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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 29` april 18.00 uur.

 Jaargang 51         Nummer 08       21 april 2018

Contactblad
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Activiteiten-kalender 2018
 

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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Kinder Open Orgelmiddag in Salviuskerkje
 
Op 3 middagen in mei zijn er speciale activiteiten voor kinderen vanaf 
8 jaar in het Oude Salviuskerkje in Limbricht. In het kader van “Sittard 
775 jaar stad” staat de werking van het 300 jaar oude orgel, dat ooit 
uit de Sittardse Agnetenkapel kwam, centraal. Daarom mogen de 
jeugdigen (maar ook de ouders) die dagen kennis maken met de 
techniek en de mechaniek van het pijporgel. Oorspronkelijk was dit 
instrument niet voor kerken bedoeld. Ook nu nog zie je het o.a. in 
concertzalen, kastelen en op straat.
 
Waarom het orgel het grootste muziekinstrument ter wereld is, en hoe 
het in elkaar zit, kom je allemaal te weten in het Oude Salviuskerkje. 
Want hier kan iedereen het Doe-Orgel in elkaar zetten, een echt 
werkend orgeltje met 2 registers. Uiteraard zijn er ook rondleidingen 
en demonstraties in en op het grotere historische orgel.
 
De Kinder Open Orgelmiddag is gratis te bezoeken op:
-vrijdagmiddag 4 mei van 15.00 en 17.00 uur
-zondagmiddag 6 mei van 14.00 tot 17.00 uur
-Tweede Pinksterdag 21 mei van 13.00 tot 17.00 uur (tijdens de 
Nationale Dag van het Kasteel in kasteelcomplex Limbricht)

Locatie: Salviuskerkje, Platz 2, 
6141AT Limbricht
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Concert Salviuskerkje
Melodias del Corazon

SPAANS TEMPERAMENT  in het Salviuskerkje  

Op zaterdagavond 21 april om 20.00 uur geeft de uit Barcelona 
afkomstige zangeres Mónica Coronado samen met gipsyflamenco-
gitarist Manito een gepassioneerd concert in het Limbrichtse 
Salviuskerkje. Met hun warmbloedige voorstelling Melodias del 
Corazon neemt dit tweetal de luisteraar mee naar een wereld vol 
passie,weemoed en hartstocht. U krijgt een verfijnde selectie liederen 
uit Spanje en Zuid Amerika te horen. Mónica en Manito stonden op 
2 augustus 2015 voor het eerst samen op de planken. Het bleek 
een gouden combinatie. Muzikaal vullen ze elkaar perfect aan. Bij de 
concerten krijgt Mónica met haar temperament het publiek snel op 
het puntje van de stoel. Manito weet haar met zijn virtuoze spel altijd 
te stimuleren om het onderste uit de kan te halen. Mónica Coronado 
begeleidt  zichzelf op gitaar. Met heldere stem zingt zij haar verhalen, 
verzameld en beleefd tijdens  haar zwervend bestaan als muzikant. 
Haar muziek is golvend, warm, ritmisch en optimistisch van toon. 
Manito bespeelt de Spaanse gitaar met grote gedrevenheid. Zijn 
vurige spel is intuïtief en rijk aan diverse stijlen en invloeden. Zijn 
naam is een directe verwijzing naar de Franse gitaarlegende ‘Manitas 
de Plata”. Het concert is volledig akoestisch.

Zaterdagavond 21 april om 20.00 uur
Entree 10,00 euro 
Reserveren gewenst via info@manito.biz  of  06-23259107. 
Info via  www.monicacoronado.com
Lokatie: Salviuskerkje, Platz 2, 6141AT Limbricht

www.salviuskerkje.nl  
voor de Concertserie en openstellingen
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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.      

                                                                             



     

.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 

21 april t/m 6 mei 2018 
 

Zuster Clara Fey: een sterke persoonlijkheid 

Op zaterdag 5 mei wordt in de Dom van Aken 
zuster Clara Fey zaligverklaard. Zij is de stichteres 
van de congregatie van de Zusters van het Arme 
Kind Jezus. 

Moeder Clara Fey werd op 11 april 1815 in Aken 
geboren. Haar vader was een lakenfabrikant. Op 
de fabrieksvloer zag Clara dat er veel armoede en 
leed was onder de fabrieksarbeiders. Thuis werd 
er vaak over gesproken en haar ouders zochten 
samen met de pastoor en andere leken naar 
wegen voor een betere zorg voor armen en een 

meer rechtvaardige ordening van de maatschappij. Toen de kleine Clara 
elf jaar was had zij een droom die haar verdere leven vormde. Zij liep in 
Aken over de Jacobusstraat en zag een jongen die slechts schamel 
gekleed was. Zij wilde hem helpen en wat geld geven. Waarop de jongen 
zei: “Ik heb nog veel andere arme broers en zussen hier in de stad.” Op 
de vraag waar het kind woonde, wees het naar de hemel en toen Clara 
naar zijn naam vroeg, zei het: “Ik ben het arme Kind Jezus”.  

Voor de arme kinderen wilde Clara nu leven en werken. Samen met nog 
andere vriendinnen werd zij daarin bijzonder gesteund en geïnspireerd 
door een lerares op de middelbare school, de dichteres Luise Hensel. 
Deze sprak veel met haar leerlingen over daadwerkelijke naastenliefde. 
Twee van deze vriendinnen zijn ook ordestichteressen geworden en 
inmiddels zaligverklaard: Zuster Francisca Schervier in Aken en Pauline 
Mallinckrodt in Paderborn. 



Op 22 jarige leeftijd opende Clara Fey, samen met haar vriendinnen, in 
Aken een armenschool. Ze moet een sterke persoonlijkheid zijn 
geweest, die ook anderen inspireerde. Op haar 29ste opent zij dan een 
eigen weeshuis en sticht een religieuze gemeenschap: de zusters van 
het Arme Kind Jezus. Vele jonge vrouwen sluiten zich aan: in 1872 zijn 
het 670 zusters die voor zo’n 12.000 kinderen zorgen. Door de 
“Kulturkampf” in Duitsland moeten zij naar Nederland uitwijken en 
vestigen zich in Simpelveld. Van daar uit hebben de zusters op veel 
plaatsen in Nederland onderwijs gegeven en kindertehuizen beheerd, 
een geweldige dienstverlening aan talloze kinderen en jongeren in ons 
land.  

In het klooster in Simpelveld hadden de zusters ook een speciaal atelier 
voor misgewaden. Hiermee financierden zij de scholen. Andere zusters 
vervaardigden prachtige wassen beelden van het kerstkindje, die nu nog 
in een aantal kerken te vinden zijn. 

Moeder Clara Fey overleed in Simpelveld op 8 mei 1894. In 2012 
verhuisden de zusters van Simpelveld naar Aken en rust nu het lichaam 
van Clara Fey in de Dom van Aken. Daar zal zij binnenkort zaligverklaard 
worden. Wij mogen blij zijn met deze grote zalige, die zeker ook nu voor 
ons bisdom zal bidden. 

Om te noteren: 
Dinsdag 17-4, 19.00 uur: 1e Antonius-noveen, Guttecoven 
Maandag 23-4, 20.00 uur: Bijbelmeditatie, pastorie 
 

In de Heer overleden zijn: 
Sjeng Dreissen, Huize De Lemborgh, 97 jaar 
Jacques Keulen, Huize Sterrenbosch, Thorn, 79 jaar. 
Mogen zij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel sterkte 
met dit verlies. 
 
Kerkdiensten 
Zaterdag 21 april: Vooravond van de vierde zondag van Pasen:  
16.00 tot 17.00 uur: Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Pl. H. Mis (Gregoriaans) voor de parochie;  

jaardienst voor Sjra en Sophie Hermans-Wetzels (st.);  jaardienst 
voor Teun en Betsie Houben-Kentgens (st.);  jaardienst de ouders 
Willem Gijskens en Leontien Custers (st.); voor Zef Zinken 
(offergang); voor Jo Kelleners (offergang);  jaardienst voor de 
ouders Steinbusch-Tummers; jaardienst voor Kapelaan Roy De 
Bie en voor Frans De Bie. 



Zondag 22 april: Vierde zondag van Pasen. Roepingenzondag. 
09.45 uur: Einighausen: Pl. H. Mis: voor Harie Leenders (wd); voor 

Sjeng Dreissen (wd); voor Jacques  Keulen (wd); 
11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis waaronder de viering van de 1ste H. 

Communie, om Gods zegen over de parochie, de communicantjes 
en hun ouders; gest. jaardienst voor Bea en Mia Frenken en ovl 
ouders Frenken-Geelen; 

Maandag 23 april: .     
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een overledene (PH) 
Dinsdag 24 april:   
14.00-15.00 uur: Einighausen: Gebedsuur met Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis ter ere van de H. Antonius 

(noveen 2); uit dankbaarheid; voor de ouders Peter Schrijen en 
Agnes Coenen (st.).   

Woensdag 25 april: H. Marcus, evangelist 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: om  roepingen 
Donderdag 26 april:   
09.00 uur, Einighausen: H. Mis voor alle zieken 
Vrijdag 27 april: H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar:   
14.00 uur 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 28 april: Vooravond van de vijfde zondag van Pasen:     
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis om Gods zegen over de 

parochie; voor Ans Kusters-Nohlmans (offergang).  
Zondag 29 april:  Vijfde zondag van Pasen: 
09.45 uur: Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 

voor Piet Smeets en Annie Smeets-Hermans (st); voor Anton 
Keulen en Maria Keulen-Hennen, alsmede voor de overledenen 
van de familie Keulen-Hennen (st); voor Har Meijer (jrd); voor 
Harie Leenders (wd); voor Sjeng Dreissen (wd); voor Jacques 
Keulen (wd); 

11.00 uur, Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 
jaardienst voor Christine Salden-Schmeitz; jaardienst voor ouders 
Hilkens-Willems; jaardienst voor ouders Stoffels-Laumen; voor 
Lies Meuwissen-Cloots (off);  

Maandag 30 april:  
Vandaag vervalt de heilige mis in Limbricht 
Dinsdag 1 mei:  
14.00-15.00 uur, Einighausen: Gebedsuur met Rozenkransgebed.  
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed.  



19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis ter ere van de H. Antonius   
         (noveen 3); uit dankbaarheid; jaardienst voor Jolanda Schumans; 

voor de overleden ouders Zef Cloots-Jeanne Tummers en 
kinderen (st.). 

Woensdag 2 mei:  
18.40 uur, Limbricht: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de overleden priesters. 
19.45 uur-20.45 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
Donderdag 3 mei:  
08.40 uur, Einighausen: Rozenkransgebed 
09.00 uur, Einighausen: H. Mis voor alle zieken 
Vrijdag 4 mei: 
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 5 mei: Vooravond van de zesde zondag van Pasen:  
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 Bertha Kentgens-Ariaans (offergang); voor Theo 
Koster (offergang); voor Sophie van der Vliet-Moonen (offergang); 
en als jaardienst voor de ouders Gijskens-Schmeits. 

Zondag 6 mei: Zesde zondag van Pasen.  
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Harie Leenders (zeswekendienst); voor Louis 
Heijlighen (zeswekendienst);  voor overleden ouders Tholen-
Metsemakers (st);  voor Theo Cosemans en Christina Cosemans-
Dukers en zoon Guus; voor Sjeng Dreissen (wd); voor Jacques 
Keulen (wd); 

11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis voor de parochie; jaardienst voor Joep 
Mengelers; voor overleden ouders Schmeitz-Crijns en voor 
overleden familieleden Schmeitz-Crijns;   

Meimaand – Rozenkransmaand 
U bent uitgenodigd om mee te komen bidden. De tijden vindt u bij de 
kerkdiensten. 
Bidweg naar de Veldkapel: 
In de maand mei willen wij weer elke week naar de Mariakapel gaan om 
onze intenties toe te vertrouwen aan Onze Lieve Vrouw. Deze bidweg is 
op maandag 7, 14, 21 en 28 mei. Vertrek telkens om 19.00 uur bij de 
kerk in Guttecoven. Welkom! 
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Wisseling Secretaris Gemeenschapshuis
Geachte bewoners en gebruikers,

Het Gemeenschapshuis hecht veel waarde aan het persoonlijk 
contact met onze bewoners en gebruikers ( oude en nieuwe ) en 
wij houden u graag op de hoogte van de wisselingen binnen onze 
organisatie.

Na een vrijwillig dienstverband  van meerdere  jaren heeft onze 
secretaris, Dhr. Jac van Peij elders een nieuwe uitdaging gevonden. 
Jac  was uw contactpersoon, hij wordt opgevolgd door Wim 
Konings. Wim start in april in zijn nieuwe functie en zal geleidelijk de 
taken van Jac overnemen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit 
probleemloos zal verlopen.

Heeft u vragen of wilt u kennismaken met Wim, dan kunt u contact 
met hem opnemen 06- 42026021 of per mail w.konings@home.nl

Tevens zijn wij op zoek naar enkele vrijwilligers om ons te kunnen 
ondersteunen voor enkele uurtjes per week.

Hoogachtend,
Bestuursleden Gemeenschapshuis Limbricht.

Collecte Nederlandse Hartstichting
De collecte voor de Nederlandse Hartstichting, gehouden in de 
week van 8 t/m 14 april 2018, heeft het lieve bedrag van € 915,78 
opgeleverd voor Limbricht. Een bedrag wat hoger ligt als in 2017. 
Chapeau!!

Namens de Hartstichting bedankt voor de collectanten voor hun 
inzet en de “gulle gevers”.

Ger Kreutzkamp, Wijkhoofd
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            Gezonde leefstijl 
 
Tijdens deze 2  interactieve bijeenkomsten  gaan we het 
hebben over gezonde voeding en hoe dit toe te passen in 
de praktijk. Praktische aanpak. 
Bijvoorbeeld: waar let je op bij het boodschappen doen… 
Feiten of fabels? Kom luisteren, meedenken, meepraten en 
stel gerust al uw vragen. Deelname is gratis. 
  

Woensdagochtend 25 april 10.00 tot 12.00 uur  
Wijksteunpunt Hof van Eynatten 

Hof van Eynatten 1 te Limbricht  
 

Maandagmiddag 30 april van 13.30 tot 15.30 uur 
Wijksteunpunt Bicht - Burg. Venckenstraat te Obbicht  

(Door de poort met de witblauwe ) 
 
 

Maak een keuze uit bovenstaande data en meld 
je aan bij Gertie de Klein: T. 0613370258  
of stuur een mailtje naar: gdklein@piw.nl  
Plaatsen zijn beperkt, dus geef je snel op! 
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Bridgeclub De Molenbron,
gewoon een gezellige bridgeclub. 
In de komende maanden bieden wij de mogelijkheid om kennis te 
maken met het spelen van bridge in clubverband. Als u bekend bent 
met dit fantastische kaartspel, bent u elke maandagavond van harte 
welkom om mee te doen.

Dit geldt voor zowel gevorderde als minder gevorderde paren, 
thuisbridgers en ieder die weer eens dit boeiende spel wil 
meespelen (voor beginners is dit nu helaas niet mogelijk, voor hen 
starten we weer cursussen in september). 
Er wordt gespeeld in een aparte competitielijn waar u tegen een 
aantal van onze clubleden speelt. Deze zijn graag bereid om, indien 
gewenst, u te coachen en uitleg te geven over het verloop van de 
gespeelde  spellen. U betaalt  slechts €2.= per speelavond 
De avonden verlopen altijd in een gemoedelijke sfeer en worden 
doorgaans afgesloten met een vrijwillig en gezellig “rondje 
nakaarten”.

Vooraf aanmelden is sterk aan te bevelen, maar is niet noodzakelijk 
als u zich uiterlijk om 19.15 uur bij de wedstrijdleiding meldt in het 
Gemeenschapshuis, de Gronckelstraat 1 in Limbricht. Als er een 
bridgepartner aanwezig is, wordt U dan alsnog ingedeeld in het 
wedstrijdschema. 

Om 19.30 uur starten we de wedstrijd.
Aarzel niet, maar kom eens meespelen. 
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ONTDEK KORFBAL BIJ KV GAZELLE! 

 

 
 Mooiste teamsport.  

 Schitterend sportcomplex. 

 Eigen kunstgrasveld en natuurgrasveld. 

 3 keer gratis kennismaken met korfbal. 

 Veel randactiviteiten en extra’s zoals acties,  

thematrainingen, teamuitjes, kamp, tappen op-
Pinkpop (18+),  seizoensafsluitingen, ook in vakan-
ties kunnen trainen,  themafeesten i.s.m. voetbal. 

Wanneer traint wie in Limbricht (Aan de Allee): 

 Welpen (5-6 jarigen): m.i.v. seizoen 2018-2019 (eind augustus 2018);  

 Pupillen F/E (gezamenlijk, 6-8 jarigen): Woensdag  18.00-19.00 uur. 

 Pupillen E/D (8-11 jarigen):   Maandag  18.15-19.45 uur. 

       Woensdag 18.00-19.30 uur. 

 Aspiranten C (12-14 jarigen):  Woensdag 18.30-20.00 uur. 

 Junioren A (15-18 jarigen):  Woensdag 19.30-21.00 uur. 

 Senioren (19 jaar en ouder):  Dinsdag 19.30-21.00 uur. 

       Donderdag 19.30-21.00 uur. 

 35+/recreanten:    Donderdag 19.30-20.30 uur. 

Nieuwsgierig geworden?  Bel even met 06-28683158 voor meer info. 

OOK VOOR NIEUWE LEDEN  

UIT LIMBRICHT! 
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S.G.L.  Bezettingsschema 22-04-2018 t/m 06-05-2018 
 
 

Zo 22-04-2018  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
Ma 23-04-2018 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
 Schutterij (drumband)  19:30 KZ 
Di 24-04-2018 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Fusion  20:00 KZ 
Wo 25-04-2018 Hatha yoga  11:00 KZ 
 KBO (koersballen)  14:00 KZ 
 Hatha yoga (groep1)  19:00 KZ 
 Hatha yoga (groep2)  20:15 KZ   
 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
Do 26-04-2018 Aero gym  19:30 KZ 
Vr 27-04-2018 Koningsdag ( GESLOTEN )  . . 
Za 28-04-2018 . 
Zo 29-04-2018  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ  
 Controlepost  
Ma 30-04-2018 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
 Schutterij (drumband)  19:30 KZ 
Di 01-05-2018 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Fusion  20:00 KZ 
Wo 02-05-2018 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 03-05-2018 Aero gym  19:30  KZ  
Vr 04-05-2018 Dodenherdenking 
 Aero gym  09:30 KZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
Za 05-05-2018 Bevrijdingsdag 
Zo 06-05-2018 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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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!  


