelen.  
 
Informatie stands over:  
Oostenrijkse wijnen, gezond slapen, hulpmiddelen, advocatuur,  
reizen voor senioren/mensen met beperkingen, ergotherapie, 
woningaanpassingen, computers, computerles, het Rughuis, 
mantelzorgondersteuning, sportmogelijkheden enz.. 
Deze informatieve middag is gratis, inclusief koffie & vlaai 
 
Aanmelden:  graag vóór 5 april bij Gertie de Klein 
T. 06-133 70 258  of  stuur een mailtje naar:  gdklein@piw.nl  
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vanaf 23 maart a.s. 
verkrijgbaar via alle jeugdleden van  

of via sponsorjeugdkampvvz@gmail.com 
 
 

 

    
Steun ons en koop voor € 3,- een sleutelhanger  

in de vorm van het shirt van VV Zwentibold.  
Wij gaan gezamenlijk voor een mooi bedrag  

om zo de activiteiten voor de jeugd betaalbaar te houden  
en een extraatje mogelijk te maken. 

Bedankt alvast!  



     

.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 

24 maart t/m 8 april 2018 
 
DE GOEDE WEEK 
Iedere mens is in zijn leven op zoek naar liefde: echte en onbaatzuchtige 
liefde. Een liefde, die je draagt, die om je geeft en voor je opkomt. Die 
grootste liefde hebben wij leren kennen in Jezus Christus. Hij heeft ons 
een liefde betoond “tot het uiterste toe”, tot de volledige gave van 
zichzelf voor ons. Zijn liefde was geduldig en nederig: Zonder iemand te 
blijven aankijken op zijn zonden nodigt Hij ons uit tot bekering en 
verzoening. Zijn liefde is sterk en roept ons op om eveneens oprecht en 
edelmoedig te zijn en te leven voor God en de naasten. 
Uit liefde voor ons heeft Jezus Zijn leven gegeven aan het kruis opdat 
wij mensen eens zouden mogen delen in Gods eeuwige liefde. Deze 
liefde van Jezus mogen wij in deze GOEDE WEEK vieren. U bent 
welkom voor deze bijzondere vieringen in de kerk. 

 Op Palmzondag vieren wij de Intocht van Jezus in Jeruzalem. 
Hij komt als koning, maar “Zijn koningschap is niet van deze 
wereld”. Hij komt om de mensen te verlossen van het kwaad van 
de zonde.  

 Op Witte Donderdag herdenken wij 
het Laatste Avondmaal. Jezus  heeft 
toen het sacrament van de Eucharistie 
ingesteld. Hij veranderde brood en wijn 
in Zijn Lichaam en Bloed. Zo blijft Hij 
onder ons aanwezig en wil Hij in de H. 
Communie in ons komen. Hij zei ook: 
“Dit is Mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt” en verwees 
daarmee naar de gave van Zijn leven daags erna op het kruis. 
Hier reeds gaf Hij Zijn leven weg. De viering van dit misoffer heeft 
Hij aan Zijn leerlingen toevertrouwd: “Blijft dit doen om Mij te 
gedenken”.  -  Een dag, om God te danken voor de H. Eucharistie 
en het Priesterschap. 



 “Konden jullie niet één uur met Mij waken?” vroeg Jezus aan zijn 
leerlingen. Aansluitend aan de viering van Witte Donderdag bent 
u uitgenodigd om bij de Heer in het Heilig Sacrament te verblijven 
tot 22.00 uur (in Einighausen) 

Het lijden en sterven van Christus herdenken wij op Goede Vrijdag.  
 Om 15.00 uur is de Kruisweg in Guttecoven en Limbricht. 
 De plechtige viering van het lijden van de 

Heer gebeurt in de avondviering om 19.00 
uur in Einighausen: Wij luisteren naar het 
passieverhaal, bidden voor de intenties 
van Kerk en wereld,  en vereren het kruis 
van de Heer. 

 Wij verenigen ons met de lijdende Heer 
door op deze dag te vasten. 

De grafrust van Christus herdenken wij op de Stille Zaterdag. Overdag 
wordt op deze dag geen heilige mis gevierd. 
 
In de avond (20.30 uur) vieren wij de verrijzenis van 
de Heer in de plechtige paaswake (in Einighausen). 
Christus, het “Licht der wereld” heeft de duisternis 
van zonde en dood verdreven. Zoals de brandende 
paaskaars de kerk wordt binnengedragen, zo wil 
Christus met Zijn licht in ons leven komen. Wij 
hernieuwen onze doopbeloften ter herinnering aan 
ons doopsel. 
 
Gezinsmis op zondag 25 maart 
Gezinnen met jonge kinderen zijn weer 
uitgenodigd voor een speciale gezinsmis 
op Palmzondag 25 maart om 11.00 uur 
in Limbricht. Samen met de kinderen is 
er een palmprocessie door de kerk en de 
kinderen helpen ook mee bij het 
voorlezen van het passieverhaal. Een 
mooi begin van de Goede Week. 
Welkom! 
 
Wilt u in de Paasweek de Ziekencommunie ontvangen, laat het dan 

even aan de pastoor weten (tel. 4515595) 

Pastoor en kerkbestuur wensen alle parochianen een  
ZALIG PASEN 



Kerkdiensten 
Zaterdag 24 maart: Vooravond van Palmzondag.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis met palmwijding: voor de 

parochie; zeswekendienst voor Leo Joosten; voor Sjaak Dreissen, 
overleden ouders Dreissen-Knoors en overleden familieleden (st.); 
voor Jo Kelleners (offergang); als jaardienst voor Nelly van Sloun; 
als jaardienst voor Corrie Lumens-Knoors en Hub Lumens; voor 
de ouders Alberts-van Strien (st.) 

Extra kerkdeurcollecte voor de VASTENACTIE. 
Zondag 25 maart: Palmzondag 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis met palmwijding: om Gods 

zegen over de parochie; voor Jacques Salden en Antoinetta 
Beaujean, alsmede voor Jan Nicolaas Salden en Gertrude 
Spaetjens (st); voor Toos Alberts (1ste jaardienst); voor Harie 
Leenders (wd); 

11.00 uur: Limbricht: GEZINSMIS met wijding van palmtakken en 
palmprocessie: om Gods zegen over de parochie; jaardienst voor 
Horst Rother.  Collecte voor de VASTENACTIE. 

Maandag 26 maart:     
09.00 uur, Limbricht: Mis: voor een overledene (PH)                                                      
15.00 uur, Guttecoven: Bidden van de Kruisweg. 
18.30 uur, Einighausen: Boeteviering met biechtgelegenheid. 
Dinsdag 27 maart:  
14.00-15.00 uur: Einighausen: Gebedsuur met Kruisweg. 
18.00 uur; Limbricht: Boeteviering met biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de 

H. Antonius.   
Woensdag 28 maart:  
09.30 uur, Limbricht: Woorddienst voor de Parkschool 
18.00  uur, Guttecoven: Boeteviering met biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor fam. Otto-Causin 
Donderdag 29 maart: Witte Donderdag:  
09.00 uur, Limbricht: Woorddienst voor basisschool “De Lemborgh” 
19.00 uur, Einighausen: Plechtige H. Mis met herdenking van de 

instelling van de Eucharistie en het Priesterschap, opgeluisterd 
door de drie parochiekoren; voor alle overleden parochiepriesters; 
voor de communicantjes. 

Aansluitend tot 22.00 uur: gelegenheid tot aanbidding 
Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag, Vasten en Onthoudingsdag  
15.00 uur, Guttecoven: Bidden van de Kruisweg. 
15.00 uur, Limbricht: Bidden van de Kruisweg. 



19.00 uur, Einighausen: Viering van het LIJDEN en STERVEN van de 
Heer: Passieverhaal - kruisverering- H. Communie, opgeluisterd 
door de drie parochiekoren. 

Zaterdag 31 maart: Paaszaterdag     
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
20.30 uur, Einighausen: PAASWAKE: ontsteking van de paaskaars - 

lezingen uit de H. Schrift - H. Mis; opgeluisterd door de drie 
parochiekoren; om Gods zegen over de parochies Limbricht, 
Einighausen en Guttecoven.  

Zondag 1 april:  Paaszondag; Verrijzenis van de Heer: 
08.30 uur: Guttecoven: H. Mis: voor de parochie;   
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 

voor Joseph Hendrik Lumens en Maria Hubertina Alberts (st); voor 
Frans en Francine Kusters (verj), alsmede voor de overledenen 
van de familie Kusters-Kremers; voor Karel  Notermans (jrd.) en 
voor Gerard Notermans jrd); voor de overleden leden van de 
familie Webers-Hermans en Bosman-Weusten; voor Harie 
Leenders (wd); 

11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; tot 
intentie van overleden familieleden; voor Lies Meuwissen-Cloots 
(off); jaardienst voor Sophie Schmeitz-Kallen; voor André Meijers. 

Maandag  2 april: Tweede Paasdag:   
08.30 uur: Guttecoven: H. Mis: om Gods zegen over de parochie. 
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis voor de patrochie. 
11.00 uur: Limbricht: H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 
12.00-13.00 uur: Paascommunie aan zieken en thuiszittenden.   
Dinsdag 3 april:  
14.00-15.00 uur, Einighausen: Gebedsuur met Rozenkrans  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis voor de intenties van de offeraars bij de 

Veldkapel. 
Woensdag 4 april:  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor alle zieken 
Donderdag 5 april:  
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: om roepingen. 
Vrijdag 6 april: 
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 7 april: Oktaaf van Pasen.  
Vandaag geen biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis; voor de parochie; als 

jaardienst voor de  ouders Jan Maas-Tiny Maas-Muris (st.); als 



jaardienst voor de ouders Hub en Mia Geurts-Geurts (st.); voor 
Wilhelmus Hubertus Salden (st.). 

Zondag 8 april: Beloken Pasen. 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie: om Gods zegen over de parochie; voor Peter Hendrik 
Storms (st); voor Gerda Leenders (st); voor Josephina 
Wagemans-Dormans (verj.); voor Harie Leenders wd); 

11.00 uur: Limbricht: GEZINSMIS met presentatie van de 
communicantjes: om Gods zegen over de parochie; voor Horst 
Rother. 

 
Gods liefde wacht op ons ! 
De vastentijd is een bijzondere gelegenheid om ons met God te 
verzoenen in het sacrament van de biecht. Met Zijn vaderlijke liefde 

wacht Hij op ons om deze verzoening te kunnen 
schenken. Biechtgelegenheid is in deze dagen:  
 Zaterdags van 16.00 tot 17.00 uur in Limbricht 
 Aansluitend aan de boetevieringen 
op maandag 26 maart om 18.30 uur in Einighausen; 
op dinsdag 27 maart om 18.00 uur in Limbricht, 
op woensdag 28 maart om 18.00 uur in Guttecoven. 
U kunt altijd een afspraak maken met de pastoor, ook 
voor een biechtgesprek aan huis 

 
Om te noteren: 

Zondag 25-3, 11.00 uur Gezinsmis in Limbricht; met 
Palmprocessie 
 

Uitstapje voor alle vrijwilligers 
Het jaarlijkse uitstapje voor alle vrijwilligers is dit jaar op zaterdag 26 mei. 
Wij gaan naar Aldeneik en Maaseik. Binnenkort ontvangt u nadere 
informatie. 
 
Op hun huwelijk bereiden zich voor: 
Roel Hameleers en Milou Winteraeken, Einighauserweg 2 
Huwelijk op 7 september 2018 in Sweikhuizen 
 
In de Heer overleden zijn: 
Harie Leenders, Everstraat   Einighausen, 84 jaar 
Louis Heijlighen, Munstergeleen, 85 jaar 
Mogen zij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel sterkte 
met dit verlies. 



“Wat zoekt gij de Levende bij de doden?” 

Zo vroeg de engel op Paasochtend toen de vrouwen bij het graf van Jezus 
kwamen. De begrafenis van de Heer had heel vlug moeten gebeuren en zo 
wilden zij nu nog Zijn lichaam balsemen. Wat zij echter totaal niet hadden 
verwacht, alhoewel Jezus er vaker over had verteld, was gebeurd: Hij lag 
niet meer in het graf, Hij was verrezen! Uit eigen goddelijke kracht was Hij 
weer levend geworden. Door Zijn verrijzenis heeft Christus laten zien, dat 
Hij werkelijk de dood heeft overwonnen.  
Ons ware en eeuwig leven  
Aan wie in Christus gelooft en uit de 
liefde tot Hem leeft, voor die is 
feitelijk de grens voor het leven 
verlegd. De dood is niet meer het 
einde, maar kan het begin worden 
voor het nieuwe leven bij God. Aan 
wie in God gelooft wordt met de 
dood “het leven niet genomen, 
maar veranderd”, zoals de Kerk het 
in een van haar gebeden zegt. 
Waar zoek je het leven? 
Wij mensen willen allen leven, goed 
en onbeperkt. En we storten ons 
dan ook in het leven: de agenda’s 
zijn overvol. Want we zijn bang om 
iets te missen, om iets te kort te 
komen. En niet zelden stoppen we ons bovendien innerlijk vol met alle 
oppervlakkigheden. Maar worden we er innerlijk rijker van? Integendeel: 
wordt de leegte niet eerder groter? 
Er is echter ook een groeiende belangstelling voor het spirituele te 
bespeuren. Men is op zoek naar iets dat dieper gaat, naar diepgang in het 
leven. Maar waar kun je dat vinden? Uiteindelijk alleen in dat wat blijft, wat 
eeuwig blijft. En dat is juist de liefde van God, die ons heel persoonlijk 
bemint en ons roept tot het leven met Hem, hier en nu – en eens in de 
eeuwigheid. Bij God vinden wij het ware leven! Door het geloof in Christus 
hebben wij deel aan dit leven. 
Christus, de Verrezene en levende God, mogen wij nu reeds ontmoeten in 
de Eucharistie; met Hem kunnen we spreken in een diep en persoonlijk 
gebed. In Zijn naam geeft de Kerk ons de sacramenten. 
Nu reeds kunnen wij met Hem leven. Hij, de Verrezene nodigt ons uit om 
vol geloof tot Hem te komen. “Kom en geloof!”, zei Jezus na Zijn verrijzenis 
tot de apostel Thomas. Hij zegt het ook tot ons. Het is de paaswens van 
Jezus.  
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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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S.G.L.  Bezettingsschema 25-03-2018 t/m 08-04- 2018 
----------------------------------------------------------------------- 

zo 25-03-2018  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
Ma 26-03-2018 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
 Schutterij (drumband)  19:30 KZ 
Di 27-03-2018 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Fusion  20:00 KZ 
Wo 28-03-2018 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 
 Blokske Um vergadering  20:00 BK 
Do 29-03-2018 EHBO/BHV  08:00 KZ 
 Aero gym  19:30 KZ 
Vr 30-03-2018 Aero gym  09:30 KZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 KZ 
Za 31-03-2018 Schutterij  binnenschieten  17:30 OR 
zo 01-04-2018  Pasen  
Ma 02-04-2018 2e Paasdag 
di 03-04-2018 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Paaskienen  19:00 BK 
 Fusion  20:00 KZ 
Wo 04-04-2018 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 05-04-2018 Aero gym  19:30  KZ  
Vr 06-04-2018 Aero gym  09:30 KZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
Za 07-04-2018 Zuid/West ouderenmiddag  11:00 OR 
 Schutterij binnenschieten  17:30 GZ 
zo 08-04-2018 Muziekvereniging drumband  09:30 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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