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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 zaterdag 22december 18.00 uur.

 Jaargang 51         Nummer 22      01 december 2018

Contactblad
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Activiteiten-kalender 2018
 

2019
2 december  15.00 uur I concert Grigorii Tadtaev & Anastasia Goldberg*

Concert i.s.m. Conservatorium Maastricht*
8 december  kerstmiddag 65+ Buurtvereniging Zuid-West
9 december  15.00 uur I concert Oratorium Vereniging Sittard-Geleen*
15 december 14.00 – 17.00 uur I Kestmarkt Zonnebloem, Thuurhoes 
16 december  Kerstviering KBO
16 december  15.00 uur I concert La Primavera*
21-22 december  19.30 uur I Kerstconcert Muziekver. Vriendenkring*
23 december  15.00 uur I concert I Giardini*

2019
6 januari Jeugzitting VV de Doale
11 januari Première voorstelling Lömmerichse revue VV de Doale
12 januari Lömmerichse revue + Uitroepen prins van de Doale 2019
19 januari Prinsen receptie VV de Doale
28 feburari Auwt wieverbal VV de Doale
1 maart Carnavalsmis VV de Doale
1 maart Optochtnummers afhalen VV de Doale 
4 maart Grote optocht VV de Doale
5 maart Kinderbal VV de Doale

*: Salvius Kerkje
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Kerstcontactblad
Ook dit jaar komt er voor de Kerstdagen weer een Kerst-Contactblad 
bij veel gezinnen in Limbricht in de bus.

Dit jaar geven wij u (weer) de mogelijkheid om uw Kerst- en 
Nieuwjaarswensen in de Kerst-contactblad te plaatsen.

indien u een avertentie wilt plaatsen kunt u contact met ons 
opnemen via: jacquesdonders@ziggo.nl

In dit contactblad verschijnt ook een overzicht van aangesloten 
verenigingen. Zijn uw contactgegevens en/of bestuurs/
contactpersonen gewijzigd, dan kunt u ook contact met ons op 
nemen via: jacquesdonders@ziggo.nl

Kòllekte van het Maske Doal 2019
Zoals gebruikelijk wordt tijdens de vastelaoves-optocht op maandag 
4 maart gecollecteerd voor een vereniging of instantie die zich inzet 
voor de gemeenschap van Limbricht.                                           
Dit was en is een leuk financieel extraatje voor veel verenigingen in 
ons dorp, die iets speciaals te vieren hebben of iets willen kopen/
organiseren waar men geld voor nodig heeft.

Wilt u gebruik maken van deze collecte ?         
Schrijf ons dan een e-mail met uw motivatie vóór 11 december naar 
henkschrijen@gmail.com  
Een briefje mag natuurlijk ook, op Pagestraat 16.
Het comité “Maske Doal” maakt de keuze aan wie de collecte wordt 
gegund.
In de Täöterie wordt bekend gemaakt wie de collecte in 2019 krijgt 
toebedeeld.

Kòmmetee Maske Doal.
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Lambert van Peij 
75 jaar Kerkzanger

Zondag 2 dec. zal het 75 jaar geleden zijn dat Lambert v.Peij 
begonnen is  als kerkzanger destijds bij het mannen en knapenkoor 
“ St Salvius ” van onze parochiekerk. Dat is altijd  zo gebleven 
Lambert is de kerkzang altijd trouw gebleven tot op de dag van 
vandaag. Zelfs toen het wat minder ging met het mannenkoor en 
zelfs zo erg werd dat er geen kerkkoor meer in Limbricht was bleef 
Lambert niet bij de pakken neerzitten en dacht, wat in andere 
parochies kan moet in Limbricht toch ook mogelijk zijn. Lambert 
heeft toen de stoute schoenen aangetrokken en is zelf langs de 
deur gegaan om weer een kerkkoor voor de parochie bij elkaar te 
krijgen. Waarachtig na de nodige mensen te hebben benaderd 
waren er 38 zangers en zangeressen  bereid om toe te treden tot 
het gemengd kerkelijk zangkoor  “ St Salvius “ waarvan twee jaar 
geleden het 40 jarig jubileum is gevierd.              . 
Ook zijn vrouw Elly v.Peij-Allers is reeds 40 jaar lid van het koor.  
Lambert was in de eerste jaren zelf voorzitter en de nodige jaren 
penningmeester.  Buiten het feit dat Lambert koorzanger is in hart 
en nieren was Lambert ook nog vele jaren penningmeester en 
kerkmeester van het kerkbestuur van de “St Salvius“ parochie. 

Meer dan genoeg reden om Lambert te eren en te feliciteren met dit 
buiten gewone jubileum 75 jaar kerkzanger. Aanstaande zondag 2 
dec. zal het gemengd kerkelijk zangkoor voor Lambert een 
feestelijke mis opluisteren in de parochiekerk van Limbricht en 
aansluitend zullen we Lambert feliciteren en een receptie aanbieden 
in café Salden aan de platz in Limbricht. Hierbij is iedereen vanaf 
12.45u van harte welkom. 

Namens Bestuur dirigent en leden van gemengd kerkelijk zangkoor                                           
“St Salvius“alvast van harte pro iciat en nog vele jaren in goede 
gezondheid.

Bestuur en leden.



     

.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 

1 t/m 23 december 2018 

 
MARIA , ONBEVLEKT ONTVANGEN   (8 december) 
De eerste kerstbomen staan al te koop. In de komende dagen zullen 
velen thuis met de kerstversieringen beginnen. De boom wordt 
geplaatst, de kerststal er bij gezet en de figuren gaan opnieuw over de 
geboorte van Jezus in Bethlehem vertellen. Het is een sfeervolle tijd, die 
ons voorbereid op het naderend feest van Kerstmis. 
Gods voorbereiding 
God zelf heeft de komst van Zijn Zoon in deze 
wereld ook voorbereid. Hij heeft mensen 
gezocht en uitgekozen, aan wie Hij Jezus wilde 
toevertrouwen: Maria en Jozef. Op een 
bijzondere, maagdelijke wijze zou Jezus uit 
Maria geboren  worden. Zij ontving Jezus uit de 
kracht van de Heilige Geest.  
Opdat Maria een waardige ‘woonplaats’ voor 
Gods Zoon zou zijn, heeft God haar vanaf het 
eerste moment van haar bestaan, vanaf haar 
ontvangenis nog in de schoot van haar moeder 
Anna, gevrijwaard van de erfzonde. Zij deelde 
niet in die zondeschuld, die elke mens als een 
soort erfenis nog van Adam en Eva in zijn leven 
ontvangt. Maria wordt daarom ook de 
“Onbevlekte Ontvangenis” genoemd. Dit vrij-
zijn van de erfzonde is niet haar verdienste, 
maar een geschenk van de almachtige God, die haar reeds vooraf de 
verdiensten van het lijden en sterven van Jezus Christus schonk. Door 
Zijn kracht werd Maria voor het kwaad en de Boze behoed en kon zij de 
kop van de slang vertrappen (vgl. Gen. 3,15). De engel begroette Maria 
dan ook als “vol van genade”. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKzMvB6bfJAhVFJw8KHXECBngQjRwIBw&url=http://bishoysblog.com/coptic-saints-l-to-p/&bvm=bv.108194040,d.ZWU&psig=AFQjCNHMd2Zi-VQr9QRz_rfJEQHe66p_6w&ust=1448961782653896


Onze voorbereiding 
Een bijzondere gast ontvang je het liefst in een woning, die gepoetst en 
opgeruimd is. Met Kerstmis wil Christus – door Zijn genade – ook in ons 
eigen hart komen. Laten ook wij ons innerlijk ‘huis’ opruimen: onze ziel 
reinigen van alle kwaad en zonde, zodat Jezus  in ons een waardige 
verblijfplaats moge vinden. 
Juist deze tijd van de Advent is daarom ook een bijzondere gelegenheid 
om (weer) het sacrament van de biecht te ontvangen. 
 
Kerkdiensten 
Zaterdag 1 december: Vooravond v.d. 1ste zondag van de Advent 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Maria Antoinetta Douven (offergang); voor Wil 
Kusters (offergang); als jaardienst voor de ouders Sjeng en Frieda 
Lotz - Horssels (st.); als jaardienst voor de ouders Peter Schrijen 
- Agnes Coenen (st.), als jaardienst voor de ouders Willem 
Tummers en Mia Mulleners (st.); voor Jo Kelleners; voor Piet 
Sons; voor de levende en overleden leden van de Fanfare St. 
Caecilia. 

Zondag 2 december: Eerste zondag van de Advent.  
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Andreas Webers en Antonia Ramaekers, alsmede 
voor zoon Jo en alle overige familieleden (jrd); voor Lieske 
Vranken-van Oppen (wd); 

11.00 uur: Limbricht: GEZINSMIS met zegening van de 
adventskransen: om Gods zegen over de parochie; gest. 
jaardienst voor Mieni Nelissen; 

Maandag 3 december: H. Franciscus Xaverius, priester:   
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor zuster Othilia 
Dinsdag 4 december:  
14.00 uur, Einighausen: Aanbiddingsuur met Rozenkransgebed 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis voor Maria Antoinetta Douven.  
Woensdag 5 december:  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de gezinnen 
Donderdag 6 december: H. Nicolaas, bisschop, patroon van de parochie 

Guttecoven 
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: om roepingen 
Vrijdag, 7 december: H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar.   
09.30 -10.30 uur: H. Communie aan zieken en thuiszittenden. 
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur;  biechtgelegenheid 



19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Bernard Starmans 
en overleden familieleden;  

Aansluitend: Toewijding van de parochies aan de Onbevlekte Maagd 
Maria. 

Zaterdag 8 december: Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van 
de Heilige Maagd Maria. 

10.30 uur: Bisschopswijding mgr. Harrie Smeets in Roermond 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis voor alle leden en overleden 

leden van het kerkelijk zangkoor; eerste jaardienst  voor Bertha 
Kentgens en als jaardienst voor Wim Kentgens. 

Aansluitend verering van de relikwie van de H. Nicolaas 
Zondag 9 december: Tweede zondag van de Advent. 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: voor de parochie; 

zeswekendienst voor Lieske Vranken-van Oppen;  voor Martha 
Funke-Bovendeerd (jrd); voor Bertha Spaetjens –Costongs (jrd); 
voor overl. ouders Nicolas Lumens en Anna Cox (jrd), alsmede 
voor alle overledenen van de familie Lumens; 

11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: voor de parochie. 
Maandag 10 december: 
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor overledenen fam. Otto-Causin 
Dinsdag 11 december:  
14.00 uur, Einighausen: Aanbiddingsuur met Rozenkransgebed 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de ouders Zef Cloots-Jeanne 

Tummers (st.). 
Woensdag 12 december:   
14.00 uur, Einighausen: H. Mis b.g.v. Kerstviering BVO 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de zielen in het vagevuur 
19.45 – 20.45 uur: Limbricht: Aanbiddingsuur 
Donderdag 13 december: H. Lucia, maagd en martelares.   
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de vervolgde christenen 
Vrijdag 14 december: H. Johannes van het Kruis, pr. en kerkleraar.    
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur;  biechtgelegenheid 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Bernard Starmans 

en overleden familieleden;  
Zaterdag 15 december: Vooravond v.d. 3de zondag van de Advent.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Pl. H. Mis voor de parochie (Gregoriaans);  als 

jaardienst voor Sophie van der Vliet-Moonen; voor de overleden 
ouders Gerard en Maria Lomme-Tummers, kinderen en familie.  

Zondag 16 december: Derde zondag van de Advent.   



09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 
parochie; voor Mia Mattheij-Alberts, Jacques Mattheij, Henk 
Mattheij en Marleen Mattheij-Bemelmans (jrd); voor Ingrid Bosma 
(jrd); voor Mia Notermans-Soons (jrd); voor Maria Mathilde van de 
Bongarth (jrd); voor ouders Bemelmans-Nelissen en Jeanny 
Bemelmans; voor Frits Dukers en Margriet Dukers-Ramakers; 
voor Henk Bosma, Ingrid Bosma, ouders Webers-Dassen en 
ouders Bosma-Blaauwbroek; 

11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; voor 
Horst Rother; 

Maandag 17 december:  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een overledene (PH). 
19.00 uur, Einighausen: Boeteviering met biechtgelegenheid 
Dinsdag 18 december:  
14.00 uur, Einighausen: Aanbiddingsuur met Rozenkransgebed 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis voor Joep Evers.  
Woensdag 19 december:       
18.00 uur, Guttecoven: Boeteviering met biechtgelegenheid 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor zuster Othilia. 
Donderdag 20 december: 
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de zieken. 
19.00 uur, Limbricht, Boeteviering met biechtgelegenheid 
Vrijdag, 21 december:  
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur;  biechtgelegenheid 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Bernard Starmans 

en overleden familieleden;  
Zaterdag 22 december: Vooravond v.d. 4de zondag van de Advent 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; als jaardienst voor Jozef Corten. 
Zondag 23 december: Vierde zondag van de Advent.  
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: voor de parochie;  
11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie. 
 

Mogen wij ook in 2018 op uw kerkbijdrage rekenen? 
Bij voorbaat dank! 

 
Op het huwelijk bereiden zich voor: 
Ruud van Vugt en Martine Jetten, beiden Theresiastraat 22, 
Einighausen. Huwelijk op 22 dec. 2018 in Sittard. 
 



Gezinsmis met zegening van adventskransen 
Ouders met kinderen zijn weer uitgenodigd voor de komende gezinsmis 
op zondag 2 december om 11.00 uur in Limbricht. U kunt ook zelf een 
adventskrans of adventsstuk mee naar de kerk brengen, die dan 
gezegend zal worden.  
 
Boeteviering / biechtgelegenheid ter voorbereiding op Kerstmis 

 Maandag 17 december om 19.00 uur in Einighausen 
 Woensdag 19 december om 18.00 uur in Guttecoven 
 Donderdag 20 december om 19.00 uur in Limbricht 

 
De heilige Missen met Kerstmis zijn: 
Kerstavond 24-12: 19.00 uur: Gezinsmis in  Einighausen 
      20.30 uur: H. Mis met fanfare in Guttecoven 

     22.00 uur; Plechtige Nachtmis in Limbricht  
Kerstdag 25-12;  8.30 uur:  Leesmis in Guttecoven 
   09.45 uur: Gezongen Mis in Einighausen 
   11.00 uur: Gezinsmis in Limbricht  
 
Gezinsmissen met Kerstmis 
Alle ouders en kinderen zijn met Kerstmis speciaal voor 
de gezinsmissen uitgenodigd. Deze zijn op: 

 Kerstavond, 24-12, 19.00 uur in Einighausen 
 Kerstochtend, 25-12, 11.00 uur in Limbricht 

 
Speciaal voor jonge kinderen: Kindje Wiegen op 2e Kerstdag 

Voor jonge kinderen is er nu ook een eenvoudige 
kerstviering: “Kindje wiegen”. Wij komen samen bij de 
kerststal, zingen enkele kerstliedjes en luisteren naar het 
kerstverhaal. Deze viering is bijzonder geschikt voor 
kinderen van 2 tot 7 jaar, maar alle kinderen zijn welkom. 
“Kindje wiegen” is op Tweede Kerstdag, 26 december om 
16.00 uur in de H. Salvius-kerk in Limbricht. De viering 
duurt ca. 30 min. 

 

 
Om te noteren: 

Zondag 2-12, 11.00 uur Gezinsmis in Limbricht 
Zondag 9-12, 12.00 uur: Koffie-uurtje in de pastorie. 
Maandag 10-12,  20.00 uur: Film De 4e Koning (pastorie) 

Maandag 17-12, 20.00 uur: bijbelmeditatie, pastorie 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6tY_eseLQAhUGXRQKHRyUBuMQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/548805904566899084/&bvm=bv.140496471,d.d24&psig=AFQjCNHkiYVhIVX4zu-CqsL6avrwUJ6eUg&ust=1481210593073535
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Kasteelbuurt Limbricht krijgt weer vleugels! 
De Kasteelbuurt in Limbricht steekt de handen uit de mouwen om de 
Èngele van Zitterd-Gelaen voor de kerstdagen te voorzien van 
levensmiddelen. Alle mensen uit Limbricht en verre omstreken kunnen 
producten van de “boodschappenlijst” doneren voor mensen uit onze 
gemeente die met kerst niet veel te besteden hebben. De actie vindt 
plaats in de weken voor kerstmis, van dinsdag4  december t/m zaterdag 
15 december 2018. 

 
Elk jaar worden er in de maand december acties gehouden voor goede doelen in 
binnen- en buitenland. De Kasteelbuurt zoekt het dicht bij huis, waar een hoop 
mensen in armoede leven en die zelfs niet in hun eerste levensbehoeften kunnen 
voorzien. Deze gezinnen staan op een wachtlijst bij de Voedselbank, totdat ze daar 
aan de beurt zijn mogen zij gebruik maken van de Èngele van Zitterd-Gelaen. Een 
fantastisch initiatief door een paar “engelen van vrouwen” opgericht. Zij werken zich, 
geheel belangeloos, een slag in de rondte om deze mensen te helpen. 

Hoe leuk is het als wij samen kunnen zorgen voor blije gezichten en échte hulp voor 
mensen uit onze omgeving die nu leven onder de algemene armoedegrens en 
daardoor afhankelijk zijn van de pakketten van de Èngele van Zitterd-Gelaen? Laat 
daarom, samen met de Kasteelbuurt, uw hart spreken en doe mee! 

Meedoen kan door het doneren van producten van de "boodschappenlijst". Op  
dinsdag  4 en 11 december en op donderdag 6 en 13 december van 18.30-20.00 
uur en op de zaterdagen 8 en 15 december van 10.30-13.00 uur staan onze 
mensen voor u klaar om de producten in ontvangst te nemen in de van Breylstraat 
14 te Limbricht. 

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met onze voorzitter Ben Haustermans 
via 06 - 13 52 59 12 of ben@kasteelbuurt.nl 
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BOODSCHAPPENLIJSTJE 
 

 Macaroni en spaghetti 

 Rijst (evt. kookbuiltjes) 

 Aardappelpuree 

 Jam, pindakaas, chocoladepasta, hagelslag, 
stroop 

 Pastasaus 

 Houdbare zuivel in pakken 
 Groenten en fruit (liefst in blik omdat dat gestapeld kan worden 

en niet breekt!) 

 Kaas en smeerkaas 

 Smeerpaté (liefst in blik ivm houdbaarheid) 
 Boter 

 Koffie en thee 

 Waspoeder 

 Wc-papier 

 Tandpasta en tandenborstel 

 Deodorant en zeep 

 Luiers (maat 4/5) 

 
 Kleding en schoenen 
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Vrijdag 7 december van 16.00 - 19.00 uur 
 

Wij showen vandaag de gemeenschappelijke tuin met de mooie 
bloembakken vol spiksplinternieuwe planten.  
De tuin is hiermee klaar voor nóg meer ontmoetingsplezier.  
Samen bij daglicht in de buitenlucht, gezellig en gezond! 
(behalve misschien bij windkracht 10) 
 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd ‘n kijkje te komen nemen.  
Met een bakje koffie, thee, warme chocolademelk, glühwein, 
kerstsnoep en lekkere hartige hap van de BBQ van Dave Culinair. 
 

Deze activiteit  is mogelijk gemaakt met ‘n bijdrage uit het 
leefbaarheidsfonds  van ZOwonen, alsmede  de eigen 
inspanningen en inzet van huurders en vrijwilligers.  
Waarvoor hartelijk dank! 
 
                                                                            
 

Info: Hof van Eynatten 1  Limbricht  T.06-13370258 (Gertie de Klein) 
Of loop gezellig bij ons binnen, de koffie staat klaar! 



 
Vrijdag 7 december van 16.00 - 19.00 uur 
 

Wij showen vandaag de gemeenschappelijke tuin met de mooie 
bloembakken vol spiksplinternieuwe planten.  
De tuin is hiermee klaar voor nóg meer ontmoetingsplezier.  
Samen bij daglicht in de buitenlucht, gezellig en gezond! 
(behalve misschien bij windkracht 10) 
 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd ‘n kijkje te komen nemen.  
Met een bakje koffie, thee, warme chocolademelk, glühwein, 
kerstsnoep en lekkere hartige hap van de BBQ van Dave Culinair. 
 

Deze activiteit  is mogelijk gemaakt met ‘n bijdrage uit het 
leefbaarheidsfonds  van ZOwonen, alsmede  de eigen 
inspanningen en inzet van huurders en vrijwilligers.  
Waarvoor hartelijk dank! 
 
                                                                            
 

Info: Hof van Eynatten 1  Limbricht  T.06-13370258 (Gertie de Klein) 
Of loop gezellig bij ons binnen, de koffie staat klaar! 

S.G.L.  Bezettingsschema 02-12-2018 t/m 23-12-2018 
 

Zo  02-12-2018  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
Ma 03-12-2018 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
Di   04-12-2018 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Kienen (dames).  BK 
 Schildersclub  19:30 Z  
 Fusion  20:00 KZ 
Wo 05-12-2018 KBO (koersballen)  14:00 KZ 
 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
Do  06-12-2018 Aero gym  19:30  KZ 
Vr   07-12-2018 Aero gym  09:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
Za  08-12-2018 Buurt Zuid West  OR  
Zo  09-12-2018  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
 Nieuwjaarsreceptie Blokske Um  10:00 . 
Ma 10-12-2018 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
Di   11-12-2018 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Fusion  20:00 KZ 
Wo 12-12-2018 KBO (koersballen)  14:00 KZ 
 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
 EHBO    19:00 BK 
Do  13-12-2018 Aero gym  19:30  KZ  
Vr   14-12-2018 Aero gym  19:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  20:00 GZ 
Zo  16-12-2018  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
 KBO (Kerstviering)  .  GZ  
Ma  17-12-2018 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ  
Di   18-12-2018 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Fusion  20:00 KZ 
 Kienen (dames).  BK 
Wo  19-12-2018 KBO (koersballen)  14:00 KZ 
 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
Do  20-12-2018 Aero gym  19:30  GZ  
Vr   21-12-2018 Aero gym  09:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  20:00 GZ 
Za  22-12-2018 Kerstconcert (Muziekvereniging)  GZ 
Zo  23-12-2018 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 



14

 
 
 
 
 

Revue 2019  
Première voorstelling 

V.V. de Doale 
 Ook dit jaar zal er weer een extra uitvoering van de 
Lömmerichse Revue zijn. Deze revue voorstelling is 

zonder het afscheid van de prins en zonder 
uitroeping van de nieuwe prins. 

Ook dit jaar bevinden we ons in 

 "Herberg d'n Doal" 

Vele Limbrichtse artiesten en verenigingen hebben 
hun medewerking verleend om dit tot een 
geslaagde avond te maken. De première 

voorstelling zal worden gehouden op 

  11 januari 2019 (20:11) 

De kaarten zijn aan de kassa voor € 3,- (incl. 
Garderobe, toilet) te koop of te reserveren via het 

secretariaat van de Doale secretariaat@doale.nl. 

 U kunt de kaarten nu al reserveren!! 
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Revue 2019 
Prinsezitting 
V.V. de Doale 

De revue van 2019 komt er weer aan en wordt aan 
het eind van de avond de Prins van de Doale 2019 

uitgeroepen 

De revue speelt zich af in: 

 "Herberg d'n Doal" 

Vele Limbrichtse artiesten en verenigingen hebben 
hun medewerking verleend om dit tot een 

geslaagde avond te maken 

komt allen op 12 januari 2019 (19:11) 

De kaarten zijn vanaf nu te koop voor slechts € 5,- 
(incl. Garderobe en toilet)  

Kaarten zijn te koop bij: 
 Gemeenschapshuis 't Waope van Lömmerich  
 Café Salden 
 Dierenspeciaalzaak Pootjes enzo 



16

                                                     
 
Beste kinderen en ouders, 
 
Op zondagmiddag 6 januari is de jaarlijkse jeugdzitting van v.v. de Doale. 
Net als voorgaande jaren wordt er de “Lömmerich got talent” show georganiseerd. 
Kun jij een liedje playbacken of ben je goed in dansen,  zoals breakdance of wil je zelf live zingen? 
Of heb je een ander talent wat je graag wil laten zien?  
Om ervoor te zorgen dat het aftredende en nieuwe jeugdprinsenpaar een onvergetelijke middag 
krijgt zouden wij het leuk vinden als er veel kinderen meedoen. 
Als je durft mag je helemaal alleen een optreden doen maar het mag ook samen met vriendjes of 
vriendinnetjes.  
 
Aansluitend aan deze middag zal er een jeugdprinsenbal zijn, zodat het nieuwe jeugdprinsenpaar zich 
kan voorstellen aan het dorp en voorop kan gaan in de polonaise. Voor de honger hoef je niet naar 
huis want voor wat eten wordt gezorgd. 
 
Lijkt het je leuk om mee te doen geef je dan bij ons op. 
Vraag wel even toestemming aan papa of mama, zodat je zeker weet dat je die dag ook kunt!!! 
 
Vriendelijke groetjes werkgroep jeugdzitting. 
 
Opgeven kan bij: 
Daniëlle  Pagestraat 14 
Desiree                van Breylstraat 7 
Of via het e-mailadres: secretariaat@doale.nl 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam kind(eren)/groep  : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Optreden/act   : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Duur optreden/act  : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

 

 

 




