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 Jaargang 53         Nummer 01      11 januari 2020

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 26 januari 18.00 uur.
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Activiteiten-kalender
*SK: Salvius kerkje *KB: Kasteel Buurt

december 
21 december  19.30 uur concert oratoriumvereniging SK 
22 december  15.00 uur strijkersensemble  i giardini  SK
24 december Kerstavond in de buurt KB 
26 december   extra openstelling SK 14.00-17.00 uur ( Gouverne)
27 december Ophalen oud-papier, Schutterij Sint Salvius Limbricht
27 december Kris-, Wanjel- en Oriëntasietoch APL
29 december   extra openstelling SK 14.00-17.00 uur ( Gouverne)

2020 
januari 
11 januari Prinsen & Prinsessen bal
17 januari Première voorstelling
18 januari Prinsenzitting /Revue
19 januari Rondgang / openhuis prins
31 januari        Badmötsjebal (10-16 jaar)

februari 
01 februari Prinsenreceptie + prinsenbal
20 februari Auwt wieverbal
21 februari Afhalen optocht nummers
21 februari Carnavalsmis
22 februari Maske ophangen
24 februari Optocht + Optochtbal 
25 februari Kinderbal

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
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Groep “Kippen I” Winnaar KWOT 2019!
Op 27 desember haet de jaorlikse Kris, Wanjel en Oriëntasietoch, 
georganiseerd door de Auwt Prinsegarde Lömmerich, plaats gevonje. Op 
“3e Kersdaag” 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 besjlisdiagramme 
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.
7 Groepe, mit in totaal zo’n 40 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 ouch 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 “Kippen I” zich te krone tot winnaar van de Kris, Wanjel 
en Oriëntasietoch 2019. Mit 220 punte bleefte zie groep “FC die van Bor” 
(217 punte) mit ein kleine veursjprongk veur. De top 3 woort gecompleteerd 
door groep “Karl, Frans en Gertie” (215 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 Oriëntasietoch 
2020!

Volledige oetsjlaag:
1. Kippen I, 220 punte
2. FC die van Bor, 217 punte
3. Karl, Frans en Gertie, 215 punte
4. Jack, Jose en Henk, 202 punte
5. Doog mer get, 189 punte
6. Geweun wie veurig jaor, 164 punte
7. Kippen II, 0 punte



5

Oproep aan alle (oud) LImbrichtenaren………..

Lijkt het jou leuk om oud teamgenoten, muziekvrienden, buurtgenoten 
of andere mensen waarmee je in het verleden een leuke tijd hebt 
beleeft weer eens bij elkaar te zien maar ontbreekt het aan tijd of 
ruimte om een dergelijke bijeenkomst te organiseren? Wij bieden in 
2020 dé ultieme mogelijkheid! 

Op vrijdagavond 15 mei zal in de feesttent, welke ter gelegenheid 
van ons bondsschuttersfeest op het sportveldencomplex wordt 
gebouwd, een heuse reünie-avond worden gehouden voor iedereen 
die in het verleden deel heeft uitgemaakt van het rijke Limbrichtse 
verenigingsleven.

Uiteraard gaan wij proberen om zoveel mogelijk oud-leden van onze 
eigen schutterij op de been te krijgen maar daarnaast zijn ook al 
andere organisaties hard in de weer om oud-medewerkers en –leden 
te mobiliseren.

Elke vereniging krijgt uiteraard de ruimte om een eigen, herkenbaar 
“herinneringshoekje” in te richten en er wordt gezorgd voor een 
passende muzikale omlijsting. Daarnaast zorgen wij voor de 
verspreiding van uitnodigingen en de nodige PR-acties om deze 
avond zoveel mogelijk (oud) Limbrichtenaren op de been te krijgen.

Wil je jou buurtvereniging, sportclub, vriendengroep of andere 
groepering aanmelden voor deze memorabele avond? Stuur dan 
een mail naar reunie@sintsalvius.nl en er wordt contact met je 
op genomen. Telefonisch aanmelden kan via ons secretariaat op 
telefoonnummer 06-14409175.

Beleefd uitnodigend,

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 

12 januari t/m 2 februari 2020 

 
Je kind laten dopen 
Je kind is een bijzonder geschenk. Vanaf de eerste dag wil je het met 
alle zorg koesteren. Het is fijn om te zien hoe ouders zich echt de tijd 
nemen voor hun kinderen. Wanneer beiden onder de grote druk staan 
die het werk met zich mee brengt, is dat zeker niet makkelijk. 
Als ouders wil je het beste aan je kind meegeven. Je denkt er bewust 
over na. Een schoolkeuze wordt niet zo maar gemaakt. Je kind moet 
een goede start hebben voor het leven. 
Een goede start voor het leven geef je ook 
mee door het doopsel. Daarin plaats je 
een kind onder de bijzondere zorg en 
bescherming van God. Maar vooral 
ontvangt een kind door het doopsel een 
speciale levensband met God. Het wordt 
door Hem ook als Zijn  kind aangenomen. 
Het mag leven als kind van God hier in dit 
leven en eens voorgoed in de eeuwigheid. 
God wil dat wij bij eens Hem thuis komen. 
Door het doopsel wordt ook iets verwijderd 
wat niet in het leven van een mens thuis hoort, namelijk de zonde. Het 
geloof laat ons weten dat elke mens als een soort kwade erfenis die 
zonde, waardoor de eerste mensen de levensband met God verbroken 
hadden, meekrijgt. Het doopsel herstelt dat door die zonde weg te 
wassen. 
Met het doopsel geef je aan God ook je ja-woord. In eerste instantie 
doen dat de ouders in naam van het kind, samen met de peetoom en 
peettante. Later moet ieder mens dit ja-woord ook zelf waar maken. Het 
gelovig voorbeeld van anderen is daarbij een enorme hulp.  Daarom is 
het fijn als een kind ook thuis heeft leren bidden. Door vaker met God te 



spreken ontvangt Hij een plaats in je leven. Over God kun je ook in de 
bijbel lezen. Het is zo mooi om kinderen voor te lezen uit een 
kinderbijbel, zij staan er al voor open.  
Het doopsel is het grote levens-geschenk dat je aan een kind mag 
meegeven. Juist omdat het je zo veel waard is! 
 
Gezinsmissen 
Alle ouders en kinderen zijn 
speciaal voor de gezinsmissen 
uitgenodigd. Deze zijn zondags 
om 11.00 uur in Limbricht op: 
 
 2 februari;  
 8 maart;  
 5 april;  

 
Om te noteren: 

Maandag 20-1 en 3-2, 20.00 uur: Bijbelmeditatie in pastorie 
Dinsdag 28-1 en 11-2, 20.00 uur: cursus Ethiek, pastorie  

Zondag  9-2, 12.00 uur: Koffie-uurtje in pastorie. 
 

 
Blasiuszegen 
Na de h. missen op zaterdag 1 en zondag 2 februari zal 
de Blasiuszegen worden uitgedeeld. Dit is een 
bijzondere zegen tegen keelziekten en al het andere 
kwaad.  
 

Huis- en ziekenbezoek door de pastoor 
Indien u graag de pastoor voor een gesprek of bezoek thuis wil 
ontvangen, laat het dan even bij de pastorie weten. Tel.  451 55 95. 
 

Mogen wij ook in 2020 op uw kerkbijdrage rekenen? 
Bij voorbaat dank! 

 
Kerkdiensten 
Zaterdag 11 januari;   
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor pastoor 

Ben Janssens; jaardienst voor de overleden ouders Dohmen-
Hermans en dochter Elly Bouts-Dohmen. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBq5aM1bLYAhViJ8AKHX1tAYIQjRwIBw&url=http://holycrossrumson.typepad.com/pastor/2011/02/mass-attendance-religious-education-students.html&psig=AOvVaw1dmAWl1o8ZQmULzSS4xGmn&ust=1514755115388218


Zondag 12 januari: Doop van de Heer, feest 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: voor de parochie. voor Jo 

Baltussen en Hub Op den Camp (jrd). 
11.00 uur: Limbricht: Gezongen hoogmis: voor de parochie.  
Maandag 13 januari: H. Hilarius van Poitier, bisschop en kerkleraar 
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor overleden priesters 
Dinsdag 14 januari:  
14.00 tot 15.00 uur, Einighausen: Aanbidding en Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: Ter ere van St. Antonius.  
Woensdag 15 januari: H. Arnold Janssen, priester  
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor pastoor No Tummers. 
Donderdag 16 januari:  
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de zieken 
Vrijdag 17 januari: H. Antonius, abt 
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Zr. Othila 
Zaterdag 18 januari: Maria op Zaterdag  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor de parochie:  

zeswekendienst voor Jo Wauben; voor Mia en Lies Lomme 
(offergang); jaardienst voor de ouders Leo Tummers–Maria 
Coenen (st.); jaardienst voor Sef Habets; voor Lieske Keulen-
Habets (offergang);  jaardienst voor Matthieu Habets (st.);  

Zondag 19 januari: Tweede zondag door het jaar   
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor Math 

Soons en Mimi Soons-Vrij (jrd); 
11.00 uur: Limbricht: Gezongen hoogmis: voor de parochie; voor Jac 

van Neer (off);   
Maandag 20 januari: H. Fabianus, paus en martelaar  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de zielen in het vagevuur 
Dinsdag 21 januari: H. Agnes, maagd en martelares  
14.00 tot 15.00 uur: Einighausen: Aanbidding en Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de 

Veldkapel.   
Woensdag 22 januari:  
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: om roepingen 
Donderdag 23 januari: 
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de zieken 
Vrijdag 24 januari: H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar  
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor de gezinnen 
 



Zaterdag 25 januari: Bekering van de H. Apostel Paulus, feest 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor de parochie;  jaardienst 

voor Jac Mulleners; voor Mia en Lies Lomme; voor Jan Dreissen 
(offergang); jaardienst voor de ouders Leo Tummers-Maria 
Coenen (st.).  

Zondag 26 januari: Derde zondag door het jaar  
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor José 

Hornesch-Perebooms (jrd); 
11.00 uur: Limbricht: Gezongen hoogmis: voor de parochie; voor Mia 

Sanders-Gorissen (off);   
Maandag 27 januari: H. Angela Merici, maagd   
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de gezinnen 
Dinsdag 28 januari: H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar  
14.00 tot 15.00 uur, Einighausen: Aanbidding en Rozenkransgebed  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de 

H. Antonius.  
Woensdag 29 januari:  
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de vervolgde christenen 
19.45-20.45 uur: Limbricht: Aanbiddingsuur. 
Donderdag 30 januari:   
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: om roepingen 
Vrijdag 31 januari: H. Johannes (Don) Bosco  
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor de jongeren  
Zaterdag 1 februari:   
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis met kaarsenprocessie: voor de 

parochie; jaardienst voor Maria Wetzels (st.). 
Aansluitend toedienen van de Blaziuszegen. 
Zondag 2 februari: Hoogfeest van Maria Lichtmis; Opdracht v.d. Heer  
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis met kaarsenprocessie: voor 

de parochie.  
Aansluitend toedienen van de Blaziuszegen. 
11.00 uur: Limbricht: GEZINSMIS met kaarsenprocessie: voor de 

parochie; voor Mia Zelisssen-Hochstenbach (off); voor Louis 
Menten (off);    

Aansluitend toedienen van de Blaziuszegen. 
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Revue 2020  
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. 

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

voorstelling zal worden gehouden op 

  17 januari 2020 (20:11) 

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

reserveren via het secretariaat van de Doale 
secretariaat@doale.nl. 

 U kunt de kaarten nu al reserveren!! 
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Revue 2020 
Prinsezitting 
V.V. de Doale 

De revue van 2020 komt er weer aan en wordt aan 
het eind van de avond de Prins van de Doale 2020 

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 18 januari 2020 (19:33) 

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 
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Senioren Vereniging Limbricht
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Beste kinderen en ouders, 
 
 
Op 11 Januari de nieuwe jeugdPrinsepaar van de Doale 
uitgeroepen. Dit jaar niet op de traditionele zondag middag maar 
al op de zaterdag waar we met de jeugd kunnen door gaan tot in 
de avonduren. 
 
We hebben Dè FeestDJ (FeestDJ Wim) dit jaar bereid gevonden om 
de tent helemaal op de kop te zetten. WimDeFeestDJ is in 
Limbricht al enkele jaren het muzikale hoogtepunt tijdens 
Koningsdag bij de Voetbalclub. 
 
We nemen afscheid van jeugdPrins Bjarne 1e en jeugdPrinsses Juul 
1e. De Auwt Jeugdprinsse en Jeugdprinsessen staan al te trappelen 
om Bjarne en Juul op toepasselijke wijze op te nemen tot de  AJL . 
 
KVL halve finalist Sanne Cremers zal een geweldig optreden komen 
geven en ook zal de nieuwe jeugdRaad 2020 bekend worden 
gemaakt. Zou jij daar bij zitten ?? 
 
Kom dus op 11 januari vanaf 16:11 naar de Doale tempel 
(Gemeenschapshuis) . 

O ja en verkleden mag….  
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Nieuwjaarsontbijt: woensdag 8 januari  
Van 10.00- 12.00 uur  
Uitgebreid Nieuwjaarsontbijt met alles erop en eraan! 
Eigen bijdrage:  €10,- en aanmelden graag vóór 24-12-19 
 

Nieuw!!! Prijsjes kienen:  vrijdag 31 januari 
Van 14.00- 16.00 uur (zaal open 13.30 uur)  
Gezellige kien-middag. Eigen bijdrage € 4,00 per kaart 
Kopje koffie / thee: €0,75 en fris: €1,00 
(Bij voldoende belangstelling kienen we elke laatste vrijdag  v.d. maand)  
 

Carnavalsmiddag: maandag 10 februari 
Van 14.00- 17.00 uur.  Gezellige carnavalsmiddag! 
Meerdere verássende optredens….  én inmiddels traditie:  
De Nônnevotteclub” mét hun lekkere votjes.  Alaaf-Alaaf-Alaaf!!! 
 
 

Wij wensen iedereen van harte fijne feestdagen toe!
                                                                 

 
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 
 
 
 
 

 
 
 
Info/opgeven: 046-4527272 of Gertie de Klein 06-133 70 258 

Hof van Eynatten 1 te Limbricht 
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 S.G.L.  Bezettingsschema 12-01-2020 t/m 02-02-2020 
 

Zo  12-01-2020 Muziekvereniging drumband   09:30 GZ 
Di   14-01-2020 KBO (gym)   11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z  
 Fusion  20:00 KZ 
Wo  15-01-2020 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
 EHBO  20:00 BK 
Do  16-01-2020 Aero gym  19:30  KZ 
 Generale Repetitie Revue Doale  19:30 GZ/OR 
Vr   17-01-2020 Aero gym  09:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)   19:00 GZ 
 Premiere Revue Doale  19:30 GZ/OR 
Za  18-01-2020 Revue Doale  18:30 Geh/Geb 
Zo  19-01-2020 Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
 Rondgang Doale  11:00 OR 
Di   21-01-2020 KBO (gym)   11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Fusion  20:00 KZ 
Wo 22-01-2020 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
 EHBO  20:00 BK 
Do  23-01-2020 Aero gym  19:30  KZ  
Vr   24-01-2020 Aero gym  19:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)   20:00 ? 
 Schutterij  19:00 KZ 
Zo  26-01-2020  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
Di   28-01-2020 KBO (gym)   11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z  
 Fusion  20:00 KZ 
Wo 29-01-2020 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
Do  30-01-2020 Aero gym  19:30  KZ 
Vr   31-01-2020 Aero gym  09:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)   09:00 ?  
 Jeugdactiviteit Doale  20:00 GZ 
Za   01-02-2020 Receptie Doale      17:30 Geh/Geb 
Zo   02-02-2020 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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VERSCHIJNINGSDATA CONTACTBLAD 2020
         VERSCHIJNINGSDATA     JAARGANG 53:     2020     

Editie: Kopydatum: Verschijning: Duur:

1 05-01-2020. 11-01-2020. 3 weken
2 26-01-2020. 01-02-2020. 2 weken
3 09-02-2020. 15-02-2020. 3 weken
4 01-03-2020. 07-03-2020. 2 weken
5 15-03-2020. 21-03-2020. 2 weken
6 29-03-2020. 04-04-2020. 3 weken
7 19-04-2020. 25-04-2020. 2 weken
8 03-05-2020. 09-05-2020. 2 weken
9 17-05-2020. 23-05-2020. 2 weken

10 31-05-2020. 06-06-2020. 2 weken
11 14-06-2020. 20-06-2020. 2 weken
12 28-06-2020. 04-07-2020. 2 weken
13 12-07-2020. 18-07-2020. 3 weken
14 02-08-2020. 08-08-2020. 3 weken
15 23-08-2020. 29-08-2020. 2 weken
16 06-09-2020. 12-09-2020. 2 weken
17 20-09-2020. 26-09-2020. 2 weken
18 04-10-2020. 10-10-2020. 2 weken
19 18-10-2020. 24-10-2020. 2 weken
20 01-11-2020. 07-11-2020. 2 weken
21 15-11-2020. 21-11-2020. 2 weken
22 29-11-2020. 05-12-2020. 2 weken

23** 12-12-2020** 19-12-2020. 3 weken

1 03-01-2021. 09-01-2021. 2 weken (o.v.b)

** Einddatum en -tijd kopij inleveren is zaterdag 12 dec, 18.00 uur!!
Vetgedrukt zijn de driewekelijkse edities.




