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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 28 april 18.00 uur.

 Jaargang 52         Nummer 07      13 april 2019

Contactblad
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Activiteiten-kalender
*SK: Salvius kerkje *KB: Kasteel Buurt

13 april Ophalen oud-papier, Schutterij Sint Salvius Limbricht 
16 april Paasviering en jaarvergadering KBO
13 april Seniorenmiddag, buurtvereniging Zuid-West
20 april  Paasactiviteit, buurtvereniging Zuid-West
22 april openstelling Salvius kerkje

04 mei Dodenherdenking Limbricht, Schutterij Sint Salvius 
05 mei Ingebruikname nieuwe vaandel, Schutterij Sint Salvius 
05 mei openstelling Salvius Kerkje
18 mei Uitstapje naar Aken (DLD) KB
19 mei BF Spaubeek, Schutterij Sint Salvius Limbricht
25 mei Ophalen oud-papier, Schutterij Sint Salvius Limbricht
25 mei Sjeite maak Vrunj 2019, Schutterij Sint Salvius 
25 mei Speelmiddag kleintjes in de Paddenstoel Born KB
31 mei t/m 2 juni Kids-weekend, buurtvereniging Zuid-West

10 juni Rommelmarkt Limbricht
22 juni Ophalen oud-papier, Schutterij Sint Salvius Limbricht
22 juni Vogelschieten drumband / jonkerschieten, Schut. St Salvius
23 juni Sacramentsdag, Schutterij St. Salvius Limbricht
24 juni Café Saldentroffee, Schutterij Sint Salvius Limbricht
30 juni BF Stein, Schutterij Sint Salvius Limbricht

07 juli OLS Sevenum 2019, Schutterij Sint Salvius Limbricht 
09 juli Spellenmiddag KBO
21 juli ZLF Puth 2019, Schutterij Sint Salvius Limbricht
27 juli Ophalen oud-papier, Schutterij Sint Salvius Limbricht 

17 augustus Familiedag, buurtvereniging Zuid-West
18 augustus BF Geleen, Schutterij Sint Salvius Limbricht
24 augustus Ophalen oud-papier, Schutterij Sint Salvius Limbricht
24 augustus  Groot Jubileumfeest Kasteel Buurt 

01 september BF Heerlen, Schutterij Sint Salvius Limbricht
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Bestuurswissel GBL
Vanaf heden is het secretariaat van het GBL in handen van 
Bart Kitzen, Scheifart van Merodestraat 21. 
Email info@gb-limbricht.nl.

ZATERDAG 13 APRIL ophalen oud papier 
i.v.m. Pasen en Koningsdag.

Concert Salvius Kerkje
Zondag 14 april om 15.00 uur in het Salviuskerkje
Sandro Rodrigues - Portugese Gitarist
concert i.s.m. Conservatorium Maastricht

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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                                   Algemeen Programma  
    Maandag 

                                                           Ontmoeting 
Elke maandag van 10.00 – 12.00 uur 

Eetpunt “Samen aan Tafel” 
Elke maandag om 12.30 uur (i.s.m.) Dave Culinair 
 Internetcorner / Schilderen / Ontmoeting 

Elke maandag van 13.30 – 16.00 uur 
Wandelgroep  /  Rollatorgroep 

Elke 2e en 4e maandag v.d. maand, verzamelen: 13.15 uur, vertrek: 13.30 uur 
 

                                                Dinsdag 
      Kaartclub/Bridgen/Creaclub/Ontmoeting 

Elke dinsdag van 13.30 – 16.00 uur  
 

    Woensdag 
Ontmoeting / Jeu de Boules 

Elke woensdagochtend van 10.00 – 12.00 uur 
Eetpunt “Samen aan Tafel” 

Elke woensdag om 12.30 uur (i.s.m.) Dave Culinair 
Yoga op de stoel  

Elke woensdag van 14.00 – 15.00 uur 
 

   Donderdag 
                         Ontmoeting en  Sociaal plein (info en advies) 

Elke donderdag van 10.00 – 12.00 uur 
                              Bridgen  

Elke donderdag van 13.30 – 16.30 uur 
 

          Info: T. 046-4527272 of  bel met Gertie de Klein T. 06-133 70 258 
Hof van Eynatten 1 Limbricht 
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Het bestuur van heemkundevereniging de Lemborgh nodigt leden en 
niet-leden uit voor een volkskundige presentatie met als thema:
“Van Esjelegoonsdig tot Paosje “ door Annie Schreuders – Derks.

Gebruiken rond Pasen zijn voor ons vanzelfsprekend, maar waarom 
eten wij paaseieren?
Wat is vasten?
Wie kent nog het passieverhaal?
Deze en vele andere tradities, verhalen en gebruiken rond Pasen 
worden in volksverhalen al eeuwen verteld.
Annie Schreuders-Derks probeert alle raadsels te ontwarren.
Mensen die niet (meer) in de paashaas geloven zullen worden 
bekeerd!

Over de spreker:
Annie Schreuders-Derks heeft haar levenslange interesse in de 
Limburgse volkscultuur
geconcretiseerd in haar Volkskundig Bureau NostalNu. De door haar 
bijeengebrachte collectie geeft een goed beeld van het leven van de 
Limburgse vrouw in al zijn facetten gedurende de laatste anderhalve 
eeuw.
Vanaf 1988 was Annie Schreuders medewerker van het Limburgs 
Volkskundig Centrum in Limbricht.

De aanvang is om 19.00 uur in het Salviuskerkje op Goede Vrijdag                                  
19 april 2019.

In de pauze drinken we een kopje koffie of thee.
Verwachte eindtijd is om 21.15 uur.
Aanmelden is niet noodzakelijk, aan niet-leden vragen wij een vrije 
gave.

Met vriendelijke groet, het bestuur van HKV de Lemborgh.
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Condordag 2019 
 

 
Wat een beestenboel! -Condordag 2018 

 
Wij willen je van harte uitnodigen voor het jaarlijkse Condordag. Condordag wordt altijd op 
Koningsdag, 27 april gehouden. Dit jaar valt dit op zaterdag, 27 april 2019. Kom gezellig mee doen.  
 
Ook dit jaar zijn er weer prijzen te winnen, natuurlijk voor de winnaars van het toernooi, maar ook 
voor het meest origineel uitgedoste team. Heb jij ook zin om een balletje te slaan, stel dan je eigen 
team samen met vrienden, familie, klasgenoten of collega's. En meld je aan voor 1 april 2018 via 
activiteitencommissie@sittardcondors.nl  
 
Mocht je nog nooit slow-pitch softbal hebben gespeeld en het een keer willen uitproberen? 
Kom dan naar het veld van de Sittard Condors , Allee 9, 6141 AV te Limbricht. Iedere 1e vrijdag van de 
maand, om 18.30 uur houden wij een mix-game (geldt voor zowel leden als niet-leden). Jullie zijn 
allen van harte welkom om mee te komen doen! Mocht je geen materiaal hebben, maak je geen 
zorgen! Wij hebben leen materialen liggen. Vergeet niet dat je, je sportief aan moet kleden en 
schoenen voor buiten aan moet (denk aan bijv. voetbalschoenen, sportschoenen of tennisschoenen).   
 
Met sportieve groet, 
Namens de activiteitencommissie van H.S.C. De Sittard Condors 
Robielly van Kempen - Martis 
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Dodenherdenking Limbricht

Op zaterdag 4 mei organiseert schutterij 
St.Salvius dit jaar voor de eerste keer een 
dodenherdenking ter nagedachtenis aan alle 
(Limbrichtse) oorlogsslachtoffers. Deze herdenking vindt plaats vanaf 
19.30 op het parochiekerkhof en zal muzikaal worden opgeluisterd 
door muziekvereniging Vriendenkring.
Graag nodigen wij iedereen van harte uit aanwezig te zijn.
 

Bestuur en leden schutterij St.Salvius 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 

13 april t/m 5 mei 2019 
 

Als de Heer zijn leven geeft … 
 
Het was stil in de zaal, een bijna doodse stilte, zo zeer waren de 
toeschouwers  onder de indruk, toen in de afgelopen week de film “de 
Brug” getoond werd. Parochianen en vrijwilligers van onze drie 
parochies waren daartoe uitgenodigd. Een korte christelijke film uit  
Tsjechië over een vader en zijn zoon. De vader werkt als seinwachter 
aan het spoor en moet onder meer een spoorbrug boven een kanaal op- 
en neerlaten. De treinen komen volgens een vast rooster en hij weet 
precies wanneer de brug omhoog mag of omlaag moet, zodat de trein 
kan passeren.  
Na school komt zijn zoon wel eens bij hem en kijkt 
naar wat de vader doet. Op een dag gebeurt er iets 
ergs. De brug is open, een schip is net door het 
kanaal en in de verte komt een trein aangestormd, 
die een rood signaal heeft genegeerd. De vader 
rekent niet op die trein en ziet het even niet; de 
jongen wel, maar kan zijn vader niet meer 
waarschuwen. Daarom klimt de zoon zelf gauw in 
het raderwerk, legt de beslissende hendel om, om 
de brug omlaag te laten, maar komt tussen de 
tandwielen vast te zitten. Intussen heeft de vader in de gaten wat er 
gebeurt. Wat moet hij doen? De brug verder omlaag laten met als gevolg 
dat zijn zoon bekneld raakt en verpletterd wordt, of de hele trein met alle 
inzittenden door de open brug laten ontsporen? De vader kiest voor alle 
reizigers van de trein en sluit de brug. Het kost hem het leven van Zijn 
Zoon. 
Zo heeft God Zijn Zoon gegeven om ons mensen van de wisse dood te 
redden, om ons de mogelijkheid te geven van eeuwig leven in de hemel. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.schoolplaten.com/kleurplaat-kruisbeeld-i10998.html&psig=AOvVaw2hQ08b1K4bIOVewsb4HXd3&ust=1554732913296926


Wij hebben het leven als kind van God, hier en nu en eens in de 
eeuwigheid, dank zij de offerdood van Jezus voor ons. Daarvoor stierf 
Jezus op kruis. Voor ons. Reden genoeg om stil te worden en zo stil te 
kunnen staan bij Zijn levensgave voor ons.  
Goede Vrijdag is geen dag voor bierfeesten, maar om te danken voor 
Iemand die Zijn leven voor ons gaf. Iets om van stil te worden.  
En in de stilte van de nacht vieren wij dan met Pasen de overwinning 
van Jezus omdat Hij niet dood bleef, maar uit de doden is verrezen. 
 
“Zo zeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon 
heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar 
eeuwig leven zal hebben.” (Joh. 3,16) 
U bent uitgenodigd voor de vieringen in de Goede Week. Als teken van 
ons geloof in Jezus. En als teken dat wij het eeuwig leven lief hebben. 
 

 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. Om 11.00 uur is een 
gezinsmis in Limbricht. 

 Op Witte Donderdag herdenken wij het Laatste Avondmaal. 
Jezus  heeft toen het sacrament van de Eucharistie ingesteld.   
Een dag, om God te danken voor de H. Eucharistie en het 
Priesterschap. 

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

avondviering om 19.00 uur in Limbricht:  
 Wij verenigen ons met de lijdende Heer door op deze dag te 

vasten. 
Paaszaterdag in de avond (20.30 uur) vieren wij de verrijzenis van de 
Heer in de plechtige paaswake (in Limbricht). 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. 
 

Pastoor en kerkbestuur wensen alle parochianen een  
ZALIG PASEN 



Kerkdiensten 
Zaterdag 13 april: Vooravond van Palmzondag.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis (Gregoriaans) met 

palmwijding: om Gods zegen over de parochie; als 
zeswekendienst voor Annie Tummers - Muyres; als jaardienst voor 
kapelaan Roy De Bie en als jaardienst voor Frans De Bie; en als 
jaardienst voor Sjra en Sophie Hermans – Wetzels (st). 

Zondag 14 april: Palmzondag.    
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis met palmwijding: om Gods 

zegen over de parochie; voor Peter Hendrik Storms (jrd); voor 
Pierre Notermans (jrd); voor Mia Notermans-Hauwé; voor Frans 
en Francine Kusters, alsmede voor de overledenen van de familie 
Kusters-Kremers; voor overleden ouders Webers-Hermans en 
zonen Leo dn Sjaak; voor overleden ouders Broekhoven-Kelleners 
en Peter Hochstenbach(jrd); voor Nellie Stelten-Venbruex (wd); 
voor Zef  Queis (wd); 

11.00 uur: Limbricht: GEZINSMIS met wijding van palmtakken en 
palmprocessie; voor de parochie. 

Maandag 15 april:  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis voor een overledene (PH) 
14.30-15.10 uur, Guttecoven: Bidden van de Kruisweg. 
18.30 uur, Einighausen: Boeteviering met biechtgelegenheid. 
Dinsdag 16 april:    
14.00 uur  15.00 uur, Einighausen Gebedsuur met Kruisweg.  
18.00 uur: Limbricht: Boeteviering met biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Pl. H. Mis: ter ere van de H. Antonius (noveen 

1); jaard. voor overleden ouders Peters-Willen (st.).   
Woensdag 17 april:  
18.00 uur, Guttecoven: Boeteviering met biechtgelegenheid.  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis voor de zielen in het vagevuur. 
Donderdag 18 april: Witte Donderdag.  
19.00 uur: Limbricht: Plechtige H. Mis met herdenking van de instelling 

van de Eucharistie en het Priesterschap, opgeluisterd door de 
parochiekoren; voor de overleden parochiepriesters. 

Aansluitend tot 22.00 uur: gelegenheid tot aanbidding. 
Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag, vasten en Onthoudingsdag.        
15.00 uur, Einighausen: Bidden van de Kruisweg.  
15.00 uur, Guttecoven: Bidden van de kruisweg  
19.00 uur, Limbricht: Viering van het LIJDEN en STERVEN van de 

Heer; Passieverhaal – kruisverering - H. Communie, opgeluisterd 
door de parochiekoren.  



Zaterdag 20 april: Paaszaterdag.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
20.30 uur, Limbricht: PAASWAKE: Ontsteking van de paaskaars-

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

Zondag 21 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 (jrd); 
voor ouders Notermans-Bogie en Frits Notermans; voor Karel en 
Gerard Notermans (jrd); voor overleden ouders Bosman-Weusten 
en dochter Elly; voor Pierre Stans, alsmede voor overleden 
familieleden Stans-van Pey; voor Nellie Stelten-Venbruex (wd); 
voor Zef Queis (wd); 

11.00 uur, Limbricht:  Pl. H. Mis: voor de parochie; voor Sjra 
Vleeshouwers; zeswekendienst voor Corry Keulen-Janssen; voor 
André Meijers. 

Maandag 22 april: Tweede Paasdag.  
08.30 uur, Guttecoven: H. Mis voor de parochie. 
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor de parochie. 
11.00 uur, Limbricht:  H. Mis: voor de parochie. 
12.00 – 13.00 uur: H. Communie voor zieken en thuiszittenden. 
Dinsdag 23 april:  
14.00 uur  15.00 uur, Einighausen Gebedsuur met Rozenkrans.  
19.00 uur, Guttecoven: Pl. H. Mis ter ere van St. Antonius (noveen 2): 

voor de ouders Peter Schrijen en Agnes Coenen (st.). 
Woensdag 24 april:    
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor een overledene (PH) 
Donderdag 25 april:  
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor Toos Schlössels (jrd); 
Vrijdag 26 april:  
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Bernard Starmans 

en overleden familieleden. 
Zaterdag 27 april: Oktaaf van Pasen.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis  als zeswekendienst voor Anna 

Elisabeth Salden- Storms; voor Rosalie Dohmen - Hermans 
(offergang); als jaardienst voor Wilhelmus Hubertus Salden (st.; 
en als jaardienst voor de ouders Teun en Betsie Houben–
Kentgens (st). 



Zondag 28 april: Beloken Pasen.  
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor Piet 

Smeets  en Annie Smeets-Hermans (jrd); voor Frits Dukers en 
Margriet Dukers-Ramakers; voor Nellie Stelten-Venbruex (wd); 
voor Zef Queis (wd); jaard. voor Har Meijer. 

11.00 uur: Limbricht: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 
parochie; gest. jaardienst voor Bea en Mia Frenken  en ovl ouders 
Frenken-Geelen; jaardienst voor Peter Welters en Finke Welters-
Hochstenbach; 

Maandag 29 april: H. Catharina van Siëna, maagd en kerklerares.  
Vandaag geen h. mis 
Dinsdag 30 april:    
14.00 uur  15.00 uur, Einighausen Gebedsuur met Rozenkrans.  
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: ter ere van St Antonius 

(noveen 3). 
Woensdag 1 mei: H. Jozef, de arbeider  
18.40 uur: Limbricht: Rozenkransgebed. 
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: om roepingen. 
Donderdag 2 mei: H. Athanasius, bisschop en kerkleraar 
08.40 uur: Einighausen: Rozenkransgebed. 
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de gezinnen. 
Vrijdag 3 mei: HH. Filippus en Jacobus, apostelen, feest 
09.30 – 10.30 uur: H. Communie aan zieken en thuiszittenden. 
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
18.40 uur: Limbricht: Rozenkransgebed 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Bernard Starmans 

en overleden familieleden. 
Zaterdag 4 mei: Vooravond van de derde 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; als jaardienst voor Thei Salden. 
19.45 uur, Einighausen: Dodenherdenking op het kerkhof. 
Zondag 5 mei: Derde zondag van Pasen.    
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor Nellie 

Stelten-Venbruex (zeswekendienst), alsmede voor Wil Stelten jrd); 
voor overleden ouders Tholen-Metsemakers (jrd); voor Jo 
Dreessen en ouders Dreessen en Petri (jrd); 

11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; voor 
Juul Revenich (off);  jaardienst voor Christine Salden-Schmeitz; 
jaardienst voor ouders Hilkens-Willems; voor Corry Lemans-
Peters (off); jaardienst voor Joep Mengelers. 



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 
Bij de boetevieringen (zie kerkdiensten). 
U kunt ook altijd een afspraak maken met de 
pastoor, ook voor een biechtgesprek aan huis. 
 

 
Wilt u op Paasmaandag de Ziekencommunie ontvangen, laat het 

dan even aan de pastoor weten (tel. 4515595). 
 
 
Het Heilig Doopsel ontvingen: 
Lauren Jongen, dochter van de ouders Jongen-Hodselmans, 

Beukenboomsweg 7, Guttecoven 
Lucas Urlings, zoon van de ouders Urlings-Dohmen, Meerveld 9, 

Einighausen 
Beste ouders, proficiat met het doopsel van uw kind. Moge het 
opgroeien in de liefde tot God en de naasten.  
 
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 6,13, 20 en 27 mei. Vertrek telkens om 19.00 uur bij de 
kerk in Guttecoven. Welkom! 
 

Om te noteren: 
Zondag 14 april, 11.00 uur: Gezinsmis in Limbricht 
Zondag 14 april, 12.00 uur; Koffie-uurtje in de pastorie 
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Kasteelbuurt bedankt Limbricht

Het bestuur van de Kasteelbuurt bedankt alle mensen die hebben 
bijgedragen aan onze collecte Maske Daol! Wij hebben tijdens 
het Pletsjkonsaer en bij de optocht op vastelaovesmaandag geld 
opgehaald voor de aanschaf van een AED in de Kasteelbuurt. Ook 
na de optocht werd er in het Gemeenschapshuis gul gegeven en 
heeft de veiling van 2 stoelen geld opgeleverd.
Dank dank dank hiervoor! Geweldig om te ervaren hoe zeer ons 
initiatief door iedereen wordt gewaardeerd! 

Wij houden jullie natuurlijk op de hoogte over het verdere 
verloop…..

Activiteitenoverzicht Kasteelbuurt 2019

18 mei:   Uitstapje naar Aken (DLD)
25 mei:   Speelmiddag kleintjes in de Paddenstoel Born
24 augustus:  GROOT JUBILEUMFEEST
6 september:  Krasse Knarren fietstocht (voor 55+ers)
14 en 15 september: Kampeerweekend Kids
21 september:  Burendag
15 november:  Bowlen in Kasteel Limbricht
Vanaf 3 december:  Start 2-wekelijkse inzamelingsactie voor de
   Èngele van Zitterd-Gelaen
24 december:  Kerstavond in de buurt

Kasteelbuurt 50 jaar!

GROOT BUURTFEEST*
Zaterdag 24 augustus 2019
Vanaf 19.00 uur
Muziek: Ger Savelkoul



S.G.L.  Bezettingsschema 14-04-2019 t/m 05-05-2019 
 

Zo  14-04-2019  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
Ma 15-04-2019 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 

Schutterij Drumband Repetitie  19:30 KZ 
Di   16-04-2019 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z  
 Fusion  20:00 KZ 
Wo 17-04-2019 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
 EHBO  19:00 BK 
Do  18-04-2019 Aero gym  19:30  KZ 
Vr   19-04-2019 Aero gym  09:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
 . 
Za  20-04-2019 Binnenschieten  17:30 OR 
 Repetitie Drumband  10:00 GZ 
Zo  21-04-2019  . 
Ma 22-04-2019 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
 .   
Di   23-04-2019 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Fusion  20:00 KZ 
 .   
Wo 24-04-2019 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
Do  25-04-2019 Aero gym  19:30  KZ  
Vr   26-04-2019 Aero gym  19:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  20:00 GZ 
Za  27-04-2019 .  
Zo  28-04-2019  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
Ma  29-04-2019 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ  
 . 
Di   30-04-2019 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Fusion  20:00 KZ 
 SGI vergadering   19:30   
Wo  01-05-2019 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
 . 
Do  02-05-2019 Aero gym  19:30  GZ  
Vr   03-05-2019 Aero gym  09:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  20:00 GZ 
Za  04-05-2019 . 
Zo  05-05-2019 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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