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 Jaargang 52         Nummer 22      30 november 2019

Contactblad

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 14 december 18.00 uur.
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Activiteiten-kalender
*SK: Salvius kerkje *KB: Kasteel Buurt

december 
1 december 14.00-17.00 openst. en tent.st. “joannes gouverne” SK
1 december  20.00 uur kamerorkest locatelli  SK
Va. 3 december Start inz.sactie Èngele van Zitterd-Gelaen KB
7 december Kerstbomenverkoop, Schutterij Sint Salvius Limbricht
7 december Kerstmiddag senioren, buurtvereniging Zuid-West 
7 december Avond van Zuid-West, buurtvereniging Zuid-West 
8 december 15.00 uur vrouwenkoor femmes vocales SK
15 december Kerstviering KBO 
21 december  19.30 uur concert oratoriumvereniging SK 
22 december  15.00 uur strijkersensemble  i giardini  SK
24 december Kerstavond in de buurt KB 
27 december Ophalen oud-papier, Schutterij Sint Salvius Limbricht

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

Bezorg(st)er gezocht
 
Per 1 januari 2020 zijn wij op zoek naar een nieuwe bezorg(st)er 
voor het contactblad. Hebt u zin om ons te helpen en elke twee 
weken een frisse neus te halen ? 
Neem dan contact op met ons secretariaat:
info@gb-limbricht.nl of 0652579904
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Kòllekte van het Maske Doal 2020

Zoals gebruikelijk wordt tijdens de vastelaoves-optocht op maandag 
24 februarie 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 in aanmerking komen voor 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 2020 krijgt 
toebedeeld.

Kòmmetee Maske Doal.

Contact gegevens Verenigingen.
In het kerstcontactblad verschijnt ook een overzicht van alle 
aangesloten verenigingen. 
Zijn uw contactgegevens en/of bestuurs/contactpersonen gewijzigd, 
dan kunt u contact met ons op nemen via: redactie@gb-limbricht.nl.
U kunt uw huidige gegevens terug vinden op onze website: 
www.gb-limbricht.nl onder het kopje “Leden”.

Bestuur Gemeenschapsbelangen 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 

30 november t/m 22 december 2019 

 
Advent – begin van een nieuw kerkelijk jaar 
Met de eerste zondag van de Advent begint een nieuw kerkelijk jaar. De 
kalender van de Kerk loopt in die zin iets vooruit op die van het burgerlijk 
jaar. Op zich is dat niet zo vreemd. Aan Kerstmis gaat immers ook een 
voorbereidingstijd vooraf: de vier weken van de Advent.  
In de loop van het kerkelijk jaar vieren wij het leven van Jezus Christus. 
Vanaf Zijn geboorte, over de dagen van het lijden, sterven en de 
verrijzenis heen, tot uiteindelijk aan Zijn wederkomst op het einde van 

de tijden, hetgeen wij met 
Christus Koning vieren. 
Daarbij denken wij niet slechts 
aan wat Jezus vroeger 
gedaan heeft. De vieringen 
van b.v. Kerstmis, Pasen en 
Pinksteren zijn niet alleen 
herinneringen aan het 
verleden, het zijn vieringen 
van en voor NU. Wij vieren 
met Kerstmis dat Jezus NU 
geboren is – alsof het voor de 

eerste keer gebeurt. Nu wil Jezus met Zijn zegen en liefde in ons leven 
komen. 
Neem bij voorbeeld in deze tijd van de Advent. Het is een tijd van 
wachten en van voorbereiding op de komst van de Heer. Eeuwenlang 
hebben de mensen uitgezien naar de Redder, de Verlosser. Maria heeft 
letterlijk in de verwachting van de Heer geleefd. Hoe vaak zal zij niet in 
de negen maanden van haar zwangerschap aan Jezus gedacht hebben. 
Zo mogen ook wij uitzien dat Jezus Christus met zijn liefde en kracht in 
ons leven komt, ja door de genade in ons geboren mag worden.  



Advent is daarom ook een mooie tijd van stilte en bezinning. Blijf in je 
het verlangen bewaren dat God in jou moge leven. Zoek de omgang met 
Hem met name in de viering van de heilige Mis. Dan wordt de Advent 
echt en nieuw begin. GEZEGENDE ADVENT! 

 
Gezinsmis met zegening van de adventskransen 
Ouders met kleine kinderen zijn weer uitgenodigd voor de komende 
gezinsmis op zondag 1 december om 11.00 uur in Limbricht. U kunt ook 
zelf een adventskrans of adventsstuk mee naar de kerk brengen, dat 

dan gezegend zal worden. 
 
Het Heilig Doopsel ontving: 
Jax, zoon van de ouders Slijkoord-Cleuskens, 
Lothariusstr. 15, Sittard. Beste ouders, proficiat 
met het doopsel van uw kind. Moge het opgroeien 

in de liefde tot God en de naasten.  
 

Om te noteren: 
Zondag 1-12, 11.00 uur: Gezinsmis in Limbricht 
Zondag  8-12, 12.00 uur: Koffie-uurtje in pastorie. 

Dinsdag 3-12 en 17-12, 20.00 uur: cursus Ethiek.  
Maandag 9-12 en 23-12, 20.00 uur : Bijbelmeditatie in pastorie. 
Woensdag 18-12, 09.00 uur: kerkpoets in Limbricht. 
 
Vele bezoekers bij waardevolle film 
Vele parochianen kwamen naar Guttecoven om de film “The scarlett and 
the black” te bekijken. Het was en aangrijpende over het kwade dat 
overwonnen werd door de liefde van de vergeving.   
 
Nieuwjaarsreceptie in Limbricht op zondag 5 januari 
Bij gelegenheid van de jaarwisseling is het een goede gewoonte elkaar 
alle goeds toe te wensen voor het nieuwe jaar. De ochtend van 
Nieuwjaarsdag lijkt daarvoor wat minder geschikt. Vanaf dit jaar zal de 
Nieuwjaarsontmoeting op de 1e zondag van het Nieuwe Jaar zijn, 
aansluitend aan de hoogmis, samen met het maandelijkse koffie-uurtje. 
Deze keer dus op zondag 5 januari 2020 vanaf 12.00 uur in de pastorie 
in Limbricht. 
 
 
 
 
 



Kerkdiensten 
Zaterdag 30 november;  Vooravond 1ste  zondag van de Advent:  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Pl. H. Mis: voor de parochie; voor Jan Dreissen 

(offergang); uit dankbaarheid; voor alle leden en overleden leden 
van het kerkelijk zangkoor. 

Zondag 1 december; Eerste zondag van de Advent: 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor 

Andreas Webers en Antonia Ramaekers, alsmede voor zoon Jo 
en alle overige familieleden (jrd); voor Jo Dukers (wd) 

11.00 uur: Limbricht: GEZINSMIS met zegening van de 
adventskransen: voor de parochie; gest. jaardienst voor Mieni 
Nelissen; voor Mia Sanders-Gorissen (off);   

Maandag 2 december: 
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een overledene (LE) 
Dinsdag 3 december: H. Franciscus Xaverius, priester 
14.00 tot 15.00 uur, Einighausen: Aanbidding en Rozenkransgebed  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor Maria Antoinetta Douven; ter ere 

van St. Antonius. 
Woensdag 4 december: H. Johannes van Damascus, kerkleraar 
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor Jac van Neer; 
19.45-20.45 uur: Limbricht: Aanbiddingsuur. 
Donderdag 5 december:   
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de zieken. 
Vrijdag 6 december: H. Nicolaas, bisschop  
09.30-10.30 uur: H. Communie voor zieken en thuiszittenden. 
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Zr. Othilia 
Zaterdag 7 december;  H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar   
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor Mia en 

Lies Lomme; voor de levende en overleden van Fanfare St. 
Caecilia; jaardienst voor Wim en Bertha Kentgens-Ariaans;  
jaardienst voor de ouders Sjeng en Frieda Lotz-Horssels (st.);  
jaardienst voor de ouders Peter Schrijen-Agnes Coenen (st.);  
jaardienst voor de overleden ouders Paul en Truus Dreissen-
Coenen. Aansl. verering van de relikwie van de H. Nicolaas.  

Zondag 8 december:Tweede zondag van de Advent 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor 

Bertha Spaetjens-Costongs (jrd);  voor Louis Storms en Trees 
Storms-Schlössels (jrd); voor Jo Dukers (wd); 



11.00 uur: Limbricht: Gezongen hoogmis: voor de parochie; voor Mia 
Zelissen-Hochstenbach (off); voor Louis Menten (off);  

Maandag 9 december: Hoogfeest Onbevlekt Ontvangenis van de H. 
Maagd Maria, patrones van het Bisdom. 

09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een overledene (LE) . 
Dinsdag 10 december:  
14.00 tot 15.00 uur, Einighausen: Aanbidding en Rozenkransgebed  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de ouders Zef Cloots-Jeanne 

Tummers (st.); ter ere van St. Antonius.   
Woensdag 11 december: H. Damasus, paus 
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de zielen in het vagevuur. 
Donderdag 12 december: H. Maagd Maria van Guadalupe  
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de gezinnen. 
Vrijdag 13 december: H. Lucia, maagd en martelares 
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Zr. Othilia. 
Zaterdag 14 december; H. Johannes van het Kruis, kerkleraar  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Pl. H. Mis (Gregoriaans): voor de parochie;  

zeswekendienst voor Lieske Keulen-Habets; voor Mia en Lies 
Lomme (offergang); voor pastoor Ben Janssens; jaardienst voor 
Willem Tummers en Maria Mulleners (st.); jaardienst voor Sophie 
van der Vliet-Moonen; voor Joep Evers.  

Zondag 15 december; Derde  zondag van de Advent / Gaudete: 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: voor de parochie; 1ste 

jaardienst voor Renée Wagemans-Dezentjé; voor Mia Mattheij-
Alberts, Jacques Mattheij, Henk Mattheij en Marleen Mattheij-
Bemelmans (jrd); voor Ingrid Bosma (jrd);  voor Mia Notermans-
Soons (jrd); voor Maria Mechtilde van de Bongarth (jrd); voor 
Martha Funke-Bovendeerd en Wil Funke (jrd); 

Maandag 16 december:  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor fam. Otto-Causin. 
19.00 uur, Einighausen: Boeteviering met biechtgelegenheid. 
Dinsdag 17 december:   
14.00 tot 15.00 uur, Einighausen: Aanbidding en Rozenkransgebed  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de overleden ouders Harie Knoors 

en Mia Bogie; ter ere van St. Antonius.  
Woensdag 18 december:  
14.30 uur: Einighausen: H. Mis b.g.v. Kerstviering B. v. Ouderen 
18.00 uur: Guttecoven: Boeteviering met biechtgelegenheid. 
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: om roepingen. 
 



Donderdag 19 december:   
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de gezinnen. 
Vrijdag 20 december:   
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Zr. Othilia.  
Zaterdag 21 december;  Vooravond 4de zondag van de Advent:  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor Mia en 

Lies Lomme; jaardienst voor Jozef Corten. 
Zondag 22 december: Vierde  zondag van de Advent: 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: voor de parochie; 
11.00 uur: Limbricht: Gezongen hoogmis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Jac van Neer (off);  
  
Boeteviering/ biechtgelegenheid ter voorbereiding op Kerstmis: 
Maandag 16 december om 19.00 in Einighausen. 
Woensdag 18 december om 18.00 in Guttecoven. 
 
De heilige Missen met Kerstmis zijn: 
Kerstavond 24-12: 19.00 uur in Einighausen. 
                              22.00 uur Plechtige Nachtmis  in Guttecoven. 
Kerstdag 25-12: 8.30 uur: Leesmis in Guttecoven. 
                           09.45 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 om 19.00 uur in Einighausen. 
Kerstochtend 25-12 om 11.00 uur in Limbricht. 
 
Speciaal voor jonge kinderen: Kindje wiegen op 2de Kerstdag: 
Voor jonge kinderen is er 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. 
 

Mogen wij ook in 2019 op uw kerkbijdrage rekenen? 
Bij voorbaat dank! 
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 Beste Dorpsgenoten,    
 
 
Al jaren trekt een ensemble van onze vereniging op kerstavond rond 
door de straten van Limbricht. Hiervoor is ook al jaren een vaste 
route. Wellicht slaan wij uw straat al die tijd al over en vindt u het 
leuk als we ook eens in uw straat een muzikale kerstgroet komen 
brengen. Daarom bieden wij dit jaar weer de gelegenheid om uw straat 
aan te melden voor een bezoek van ons kerstensemble. Graag ontvangen 
wij uw reacties voor 10 december. Aan de hand van de reacties zal er 
een route worden samengesteld, we proberen natuurlijk alle verzoekjes 
te honoreren, maar het kan zijn dat we niet iedereen kunnen verblijden 
met onze muzikale kerstgroet. De route de gemaakt wordt aan de hand 
van alle reacties, zal te vinden zijn op onze facebook-pagina en in de 
kersteditie van het contactblad. 
 
Aanmelden kan op mariekelebon@gmail.com of op 06-14380316. Wij 
zien uw reacties graag in grote getalen tegemoet! 
 
Met vriendelijke groet, 
Muziekvereniging Vriendenkring Limbricht 
 
 
 
 
 
 
 

KERSTCONCERT    
 

Op zaterdag 21 december zal Muziekvereniging Limbricht haar 
jaarlijkse Kerstconcert geven. Na het succes van vorig jaar zal dit 
concert ook dit jaar plaatsvinden in een prachtig aangekleed 
gemeenschapshuis.   
Zoals ieder jaar hebben we ook dit jaar een gastartiest en dat is dit 
jaar niemand minder dan vocaal ensemble Vocomotion! 
 
Kaarten voor dit mooie, sfeervolle concert kosten €5,- en zijn 
verkrijgbaar bij onze eigen leden of via 
secretaris@vriendenkringlimbricht.nl 
 
Wij verwelkomen u graag op 21 november in het gemeenschapshuis! 
 
Met muzikale groet, 
Muziekvereniging Vriendenkring Limbricht 

 

 
Vocomotion 
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KASTEELBUURT KRIJGT WEER VLEUGELS! 
 
25 November 2019 
 
Beste inwoners van Limbricht e.o., 
 
Na het succes van de afgelopen 5 jaar heeft het bestuur van de 
Kasteelbuurt Limbricht besloten om ook in 2019 een grootse 
inzamelingsactie te houden. 
 
Zoals elk jaar hebben we als goede doel gekozen voor de 
“Éngele van Zitterd-Gelaen”.. 

De Stichting Éngele van Zitterd-Gelaen ondersteunen gezinnen 
in onze gemeente die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Gezinnen 
die, om wat voor reden dan ook, in aanmerking komen voor de voedselbank en 
hiervoor soms vele maanden op een wachtlijst terecht komen. In de tussentijd zijn er 
amper regelingen om deze mensen te helpen. 

Binnen onze mooie stad heerst armoede en steeds meer mensen hebben niet meer 
de mogelijkheid om dagelijks een fatsoenlijke maaltijd op tafel te kunnen zetten. De 
Éngele proberen deze gezinnen te helpen met pakketten waarmee ze willen zorgen 
voor een bijdrage aan een dagelijkse broodmaaltijd én een warme maaltijd. Naast 
levensmiddelen zorgen zij ervoor dat gezinnen bij hun terecht kunnen voor kleding 
en/of huisraad.  

Gezinnen met vaak kleine kinderen die, net als alle kinderen, uit de kleren en de 
schoenen groeien…. 
 
Daarnaast ondersteunen zij gezinnen in de vorm van begeleiding naar de diverse 
instanties.  

Wij, de Kasteelbuurt, willen hen dan ook een warm hart toedragen en hopen dat 
jullie ook meehelpen om onze medemensen in Sittard, Geleen en Born een fijne 
kerst te bezorgen! 
 
Wanneer zamelen wij in? 
 
Wij organiseren onze inzamelingsactie op de volgende dagen: 
 
 dinsdag   3   december   18.30-20.00 uur 
 donderdag  5   december   18.30-20.00 uur 
 zaterdag   7   december   10.00-12.00 uur 
 dinsdag   10 december   18.30-20.00 uur 
 donderdag  12 december   18.30-20.00 uur 
 zaterdag   14 december   10.00-12.00 uur  
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Waar kunt u uw spullen brengen?  
 

Wij staan op bovengenoemde tijdstippen voor u klaar in de van Breijlstraat in 
Limbricht. (ter hoogte van huisnummer 14)   
U herkent ons inzamelpunt aan de kerstboom! 
 
 
 
Wat kunnen de éngele goed gebruiken? 

 Macaroni en spaghetti 
 Rijst (evt. kookbuiltjes) 
 Aardappelpuree 
 Jam, pindakaas, chocoladepasta, hagelslag, stroop 
 Pastasaus 
 Houdbare zuivel in pakken 
 Groenten en fruit, liefst in blik 
 Kaas en smeerkaas 
 Smeerpaté (liefst in blik) 
 Boter 
 Koffie en thee 
 Waspoeder 
 Wc-papier 
 Tandpasta en tandenborstel 
 Deodorant en zeep 
 Luiers (maat 4/5) 
 Kleding en schoenen 

We hopen u op één van deze dagen te mogen ontmoeten met een tasje of doosje 
vol spullen die u kunt missen! 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter Ben Haustermans 
op 06-13525912 of met onze secretaresse Manon Meurders op 06-28258810. 

 
Alvast hartelijk bedankt, ook namens de Éngele van Zitterd-Gelaen! 
 
Bestuur 
Kasteelbuurt Limbricht 
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Woensdag 20 november 17.00-19.30u 

 
Samen uit eten in een wereldrestaurant, gaat u met ons mee? 
Aanmelden graag vóór 14 november 
 
Woensdag 8 januari 10.00-12.00u 

 
Uitgebreid Nieuwjaarsontbijt! 
Eigen bijdrage:  €10,- alles inclusief, aanmelden vóór 23-12 
 
Attentie: Het wijksteunpunt is gesloten van: 
23-12-2019 t/m 05-01-2020 
 
Info / aanmelden graag op T. 06 133 70 258 (Gertie de Klein) 
Of stuur een mailtje naar gdklein@piw.nl 
             

Hof van Eynatten 1 te Limbricht 
 
 
 
 

Wij zijn van 24 december t/m 1 januari gesloten. 
Op woensdag 2 januari zijn we er weer! 

Namens team Hof van Eynatten: 
“Fijne feestdagen gewenst” 
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 S.G.L.  Bezettingsschema 01-12-2019 t/m 22-12-2019 
 

Zo  01-12-2019 Muziekvereniging drumband   09:30 GZ 
Ma 02-12-2019 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
Di   03-12-2019 KBO (gym)   11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z  
 Fusion  20:00 KZ 
Wo  04-12-2019 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
 Tussenpartij Marion Stans  23:00 OR 
Do  05-12-2019 Aero gym  19:30  KZ 
Vr   06-12-2019 Aero gym  09:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)   19:00 GZ 
Za  07-12-2019 Buurt Zuid-West Seniorenmiddag  12:30 OR 
Zo  08-12-2019 Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
Di   10-12-2019 KBO (gym)   11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 KBO  13:00  GZ 
 Fam Lennarts  16:00 KZ 
 Fusion  20:00 KZ 
Wo 11-12-2019 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
 EHBO  20:00 BK 
Do  12-12-2019 Aero gym  19:30  KZ  
Vr   13-12-2019 Aero gym  19:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)   20:00 GZ 
Za  14-12-2019 Sjroopbuurt High Thee  13:00 OR/KZ 
Zo  15-12-2019  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
 KBO Kerstviering  14:00 GZ 
Di   17-12-2019 KBO (gym)   11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z  
 Fusion  20:00 KZ 
Wo 18-12-2019 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
Do  19-12-2019 Aero gym  19:30  KZ 
Vr   20-12-2019 Aero gym  09:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)   09:00 Geheleg.  
Za   21-12-2019 Muziekvereniging      18:00 GZ 
Zo  22-12-2019 Muziekvereniging drumband  10:00 GZ 
     

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

Wij zoeken Vrijwilligers cq bestuursleden 

Het Gemeenschapshuis `t Woape van Lömmerich  is drin-
gend op zoek naar iemand die ons als Vrijwilliger kan gaan 

uithelpen. 
 

Een enthousiaste man/vrouw gezocht die het leuk vindt om ver-
schillende activiteiten te doen! 

en bestuurs Lid wil worden. 

 

anders moeten wij voor de toekomst halaas afzeggingen gaan 
doen!!  

Reageer dan op deze vacature! 

Neem contact op 
via 

e-mail gemeenschapshuislimbricht@gmail.com 
 

en 
 

Tel.046-4525473                                                          

Gemeenschapshuis `t Woape van Lömmerich 
Past. De Gronckelstraat 1 

6141AG  Limbricht 
 
 


