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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 20 januari 18.00 uur.

 Jaargang 52         Nummer 01      12 januari 2019

Contactblad
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Activiteiten-kalender
 

12 januari Lömmerichse revue + Uitroepen prins VV de Doale
13 januari 15:00uur Concert Ensemble Les Gouts Reunis SK*
19 januari Prinsen receptie VV de Doale
20 januari 15:00uur Concert Ed Spanjaard SK* 
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

SK*: Salvius Kerkje

Concerten Salviuskerkje

Zondag 13 januari om 15.00 uur in het SalviuskerkjeConcert 
Ensemble Les Goûts Réunis  
Entree: 12.50 euro; 10.00 euro bij reserveren; kinderen tot 12 jaar gratis
Reserveren: vanooij@pandora.be │ Info: www.lesgoutsreunis.nl 
Datum en aanvangstijd: zondag 13 januari om 15.00 uur 
Locatie: Salviuskerkje, Platz 2, 6141 AT Limbricht │info: www.
salviuskerkje.nl

Zondag 20 januari om 15.00 uur in het Salviuskerkje
Concert Ed Spanjaard
Entree: vrije gave
Reserveren gewenst: salviuskerkje@gmail.com  │ T 046 4588423
Locatie: Salviuskerkje, Platz 2 6141 AT Limbricht │ www.salviuskerkje.nl
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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

Zonnebloemnieuws

De Zonnebloem afdeling Limbicht Einighausen Guttecoven is op 
zoek naar een nieuwe penningmeester en een bestuurslid algemeen.
Wij hebben 25 vrijwilligers voor deze 3 kerkdorpen en proberen 
gezellige activiteiten te organiseren voor de doelgroep van de 
Zonnebloem. We organiseren ongeveer 5 grote activiteiten per jaar 
en nog een aantal kleinere activiteiten. Daarnaast vergaderen we 5 
keer per jaar.

Wilt u zich aanmelden of heeft u graag meer informatie, bel dan onze 
secretaris Lilian Hoedemakers (06-25558340).
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VERSCHIJNINGSDATA CONTACTBLAD 2019
 VERSCHIJNINGSDATA     JAARGANG 52:     2019 

Editie: Kopydatum: Verschijning: Duur:

1 06-01-2019. 12-01-2019. 2 weken
2 20-01-2019. 26-01-2019. 2 weken
3 03-02-2019. 09-02-2019. 2 weken
4 17-02-2019. 23-02-2019. 3 weken
5 10-03-2019. 16-03-2019. 2 weken
6 26-03-2019. 30-03-2019. 2 weken
7 07-04-2019. 13-04-2019. 3 weken
8 28-04-2019. 04-05-2019. 2 weken
9 12-05-2019. 18-05-2019. 2 weken

10 26-05-2019. 01-06-2019. 3 weken
11 16-06-2019. 22-06-2019. 2 weken
12 30-06-2019. 06-07-2019. 2 weken
13 14-07-2019. 20-07-2019. 3 weken
14 28-07-2019. 03-08-2019. 3 weken
15 18-08-2019. 24-08-2019. 2 weken
16 01-09-2019. 07-09-2019. 2 weken
17 15-09-2019. 21-09-2019. 2 weken
18 29-09-2019. 05-10-2019. 2 weken
19 13-10-2019. 19-10-2019. 2 weken
20 27-10-2019. 02-11-2019. 2 weken
21 10-11-2019. 16-11-2019. 2 weken
22 24-11-2019. 30-11-2019. 3 weken

23** 14-12-2019** 21-12-2019** 3 weken**

1 05-01-2020. 11-01-2020. 2 weken (o.v.b)

** Einddatum en -tijd kopij inleveren is zaterdag 14 dec, 18.00 uur!!
Vetgedrukt zijn de driewekelijkse edities.
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Langs deze weg willen wij iedereen 
bedanken voor alle felicitaties, bloemen en 
cadeaus ter gelegenheid van ons 50 jarig 

huwelijk. 
 

Jo & Angelina Rennenberg-Wetzels 
 

Dankbetuigingen
75-jarig zangjubileum Lambert van Peij
Hartelijk dank aan Pastoor Otto, bestuur en leden van het Kerkelijk 
Zangkoor St. Salvius, vrienden, kennissen en buurtgenoten voor 
uw feestelijke bijdrage bij mijn 75-jarig zangjubileum. Het was 
geweldig!

Hartelijke groet, Lambert van Peij

60 jarig huwelijk Jacques en Ria Thissen-Crijns

Bij dezen willen wij iedereen hartelijk danken voor de vele 
felicitaties, kaartjes, bloemen en cadeaus die wij in ontvangst 
hebben mogen nemen bij ons 60 jarig huwelijk.

Jacques en Ria Thissen-Crijns



     

.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 

12 t/m 27 januari 2019 
 

Een steun in de rug voor huwelijk en gezin 
Wat waardevol voor je is wil je beschermen en met de nodige zorg 
omgeven. Dat geldt heel bijzonder voor je huwelijk en gezin. Als je elkaar 
trouw beloofd hebt, dan wil je ook dat het onderling goed gaat en je deze 
trouw kunt volhouden. Voor je kinderen wil je ook het beste en je hoopt 
dat zij goed en veilig mogen opgroeien.  
Met een tweetal initiatieven in ons bisdom wil de Kerk hierbij een steun 
in de rug geven. 
 
Huwelijkszondag 
Op zondag 10 februari zijn alle 
echtparen en gezinnen uitgenodigd 
voor een Huwelijkszondag, een dag 
om bij de waarde van het huwelijk stil 
te staan en de onderlinge 
trouwbelofte te hernieuwen. Het is 
een zegen dat je met elkaar getrouwd 
bent; en daar mag je best weer eens 
bij stilstaan.  
Deze dag wordt gehouden in het 
klooster van de Missiezusters in Steyl 
en duurt van 09.45 – 17.00 uur. 
Gastspreker is kardinaal W.J.Eijk. uit 
Utrecht. 
Aanmelden kan via: www.huwelijkengezin.nl of via 
m.rademaker@bisdom-roermond.nl.  
 
 
 

http://www.huwelijkengezin.nl/
mailto:m.rademaker@bisdom-roermond.nl


Biddende Moeders 
Voor je kinderen zoek je ook wel een steun in de rug ‘van boven’, van 
Onze Lieve Heer. In ons bisdom zijn in de laatste jaren veel lokale 
groepen ontstaan van ‘Biddende moeders’. Men komt op niet te grote 
afstand ergens thuis of in een 
kerk bij elkaar, leest een tekst uit 
de bijbel, en vertrouwt zijn 
kinderen (of kleinkinderen) toe 
aan Onze Heer. Heel eenvoudig 
en héél zegenrijk. Bovendien 
ontstaat er door het gebed ook 
een onderlinge band.  
Binnenkort is er in Sittard een 
informatieavond over zulke 
gebedsgroepen. Ga er eens 
naar toe en kijk of het niet 
mogelijk is om hier in onze 
parochies met zo’n gebedsgroep 
te starten of ergens anders mee 
te doen. Alle moeders en oma’s 
zijn hiervoor uitgenodigd. 

  Dinsdagochtend 12 februari 2019, 09.40 – 12.00 uur 
Bezinningshuis Regina Carmeli 
Kollenberg 2, 6132 AL Sittard 

S.v.p. aanmelden of informatie:  
Wies Mom, regioverantwoordelijke Biddende Moeders Limburg. 
wiesmom@kuriakon.nl / 0475-589135 
Beide activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met het 
Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom Roermond . 

 
 
Denkt u aan de kerkbijdrage? 
Een parochie is voor de nodige financiële middelen volledig 
aangewezen op de giften van de parochianen. De regelmatige 
kerkbijdrage is hiervoor heel belangrijk. Vele parochianen ondersteunen 
al op deze wijze onze parochie. Daarvoor onze oprechte dank. Anderen 
zouden wij ook willen vragen om hun financiële steun aan de Kerk. Helpt 
u mee? Alvast dank.  
 
 
 

mailto:wiesmom@kuriakon.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjK3sSHjdffAhXLzaQKHdTHBmYQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.vitus.nl/documents/documents_site/advent_2014.pdf&psig=AOvVaw1HdpciQazqI9QzeIzwyQEg&ust=1546793167443486


Kerkdiensten 
Zaterdag 12 januari: Vooravond van het Feest van de Doop v.d.Heer 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; als jaardienst voor Betsie Houben-Kentgens (st.); ter ere 
van St. Antonius, uit dankbaarheid. 

Zondag 13 januari; Feest van de Doop van de Heer.  
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Paul Schlössels  (jrd); voor  Hub Op den Camp en 
Jo Baltussen (jrd); voor Agnes van Kuijk-Bemelmans (wd); voor 
Renée Wagemans-Dezentjé (wd); 

11.00 uur: Limbricht: Plechtige H. Mis: voor de parochie. 
Maandag 14 januari:    
09.00 uur, Limbricht: H. Mis voor een overledene (PH). 
Dinsdag 15 januari: H. Arnold Janssen, priester.  
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 16 januari:  
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de levenden en overledenen van een 

familie (N).  
Donderdag 17 januari: H. Antonius, abt.  
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: om roepingen 
Vrijdag 18 januari:  
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur;   
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Bernard Starmans 

en overleden familieleden. 
Zaterdag 19 januari: Maria op Zaterdag.   
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis om Gods zegen over de 

parochie; als jaardienst voor Mathieu Habets (st.).  
Zondag 20 januari: Tweede zondag door het jaar.  
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor Math 

Soons en  Mimi Soons-Vrij  (jrd); voor Renée Wagemans-Dezentjé 
(wd). 

11.00 uur: Limbricht: Plechtige H. Mis: voor de parochie. 
Maandag 21 januari: H. Agnes, maagd en martelares. 
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de vervolgde christenen. 
Dinsdag 22 januari: H. Vincentius, diaken en martelaar.  
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 23 januari:   
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de levenden en overledenen van een 

familie (N).  
Donderdag 24 januari: H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar     
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de zieken. 
Vrijdag 25 januari: Feest van Bekering van de H. Apostel Paulus.     
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Bernard Starmans 

en overleden familieleden. 
Zaterdag 26 januari: HH. Timoteus en Titus, bisschoppen 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis om Gods zegen over de 

parochie; als jaardienst voor Jac. Mulleners; voor Maria Antoinetta 
Douven (offergang); voor Wil Kusters (offergang);  jaardienst voor 
de ouders Leo Tummers-Maria Coenen (st.).    

Zondag 27 januari: Derde zondag door het jaar.    
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Renée Wagemans-Dezentjé (wd); 
11.00 uur: Limbricht: Plechtige H. Mis: voor de parochie. 
 

Om te noteren: 
Zondag 13-01, 12.00 uur: Koffie-uurtje in de pastorie. 
Zondag 03-02, 11.00 uur Gezinsmis met Blasiuszegen 
Maandag 04-02, 20.00 uur: bijbelmeditatie, pastorie 

 
Opgave Heilig Vormsel 
Binnen kort start de voorbereiding op het Heilig Vormsel. Jongeren die 
niet op de basisscholen binnen ons cluster zitten kunnen bij de pastorie 
voor het Heilig Vormsel worden aangemeld. De informatieavond is 
dinsdag 22 januari om 20.00 uur in de basisschool “De Leeuwerik”. 
 
In de Heer overleden zijn: 
Agnes van Kuijk-Bemelmans, Heistraat 65, 96 jaar 
René Wagemans-Dezentjé, Everstraat 46, 66 jaar 
Mogen zij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel sterkte 
met dit verlies. 

 
 
 
 
 



10

Groep “Schrijen” Winnaar KWOT 2018
Op 27 desember haet de jaorlikse Kris, Wanjel en Oriëntasietoch, 
georganiseerd door de Auwt Prinsegarde Lömmerich, plaats gevonje. Op 
“3e Krisdaag” 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. Door middel van op te losse paardesjpronge 
woort de route bepaald en daonaeve kreegte de groepe vraoge die 
betrèkking hejje op Lömmerich, algemeine zake en get vraoge die langs 
de route waore te vènje veur gesjoteld. D’r waor dus eine leuke mix van 
vraoge gemaak en ein aantal daovan bleke echte breinbraekers. Op 
de pauzeplaats koosj tösjedoor nog ein hepke en ein drenkske waere 
genuttig.

Maar leifs 15 groepe, mit in totaal zo’n 70 persone, hejje zich om 19.30 
oer ingesjreeve. Vol gooije moud woort d’r door de deilnummers begoosj 
aan de toch en v’r haope dan auch dat dees deilnummers onger de indruk 
zeen geraak en dat v’r ze volgend jaor waer mouge begroete!
Rondj de klok van 22.45 oer waore alle deilnummende groepe bènne en 
vervolgens koosj de balans waere opgemaak.

Oeteindelik wis groep “Schrijen” zich te krone tot winnaar van de Kris, 
Wanjel en Oriëntasietoch 2018. Mit 149 punte bleefte zie groep “De 
Kleutjes” (141 punte) mit ein kleine veursjprongk veur. De top 3 woort 
gecompleteerd door groep “Nice” (132 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 
2019!

Volledige oetsjlaag:
1. Schrijen, 149 punte
2. De Kleutjes, 141 punte
3. Nice, 132 punte
4. Huveneers ,122 punte
5. 3 En 1, 113 punte
6. Lamahoren, 110 punte
7. Veteranen, 107 punte

8. Sjpataojeren, 103 punte
8. Tummers, 103 punte
10. Kampratten Bor, 99 punte
11. Cremers, 87 punte
12. De lange, 65 punte
13. Jelle Wolters, 43 punte
14. Thissen, 41 punte
15. CSA, 0 punte
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Verkoop donateurskaarten 
VV de Doale 

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! 

Bestuur en leden VV de Doale. 
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Jeugdprinsepaar VV de Doale 2019 stelt 
zich voor
Dit jaar zullen Bjarne Diederen en Juul Lebens als jeugdprins Bjarne 1e 
en jeugdprinses Juul 1e heersen over de jeugd in het Doaleriek. 

Bjarne is 11 jaar oud woonachtig in Limbricht en zit in groep 7 op sbo het 
Mozaiek in Sittard. 
Hij voetbalt bij VV Zwentibold en loopt als bordjesdrager voorop bij 
schutterij Sint Salvius waar hij ook al heel wat marsen uit zijn hoofd mee 
kan trommelen.
Naast deze hobby’s speelt hij graag op zijn Playstation en vind hij het 
leuk om samen met zijn vrienden buiten spelen. Ook is hij een trouwe 
supporter van Fortuna Sittard. Ieder thuiswedstrijd is hij dan ook in het 
stadion te vinden. Hij luistert graag naar muziek van Lil Kleine, Kartoesj en 
Spik en Span.

Juul, het net iets oudere nichtje van Bjarne, is ook woonachtig in Limbricht 
en eveneens 11 jaar oud. Zij zit in groep 8 van basisschool de Lemborgh 
en speelt graag handbal met haar vriendinnen van de D2 van HV Born. 
Naast deze sportieve hobby speelt zij hoorn bij de jeugdfanfare en het 
grote orkest van muziekvereniging Limbricht. In haar vrije tijd slaapt ze 
graag uit en gaat ze gezellig shoppen en ’s zomers ijsjes eten met haar 
vriendinnen. 
Ze vindt eigenlijk alle carnavalsmuziek leuk maar Kartoesj, Spik en Span, 
Mieke en Bjorn hebben wel haar voorkeur. Ook luistert ze graag naar 
Marco Borsato met wie ze zelfs als eens heeft mogen meerijden in zijn 
Porsche.

Hun lijfspreuk voor deze carnaval is:

Veer wille danse, viere, hósse en sjprenge,
Mit jederein keihel vastelaovesleidjes gaon zenge.
Doe kens vastelaovend viere mer doe mougs ouch gerös 
karnavalle,
Veer zeen Bjarne en Juul en gaon deze vastelaovend es 
Lömmerichs jeugPrinsepaar knalle!

Vastelaovend saame
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Hulp gevraagd! 
 
Binnen onze club zijn veel vrijwilligers actief met allerlei taken (jeugdtrainer/ jeugdleider, 
jeugd coördinatie, leider van seniorenteam, accommodatiebeheer, barmedewerker, 
bestuur, webmaster, enz.). Op sommige plaatsen rust op dit moment te veel werk op te 
weinig schouders. Daarom zijn we op zoek naar mensen die een steentje willen bijdragen 
onder het motto, vele handen maken licht werk!  
 
We hebben behoefte aan aanvulling en verjonging van ons bestuur. Daarnaast hebben we 
een aantal specifieke werkzaamheden waarvoor we hulp zoeken. Hierna volgt een 
toelichting op de hulp die we zoeken en waar je moet zijn voor meer info en aanmelden. 
 
Meehelpen in de kantine op het sportcomplex in Limbricht: 
We willen een groep vrijwilligers vormen die bij toerbeurt de vaste kantinemedewerkers   
helpen bij de invulling van de bar en keukendiensten. Om deze taken niet te belastend te 
maken en voor voldoende spreiding te kunnen zorgen hebben we ze gesplitst in kleinere 
onderdelen: 

a. Vrijdagavond van 20:00 - 22:00 uur  
b. Vrijdagavond van 22:00 - 24:00 uur, uiterlijk 1:00 uur 
c. Zondagmiddag van 12.00 - 14:30 uur    
d. Zondagmiddag (bij wedstrijden van eerste elftal) van 14:00 uur   
e. Tijdens en rond de rust van het eerste elftal even bijspringen. 

Voor de zaterdag bij de jeugdwedstrijden hebben we eveneens behoefte aan mensen die de 
helpende hand in de kantine of keuken willen toesteken. 
Kom vrijblijvend eens meehelpen op vrijdag, zaterdag of zondag en ervaar dat het best leuk 
werk is. Bovendien kun je dit werk deels combineren met kijken naar de wedstrijd. 
 
Vaste kantinemedewerker(s): 
Voorlopig zijn we, deels, aangewezen op vrijwilligers bij de bemensing van bar en keuken. 
We zijn op zoek naar mensen die, tegen een vrijwilligersvergoeding, structureel dit werk 
willen doen.  
 
Voorzitter Beheerstichting ( BHS):  
Het beheer van de kantine wordt georganiseerd door de Beheerstichting Horeca 
Sportaccommodatie Aan de Allee, korfbalclub Gazelle en VV Zwentibold. Het bestuur van de 
beheerstichting bestaat uit leden van de beide verenigingen. Dit mogen conform de statuten 
geen bestuursleden zijn omdat de beheerstichting een bestuurlijk onafhankelijk orgaan 
moet zijn. Voor de beheerstichting zoeken we een voorzitter die lid is of wordt van een van 
beide verenigingen.  



Lid kantinecommissie: 
Gezamenlijk gaan de drie organen een kantinecommissie instellen die de dagelijkse gang van 
zaken in de kantine gaat organiseren. Voor deze commissie zoeken we mensen die een 
actieve bijdrage als lid van de commissie willen leveren. Hiervoor zijn taakbeschrijvingen en 
beschrijving van de werkzaamheden beschikbaar. 
 
Secretaris van het bestuur van VV Zwentibold:  
De secretariaatstaken hebben we voor het grootste gedeelte belegd bij diverse leden / 
bestuursleden van de vereniging. Hierbij moet je denken aan ledenadministratie, wettelijke 
verplichtingen zoals AVG en zaken die de totale vereniging raken zoals het ontwikkelen van 
beleid op diverse terreinen. Resteert het notuleren van vergaderingen en de 
postverwerking, veelal via de mail, van de vereniging. We zoeken hiervoor een secretaris 
(m/v) die tevens zitting wil nemen in het bestuur.  
 
Technische hulp:  
Het gebouw dat we met z’n allen gebruiken heeft ook onderhoud nodig. Na een 
wedstrijdweekend zal er ook schoongemaakt moeten worden. Dit gebeurt meestal op 
maandagmorgen. Ook zullen er kleine onderhoudswerkzaamheden aan sportmaterialen, 
terreinen en gebouw uitgevoerd moeten worden die niet voor rekening van de 
Sportstichting komen. Hiervoor zoeken we vrijwilligers die deze werkzaamheden willen 
uitvoeren. 
 
Bemensing entree:  
Op zondagmiddag, 13 maal per seizoen, van 14:00 uur tot 14:45 uur bij thuiswedstrijden van 
1, heffen we entree. Hiervoor hebben we per wedstrijddag 2 personen nodig.  
 
Aanmelden en meer info: 
Wil je ons helpen met het invullen van een of meer van deze “vacatures”, laat ons dat dan 
even weten. Je hoeft geen lid van een van beide verenigingen te zijn om de helpende hand 
toe te steken.   
 
Neem in dat geval of voor nadere informatie contact op met:  
 
Wim Salden (bellen of via app 06-30810523, mailen wedstrijdsecretaris@vvzwentibold.nl). 
 
Mensen die op zaterdag een rol bij openstelling van de kantine voor de jeugd willen 
vervullen kunnen dat aangeven bij Maurice Maassen (bellen of via app 06-34053370, mailen 
mjcmmaassen@gmail.com).   
 
Natuurlijk kun je ook contact opnemen met een van de andere bestuursleden van VV 
Zwentibold of KV Gazelle. 
 
Wij wensen jullie allemaal een in alle opzichten gezond, voorspoedig en sportief 2019.  
 
Beheerstichting Horeca Sportkantine Aan de Allee 
KV Gazelle 
VV Zwentibold 
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S.G.L.  Bezettingsschema 13-01-2019 t/m 27-01-2019 
 

Zo  13-01-2019 Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
 Rondgang Prins  12:30 
Ma 14-01-2019 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
 Schutterij Drumband Repetitie  19:30 KZ  
Di   15-01-2019 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z  
 Bestuursvergadering  19:30 
 Fusion  20:00 KZ 
Wo 16-01-2019 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
 EHBO  19:00 BK 
Do  17-01-2019 Aero gym  19:30  KZ 
Vr   18-01-2019 Aero gym  09:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
Za  19-01-2019 Prinsebal  17:30 GZ  
Zo  20-01-2019  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
Ma 21-01-2019 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
 Schutterij Drumband Repetitie  19:30 KZ  
Di   22-01-2019 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Fusion  20:00 KZ 
Wo 23-01-2019 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
 EHBO  19:00 BK
 GBL vergadering  19:30          OR 
Do  24-01-2019 Aero gym  19:30  KZ  
Vr   25-01-2019 Aero gym  19:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  20:00 GZ 
Za  26-01-2019 Jan van Gugten  07:30 KZ  
 Binnenschieten  17:30 OR  
Zo  27-01-2019  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 




