
1

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 10 maart 18.00 uur.

 Jaargang 52         Nummer 04      23 februari 2019

Contactblad

surface
Rechthoek



2

Activiteiten-kalender
 

26 en 27 februari VastelaovesEier-verkoop, APL
27 februari Chekhov trio SK,15.00 uur
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
7 april Wandeltocht, buurtvereniging Zuid-West
13 april Seniorenmiddag, buurtvereniging Zuid-West
20 april  Paasactiviteit, buurtvereniging Zuid-West
14 t/m 16 juni Kids-weekend, buurtvereniging Zuid-West
22 september Familiedag, buurtvereniging Zuid-West
5 oktober Wandeltocht, buurtvereniging Zuid-West
2 november Avond van Zuid-West, buurtvereniging Zuid-West
7 december Kerstmiddag senioren, buurtvereniging Zuid-West

SK*: Salvius Kerkje

Dankbetuiging
Wij danken jullie allen hartelijk voor het medeleven en de steun 

na het overlijden en bij de crematie van
mijn lieve echtgenoot, onze vader, schoonvader en opa 

Jan Breukers

Annie Breukers-Wulms, kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen.



3

Vergadering GBL

Op 13 maart aanstaande houd het bestuur van 
Gemeenschaps Belangen Limbricht, op verzoek 
van enkele verenigingen, een vergadering voor alle 
aangesloten verenigingen.

De vergadering wordt gehouden in het gemeenschapshuis van 
Limbricht, aanvang stipt om 20.00 uur.

Uitgenodigd zijn maximaal 2 bestuursleden van de aangesloten 
verenigingen.

Uitnodigend,

Bestuur GBL

Contributie contactblad
Na de Carnaval vanaf 11 maart wordt de contributie van het 
contactblad weer opgehaald.
Deze bedraagt 7 euro voor het jaar 2019.

Vrijwilligersmiddag contactblad
Op zaterdag 13 april is de vrijwilligersmiddag voor de medewerkers 
van het contactblad. Van 14.00 tot 15.30 is er koffie met vlaai in de 
kleine zaal in het gemeenschapshuis.

Op deze middag kan ook de opgehaalde contributie worden 
overgedragen aan de penningmeester.
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V.V.  De Doale

Vastelaovend 6-daagse
In samenwerking met APL (Auwt Prinse-
garde Limbricht) en AJL (Auwt Jeugdprinsen 
en Jeugdprinsessen Limbricht) presenteren 
wij u de vastelaovend 6-daagse. 

6 Dagen lang iedere dag vastelaovend in Limbricht. Wat is er alle-
maal te doen? 
* Doale tempel = Gemeenschapshuis Limbricht, Gronckelstraat 1

28 feb
 21:11 Auwt Wieverbal - Cafe Salden
 - Optredens van Suze & Larisse, Mae & Nynke, Roy Meisters  
 en DJ Tonny
01 mrt
 19:00 Vasteloavesmis - Grote Kerk
 20:11 Optochtnummers afhalen - Doale Tempel
02 mrt
 13:11 Pletsjkónsaer - Buiten bij Cafe Salden
 -  Optredens van Andy & Roy, Paul & Leo, Mae & Nynke, de   
 Jodelabend, Suze & Larissa, Koep Marie e.v.a
 15:11 Ophangen van het maske Doal -  Buiten bij Cafe Salden
 17:00 Sleuteloverdracht - Doale Tempel
03 mrt
 17:11 Vasteloavend bij Cafe Salden
04 mrt
 14:11 Grote optocht Limbricht + Optochtbal in de Doale tempel
05 mrt
 15:11 Kènjerbal - Doale tempel
 20:11 Aftellen tot 00:00 met de band BEES - Cafe Salden
 00:00 Verbranden van Maske Doal -  Buiten bij Cafe Salden
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V.V.  De Doale
Ziekenbezoek V.V.  De Doale
Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Rowdy 
1e zal voor de carnaval in Limbricht losbarst 
onze zieke dorpsbewoners gaan bezoeken. 
Hij zal dit doen samen met zijn adjudant 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.

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 Rowdy 1e, Jeugdprins Bjarne 1e en Jeugdprinses Juul 1e 
bekend gemaakt wie dit jaar “Miss auwt wief 2019” is geworden. 

Voor “Miss auwt wief 2019” zal een mooie prijs in consumptiebonnen 
van Café Salden zijn weggelegd. 

Tijdens het auwt wieverbal zullen er optredens zijn van: 
• Suze en Larissa
• Roy Meisters
De muzikale omlijsting wordt gedaan door Dj Tonny 

Vastelaovesmès
De “vastelaovesmès” zal op vrijdag 1 maart plaatsvinden om 19:00 
in de grote kerk. 
Na afloop van de kerkdienst zal aansluitend het optocht nummers 
afhalen zijn in het gemeenschapshuis. 
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Pletsjkònsaer Lömmerich.
Boetegeweune Boetezitting 2019

Zaoterdig 2 maart, vanaaf 13.11 oer
In de aope lòch op de Pletsj.

Op de zaoterdig veur de vastelaovend, wiej altied super gezellig.

D’r  trae artieste op die finalis waore biej het LVK 2019, Andy en Roy oet 
Valkeberg. Ouch kump Paul en Leo oet Haelder, die dit jaor hun 33-jaorig 
artieste-jubeleum viere. Van boete Lömmerich ; De bekénde en gezellige 
Kapel Niks Doa oet Zitterd.Oet Bor kòmme de 11 blötsje, die höbbe 
dit jaor  de finale van ‘t ALVK gewònne mit ’t sjlechste vastelaovesleidje.                                  
Oet òzze eige grote artiesteviever oet Lömmerich kòmme : De basessjool 
mit hunne jodelabend (deilnummers finale KVL), Sanne Cremers (Nog heel 
jòngk, mer ein aansjtòrmend talent), Auwt jeugprinsesse en jeugprinse, 
mit altied ein verrassende en wervelende show.Mae en Nynke, ouch jòngk 
begònne mer noew al väöl suuksesse geboek en ouch waer deilgenòmme 
aan de finale van ’t TVK.De APL-kapel, nao jaore van rös en naodénke 
waer trök op de bühne. De Leymborghkapel es ouch de Sjwaegelebend 
höbbe al lang hun sjpaore verdeind in de blaosmeziek en zeen waer paraat. 
Suze en Larissa sjtaon ouch van kéndj afaan in Lömmerich op de plenk, 
mer sjlaon noew in gans  Limburg hun doale-vleugels oet. Koep Marie wét 
altied waer mit hoofzakelik de get auwer leidjes ’t pebliek waer te sjarmaere. 
Driej en ein touvert altied waer verrassende nuuj sjoon leidjes oet hunne 
houd. Alles geit laif en väöl van dees artieste zeen zolang es ’t Pletsjkònsaer 
besjteit, jeder jaor van de partie en make d’r jeder jaor waer ein geweldig en 
super gezellig vastelaovesfees van en zétte de Pletsj op ziene kop.Ein zjurie 
zal bepale wae de felbegeerde Pierlala es wisseltrofee geit kriege.Thijs 
Arts zal waer op zien eige leuke menaer de middig prizzentaere. Prins 
Rowdy 1e, Jeugprins Bjarne 1e  en Jeugprinses Juul 1e zulle ouch 
de ganse middig aanwezig zeen. Auwt Prinse die hun 11, 22 of 33-jaorig 
jubeleum viere kriege de ere-medaalje. Òm 15.11 oer wurt ’t Maske Doal 
opgehange en dit blif hange tot vastelaovesdaensdig 24.00 oer, òm dan 
verbrend te waere op de Pletsj.                                                                            
Deze middig wurt georganizaerd door de Auwt Prinse (APL) same mit Jiri 
en d’r is geine entree, dus jederein dae zich wilt ammezaere is welkom.
Es ’t duuster en get kauwer begint te waere geit ’t fees bénne wiejer in de 
kaffee, mit de Kapel Niks Doa oet Zitterd, die dit al meer dan 20 jaor op ein 
geweldige menaer zo deit.
Belaef oetneudigend:
De Auwt Prinse Garde van Lömmerich.
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Maske Doal - Kasteelbuurt 
Leif doalinnekes en Doale,

Zoës geer wit viert de kesteelbuurt dit jaor hun 50 jaorig bestaons 
fees. T committee Maske Doal heat om die rae os de opbréngs van 
dees collecte gegunt en veer op os beurt wille mit dit geld get doon 
veur alle bewoners van dit sjoon Doale riek. In Lömmerich hobbe veer 
maar eine AED. De kesteelbuurt wilt jedere cent dae geer vandaag 
gaef en de opbrengs van os jubileum fees in augustus besteaje om 
onze druim waor te maake nl eine tweede AED in os dörp.
Dus Doalinnekes en Doale steun os en gaef roojaal om saame dit 
prachtige doel te bereike.

Danke danke danke

Aafhaole van de optochnummers
De optochnummers kénne de vriedig veur de vastelaovend
waere aafgehaold op Vriedig 1 maart in het gemeinsjapshoes, tösje 
20.11 oer en 21.33 oer.
De zjurie is dan ouch aanwezig en ként zich al eine indrök vorme van
uch deilnumming aan de optoch. Geer krig dan de gelaegenheid òm 
uch oetbeelding in de optoch oet te légke, mer geer houf nog neit 
alles te vertélle waat geer van plan zeet.Het mòt natuurlik sjpannend 
blieve.
Op dae aovend zeen prins Rowdy de 1 e , jeugprins Bjarne de 1 e en
jeugprinses Juul de 1 e ouch aanwezig same mit hun adjudante en 
VV de Doale. Ziej zulle jedere deilnummer traktaere op ein lekker
nònnevot.
’t Optochkòmmetee en de verkeersregelaers zeen ouch aanwezig.
De APL-kapel is her-opgerich en zal op deze aovend veur de eesjte
keer ein paar nummers ten geheure brénge.
Ouch Doale en Doalinne die neit aan de optoch mitdoon zeen
oetgeneud òm nao deze aovend te kòmme.

Belaef oetgeneud names VV de Doale,      ’t Optochkòmmetee.



     

.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 

23 februari t/m 17 maart 2019 
 

Het Askruisje – begin van de vastentijd 
Aswoensdag begint de Veertigdagentijd ofwel Vastentijd. Het zijn 40 
dagen van voorbereiding op het Paasfeest. Zoals de naam al zegt zijn 
het vastendagen, d.w.z. dagen waarin wij ons bewust iets ontzeggen om 
op deze wijze in onszelf meer ruimte te scheppen voor God en de 
naaste. Dat kan een vasten zijn wat betreft eten en drinken, maar ook 
een ‘elektronisch’ vasten: denkt u maar aan T.V. of Internet. Door dit 
meer selectief te gebruiken en bewust wat minder tijd daaraan te 
besteden heb je meer tijd voor de ander. 
De vastentijd is niet zo maar een tijd om te ‘lijnen’, maar een tijd om ons 
leven naar God toe uit-te-lijnen. Neemt u zich wat meer tijd om te bidden 
en om de draad weer op te pakken wat betreft 
het bezoek van de heilige mis op zondag.   
Wij beginnen de vastentijd met het ontvangen 
van het askruisje. “Bedenk wel, stof zijt gij en tot 
stof zult gij wederkeren!” wordt erbij gezegd. 
Woorden, die ons herinneren aan de 
vergankelijkheid van het leven en dat wij eens 
voor God rekenschap moeten afleggen. Een 
oproep om ons leven op een goede manier 
serieus te nemen. 
Dit jaar is de gezamenlijke mis voor alle drie de 
parochies op Aswoensdag in Limbricht om 19.00 
uur.      Welkom! 

Aswoensdag is een echte vasten- en onthoudingsdag. Op deze 
dag wordt geen vlees gegeten en gelovigen tussen 18 en 60 zijn 
opgeroepen om slechts één volle maaltijd te gebruiken. 
 
 



Kerkdiensten 
Zaterdag 23 februari; Vooravond zevende zondag door het jaar.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Jac Mulleners (verjaardag); voor Sjra Goltstein en 
de overledenen van de fam. Goltstein-Perebooms;  jaardienst voor 
Ursula Hulleman-Ritzen (st.); jaardienst voor René Salden (st.); 
jaardienst voor Tilla Muris-Dreissen (st.); voor kapelaan Roy De 
Bie, Frans De Bie en overledenen van de familie De Bie. 

Extra kerkdeurcollecte voor het onderhoud van ons kerkhof.    
Zondag 24 februari: Zevende zondag door het jaar.    
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Jeanne Fijen (jrd); voor Joseph, Caroline en Helena 
Dohmen (jrd); voor Renée Wagemans-Dezentjé (buurt); voor Wil 
Jessen. 

11.00 uur: Limbricht: Plechtige H. Mis: voor de parochie; jaardienst 
voor Harrie Wetzels. 

Maandag 25 februari;   
09.00 uur, Limbricht: H. Mis voor de overleden priesters 
Dinsdag 26 februari:   
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  27 februari:  
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de zieken van de parochies 
Donderdag 28 februari;  
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor een bijzondere intentie; 
Vrijdag 1 maart:  
09.30 – 10.30 uur: H. Communie aan zieken en thuiszittende. 
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur;   
19.00 uur, Limbricht: Woorddienst b.g.v. Carnaval 
Zaterdag 2 maart; Vooravond van de Achtste zondag door het jaar.     
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis om Gods zegen over de 

parochie. 
Zondag 3 maart: Achtste zondag door het jaar.  
09.45 uur: Einighausen: H. Mis b.g.v. Carnvalszondag, opgeluisterd 

door “Te laat begoosj”; om Gods zegen over de parochie; voor 
levende en overleden leden van de “Smautbulen”; voor Jac. 
Tummers en Elisabeth Tummers-Cosemans (jrd); voor Frans 
Pernot (jrd); voor Wil Jessen. 



11.00 uur: Limbricht: Plechtige H. Mis: voor de parochie; gest. 
jaardienst voor Pierre Schrijen;  

Maandag 4 maart:  
Vandaag geen h. mis in Limbricht 
Dinsdag 5 maart;    
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de 

Veldkapel. 
Woensdag 6 maart: ASWOENSDAG: Vasten en onthoudingsdag:    
19.00 uur, Limbricht: Plechtige H. Mis met uitdelen van het askruisje: 

voor de parochies van Einighausen, Guttecoven en Limbricht 
Donderdag 7 maart:  
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: om roepingen. 
Vrijdag 8 maart:        
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Bernard Starmans 

en overleden familieleden. 
Zaterdag 9 maart; Vooravond 1ste zondag van de veertigdagentijd.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis om Gods zegen over de 

parochie; jaardienst voor de overleden ouders Strijkers-Pennings 
(st.); jaardienst voor Maria Antoinetta Douven (st.). 

Zondag 10 maart: Eerste zondag van de veertigdagentijd.    
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Nicolaas Kurvers en Maria Kurvers-Notermans 
(jrd); voor Renée Wagemans-Dezentjé (OAE); voor Wil Jessen. 

11.00 uur: Limbricht: Plechtige H. Mis: voor de parochie; jaardienst 
voor René Lemans; jaardienst voor ovl ouders Vleeshouwers-
Alberts; zeswekendienst voor Juul Revenich; 

Maandag 11 maart:  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor fam. Otto-Causin 
14.30-15.10 uur, Guttecoven: Bidden van de Kruisweg. 
Dinsdag 12 maart;    
14.00-15.00 uur, Einighausen: Gebedsuur met Kruisweg.  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de 

H. Antonius. 
Woensdag 13 maart:    
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de zielen in het vagevuur 
Donderdag 14 maart:  
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de zieken van de parochies. 
Vrijdag 15 maart:  
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 



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

Zaterdag 16 maart; Vooravond 2de zondag van de veertigdagentijd.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis om Gods zegen over de 

parochie; als jaardienst voor de ouders Alberts-van Strien (st.). 
Extra kerkdeurcollecte voor de VASTENACTIE. 
Zondag 17 maart: Tweede zondag van de veertigdagentijd.    
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Harie Leenders  (1ste jaardienst ); voor Hub Urlings 
(jrd); voor José Hornesch-Perebooms; voor Wil Jessen. 

11.00 uur: Limbricht: GEZINSMIS: voor de parochie  
 
Bidden van de Kruisweg 
De vastentijd is een oproep om zich te verdiepen in het Lijden van 
Christus. Samen willen wij dat doen met het bidden van de Kruisweg.  
In Guttecoven; op de maandagen van 14.30 tot 15.10 uur. 
In Einighausen; op de dinsdagen tijdens het gebedsuur van 14.00 tot 
15.00 uur.  
 
Stille Omgang 
Jaarlijks wordt in Amsterdam de ‘Stille Omgang’ gehouden, 
een nachtelijke bidtocht in stilte ter herdenking van het 
sacramentswonder dat hier in 1345 gebeurde. Dit jaar is de 
Stille Omgang in de nacht van 16 op 17 maart. Opgave en 
nadere informatie bij dhr. J. Knoors, Susteren, tel. 4526381. 
Kosten incl. busreis: € 25,00. 
 
In de Heer overleden is: 
Wil Jessen, Theresiastraat 12, Einighausen, 70 jaar 
Moge hij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel sterkte 
met dit verlies. 
 

Om te noteren: 
Zondag 10 maart, 12.00 uur: Koffie-uurtje in de pastorie. 
Maandag 11 maart, 20.00 uur: Bijbelmeditatie, pastorie 
Donderdag 4 april om 20.00 Filmavond in het Tuurhoes 

 
Koffie-uurtje op zondag 10 maart 
U bent welkom op zondag 10 maart om 12.00 uur in de  
pastorie in Limbricht.  
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Verkoop 
“Vastelaoves-eier” 2019

Nog een aantal weken en dan is het zover: Vastelaovend 2019. 
Dit jaar organiseert de Auwt Prinsegarde Lömmerich (APL), na het 
succes van voorgaande jaren, 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.

Op dinsdag 26 februari en woensdag 27 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 22 februari.

Hopende op voldoende belangstelling,

Auwt Prinsegarde Lömmerich
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Zonnebloemnieuws

Maandag 18 maart is de jaarlijkse kienmiddag van de Zonnebloem 
in het Tuurhoes in Guttecoven.
Aanvang 14.00 uur.

In de pauze is er een loterij waarbij veel leuke prijzen te winnen zijn. 
Alle prijzen van het kienen en de loterij zijn beschikbaar gesteld door 
de plaatselijke middenstand en de vrijwilligers van de Zonnebloem
We hopen velen van u te mogen begroeten deze middag.

Bestuurswissel
Binnen de Zonnebloem afdeling Limbricht Einighausen Guttecoven 
hebben een aantal bestuurswijzigingen plaatsgevonden.

De nieuwe bestuurssamenstelling is:
Voorzitter  vacant
Secretaris  Lilian Hoedemakers Limbricht
Penningmeester Anja Corten Guttecoven
Bestuurslid   Mia Willen Guttecoven
Bestuurslid   Miriam Tummers Guttecoven
Bestuurslid   Jac van Peij Limbricht

Wij willen Christel Mulkens en Marlies Houben hartelijk danken voor 
hun bestuurswerkzaamheden.

Beide dames stoppen als bestuurslid en vrijwilliger bij de Zonnebloem.
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verkrijgbaar via alle jeugdleden van  

of via sponsorjeugdkampvvz@gmail.com 
 

 

     
Steun ons en koop voor € 3,- een opvouwbaar tasje!  

 
Wij gaan gezamenlijk voor een mooi bedrag  

om zo de activiteiten voor  
de jeugd betaalbaar te houden. 

 

Bedankt alvast!  



S.G.L.  Bezettingsschema 24-02-2019 t/m 17-03-2019 
 

Zo  24-02-2019  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
Ma 25-02-2019 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 

Schutterij Drumband Repetitie  19:30 KZ 
Di   26-02-2019 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z  
 Fusion  20:00 KZ 
Wo 27-02-2019 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
Do  28-02-2019 Aero gym  19:30  KZ 
Vr   01-03-2019 Aero gym  09:30  GZ 
 Schoolcarnaval  09:30 GZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
 Optochnummers  19:00 OR 
Za  02-03-2019 Sleuteloverdracht  16:00 GZ  
Zo  03-03-2019  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
Ma 04-03-2019 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
 Carnaval   14:30   
Di   05-03-2019 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Fusion  20:00 KZ 
 Carnaval   14:30   
Wo 06-03-2019 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
Do  07-03-2019 Aero gym  19:30  KZ  
Vr   08-03-2019 Aero gym  19:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  20:00 GZ 
Za  09-03-2019 Binnenschieten  17:30 OR  
Zo  10-03-2019  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
Ma  11-03-2019 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ  
 Schutterij Drumband Repetitie  19:30 KZ 
Di   12-03-2019 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Fusion  20:00 KZ 
 KBO   14:00  GZ 
Wo  13-03-2019 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
 GBL  19:30 BK 
Do  14-03-2019 Aero gym  19:30  GZ  
Vr   15-03-2019 Aero gym  09:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  20:00 GZ 
Za  16-03-2019 Binnenschieten  17:30 OR 
Zo  17-03-2019 Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
    

Wilt u een ruimte reserveren voor een aktiviteit dan gaarne via 
e-mail gemeenschapshuislimbricht@gmail.com  
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