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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 maandag 18 april 18.00 uur.



Activiteiten-kalender
 
8 april  Lunch juf Margriet, hog van Eynatten, 12.00 uur
19 april  Zonnebloem kienmiddag, 14.00 uur Guttecoven
24 april  Eerste Heilige Communie
16 mei  Pinksterfeest - Rommelmarkt
29 mei  Sacramentsdag met aansluitend de processie
10 juni  V.V de Doale halen oud ijzer op v.a. 18.00 uur
16 Juli  Sjroopbuurt, bezoek aan brouwerij Hertog-Jan Arcen.
16 Juli  Sjroopbuurt, bezoek aan Kasteelpark Arcen.
24 September Sjroopbuurt, Sjroopdaag/Oktoberfeest gemeenschapshuis.
30 September V.V de Doale halen oud ijzer op v.a. 18.00 uur
26 November 2x11 Jubileum Auwt Jeugprinse Lömmerich

Help juf Margriet helpen
 
Beste mensen,

Op 22 april zal juf Margriet weer naar India vertrekken om als vrijwilligster te werk-
en in de tehuizen van moeder Teresa.

Omdat wij als werkgroep van diverse mensen al de vraag hebben gekregen waar 
ze een “envelopje” kunnen afgeven, hebben wij samen met wijksteunpunt Hof van 
Eynatten een “inlooplunch” georganiseerd.

Op vrijdag 8 april van 12.00 - 14.00 uur zal juf Margriet aanwezig zijn en kunt u 
haar persoonlijk spreken over het werk in de tehuizen, een goede reis wensen of 
haar financieel steunen.
Als lunch zal er een heerlijke soep met stokbrood geserveerd worden tegen  
betaling van € 2.- ( graag aanmelden bij het wijksteunpunt)
Ook zal er koffie/thee met iets lekkers te verkrijgen zijn. (€1.50)

De opbrengst gaat geheel naar het vrijwilligerswerk van juf Margriet.
Wij hopen op een goede opkomst en tot 8 april.

Werkgroep, help juf Margriet helpen!



Dankbetuiging KBO

Op 12 maart hebben wij het 50 jarig bestaan gevierd. Het was een geslaagde 
middag voor de leden. Men heeft genoten van de muziek en het heerlijke diner. 
Tijdens de receptie die bezocht werd door  particulieren, Limbrichtse verenigingen 
en zusterverenigingen, alsmede een afvaardiging van het Gemeente bestuur, 
waarbij wij vereerd werden met een Oorkonde van Gemeentewege  bij ons 50 jarig 
bestaan. Jammer dat niet alle Limbrichtse verenigingen aanwezig waren. Maar het 
bestuur en de leden willen iedereen bedanken, die op welke manier dan ook, zijn 
of haar steentje heeft bijgedragen aan deze geslaagde middag.

Bestuur KBO St. Salvius Limbricht

Collecte voor Amnesty

De collecte voor Amnesty International die in de tweede week van maart is 
gehouden, heeft in Limbricht het mooie bedrag van 765,84 euro opgebracht.

Namens Amnesty dank ik u en onze collectanten hier heel hartelijk voor.

Thea van Gend

LIMBRICHT



WERKGROEP ACTIVITEITEN KERKBESTUUR LIMBRICHT
P/A Lintjeshaag 19, 6141 MB Limbricht.

Pinksterfeest 2016

Op pinkstermaandag 16 Mei a.s. organiseert de werkgroep activiteiten van het 
kerkbestuur Limbricht voor het 23e jaar het pinksterfeest met een grote rommel-
markt van 8.00 tot 17.00 uur, met ongeveer 100 kramen.

De kraamhuur voor een standaard kraam bedraagt dit jaar:
€ 30,00 per stuk.

Er worden géén grondplaatsen verhuurd. Er mogen niet hoofdzakelijk nieuwe 
spullen verkocht worden!!   
 

Inschrijven kan t/m 1 mei 2016.

Er worden géén standhouders met drank- en/of eetgerei op de rommelmarkt 
toegelaten. 

U kunt een inschrijfformulier per E-mail aanvragen: 
w.konings@home.nl

Maar let op, vol is vol, dus schrijf u direct in.

Dit jaar zal het kraampjes parcours hetzelfde zijn. 
De activiteiten zijn voor het gemeenschapshuis aan de Gronckelstraat, waar ook 
het terras en de catering tent staan.
Ook de informatie en de EHBO zullen daar  aanwezig zijn.

Beleeft uitnodigend,

Werkgroep activiteiten Kerkbestuur Limbricht.



Zonnebloem Nieuws

De Zonnebloem doet dit jaar voor de eerste keer mee aan de Clubkas campagne 
van de Rabobank.
Deze duurt van 13 tot en met 26 april. Iedereen die lid is van de Rabobank kan 5 
stemmen uitbrengen op verenigingen die deelnemen aan deze actie. Lid worden 
kan als u een rekening heeft bij de Rabobank en zich vervolgens aanmeld als lid.
Een stem levert de vereniging € 4,50 op.

Dus willen wij u vragen om te stemmen op Zonnebloem LEG (Limbricht Einighausen  
Guttecoven), om zo met een kleine moeite onze clubkas te spekken.

Alvast vriendelijk bedankt.

Zonnebloem Activiteiten Agenda

Dinsdag 19 april is onze jaarlijkse kien middag, er zijn weer
leuke prijzen te winnen zowel bij het kienen als bij de loterij.
Aanvang 14.00 uur in het gemeenschapshuis te Guttecoven.
Zaal is open vanaf 13.30 uur.

Vrijdag 20 en Dinsdag 24 mei gaan we weer naar Da Capo.
Deze keer voor een heerlijk asperge menu. Voor dit menu kunt u zich niet meer 
aanmelden we zijn helemaal volgeboekt.



Lente programma 2016

We zetten de Toon:  woensdag 13 april  van 10.00 – 12.00 uur.
Tentoonstelling  van Toon Hermans-verzameling t.g.v. Toons 100e geboortejaar. 
Marcel Dettloff, fervente Toon fan, stelt ons zijn verzameling ter beschikking. Kom 
kijken, lezen, meepraten en leuke herinneringen ophalen aan Toon-tijden.

Moederdag: woensdag 4 mei  van 10.00 – 12.00 uur. 
Documentaire over Heintje Simons en zijn doorbraak met het nummer: ‘Mama’. 
Daarna, als Moederdag cadeautje voor iedereen: koffie met kakelverse gebakjes.

Film ‘Adieu aux  Soeurs’:  woensdag 25 mei  van 10.00 – 12.00 uur
Prachtige film van cineast Leon Baeten over het leven en werk van de zusters in 
het toenmalige ziekenhuis van Sittard: De Goddelijke Voorzienigheid.

Vaderdag: woensdag 15 juni van 10.00 tot 12.00 uur
Toon Hermans oneman show met het hilarische nummer ‘Vader gaat op stap’
In de pauze, als Vaderdagcadeautje voor iedereen:  ‘borreltje mét’!

Midzomerfestival: 8 juli van 14.00 tot 18.00 uur
Meer informatie volgt, reserveer deze datum alvast, ‘t wordt weer leuk!!!!!

                                                                 
Info: Hof van Eynatten 1  Limbricht tel. 046-4527272 / 06-13370258
Of loop gezellig bij ons binnen, de koffie staat klaar!



9 t/m 24 april 2016  

.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 

Eerste Heilige Communie 
In de komende weken ontvangen vele kinderen uit onze parochies hun 
Eerste Heilige Communie. Op zondag 17 april is deze feestdag voor 12 
kinderen van de basisschool “De Leeuwerik” in de kerk van Guttecoven; 
een week later, op 24 april, ontvangen 16 kinderen van de basisschool de 
“Lemborgh” in Limbricht voor het eerst Jezus in de Heilige Hostie. Zowel 
voor de kinderen, alsook voor de parochies is dit een bijzonder gebeuren. 
In de catecheselessen en door enkele gezinsmissen hebben zij zich hierop 
voorbereid. Het is mooi om te zien hoe open en ontvankelijk de kinderen 
zijn voor het geloof.  
Nu komt dan de grote dag van de ontmoeting met Jezus in de heilige 
Hostie. Ook dat is weer een groot geheim. Brood en wijn veranderen door 
de woorden van de priester in het Lichaam en Bloed van de Heer. De 

hostie ziet er nog uit als 
tevoren en toch is het brood ‘in 
wezen’ veranderd: Het is het 
Lichaam van Jezus geworden. 
Met ons verstand is dat moeilijk 
te begrijpen; je kunt het slechts 
in geloof aanvaarden, omdat 
Jezus zelf het heeft gezegd. 
“Het brood, dat Ik zal geven is 
Mijn Vlees, ten bate van het 
leven der wereld.”  

In de communie komt Jezus dus echt bij ons. Elke keer dat wij ter 
Communie gaan, is het dus een persoonlijke ontmoeting met Jezus. 
Vanzelfsprekend vraagt dat om ons geloof in Hem. Hoe zou je de hostie 
durven te ontvangen als je er niet in gelooft. En evenzeer vraagt het ook 
om een levenshouding in eenheid met Christus en Zijn Kerk.  

 



De Eerste Communie is altijd iets bijzonders. Nog na jaren weten velen 
zich deze dag te herinneren. Het mag dan ook als iets bijzonders gevierd 
worden. De Eerste Communie is een nieuwe stap in het leven met Jezus. 
Deze levensband met Jezus moet echter ook verder uitgebouwd worden. 
Het zou toch vreemd zijn als de ‘eerste’ Communie voor een hele tijd ook 
de laatste zou zijn. Kinderen hebben de steun van hun ouders nodig om 
deze levensband met Jezus te bewaren: door te bidden, maar ook door 
deel te nemen aan de viering van de Heilige Mis op zondag. Maar een 
gezin zou daarvoor ook mogen rekenen op de steun van een 
gemeenschap. Allen binnen een parochie hebben de taak om elkaar in de 
geloofsbeleving te steunen en te bemoedigen. Zou dat niet een mooi 
cadeau zijn, dat wij als gemeenschap aan de communicantjes kunnen 
geven: het voorbeeld van een goede geloofsbeleving. Zo kan de Eerste 
Communie écht een parochiefeest worden. 
Ouders en communicantjes, proficiat met de Eerste Heilige 
Communie! 
 
Het heilig Doopsel ontvingen: 
Mila, dochter van de ouders Schulze-Leenders, Eisenhowerlaan 611, 
Sittard 
Ravi, zoon van de ouders Hendrix-Niels, Provincialeweg 24, Limbr. 
Nilsa, dochter van de ouders van der Vorst-Habich, Heistraat 60, E. 
Ouders, van harte proficiat met uw kindje. Moge het opgroeien in de liefde 
tot God en de naasten 
 
In de Heer overleden is: 
Hans van Gool, Kennedylaan 11, Limbricht, 71 jaar 
Mogen hij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel sterkte 
met dit verlies. 
 
Om te noteren:  
Zondag 10-4, 12.00 uur : Koffie-uurtje in de pastorie. 
Dinsdag 12-4, 20.00 uur: Geloofsavond voor jonge ouders (pastorie) 
Maandag 18-4, 20.00 uur: Bijbelmeditatie in pastorie. 
 
Huis- en ziekenbezoek door de pastoor 
Zo veel mogelijk probeert de pastoor ook om de parochianen thuis of in 
het ziekenhuis op te zoeken. Indien u graag de pastoor voor een gesprek 
of bezoek wilt ontvangen, laat het dan even bij de pastorie weten. Tel. 046 
– 451 5595. 
 
 



Kerkdiensten 
Zaterdag 9 april: Vooravond Derde zondag van Pasen 
Vandaag geen biechtgelegenheid 
19.00 uur, Guttecoven: Pl. H. Mis: voor de overleden ouders Dreissen-

Knoors en voor de kinderen Paul, Tilla en Sjaak; voor Thei Bogie 
(offergang); jaardienst voor de ouders Hub en Mia Geurts-Geurts 
(st); voor Corrie Fuchs-Janssen (offergang); jaardienst voor Tillie 
Salden-Schmeits.  

Zondag 10 april: Derde zondag van Pasen 
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor Peter Hendrik Storms (st); voor 

Gerda Leenders (st); voor Annelies Leinders-Kusters (st); voor 
Karel Notermans (1ste jaard.); voor Carel Webers, Anna Hermans 
en zonen Leo en Sjaak; voor ouders Broekhoven-Kelleners en 
Peter Hochstenbach (jrd); voor Frans (verj) en Francine (verj) 
Kusters en familie;  

11.00 uur, Limbricht:  Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 
voor ovl ouders Stoffels-Laumen; voor Mia Engelen-Brinkman 
(off); voor Tony Ewalds-Pijls (off); voor Jet Speetgens-
Heutmekers (off)                                               

Maandag 11 april: H. Stanislaus, bisschop en martelaar. 
09.00 uur, Limbricht:  H. Mis: voor een overledene (PH). 
Dinsdag 12 april:  
14.30 tot 15.30 uur: Einighausen: Gebedsuur met Rozenkrans. 
19.00 uur, Guttecoven:  Plechtige H. Mis voor de offeraars in de 

veldkapel; ter ere van de H. Antonius (noveen 1).  
Woensdag 13 april: H. Martinus I, paus en martelaar 
19.00 uur , Limbricht: H. Mis: voor alle gezinnen. 
Donderdag 14 april:  
19.00 uur, Limbricht: H.  Mis: voor Toos Schlössels (st); 
Vrijdag 15 april:   
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus; voor een familie (N). 
Zaterdag 16 april: Voorav. 4e zondag van Pasen / Roepingenzondag 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis : om Gods zegen over de parochie. 
Kerkdeurcollecte voor de priesteropleiding van ons bisdom 
19.00 uur, Guttecoven: Geen H. Mis. 
Zondag 17 april: Vierde zondag van Pasen / Roepingenzondag 
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor parochie; voor Pierre Notermans 

(st); voor Mia Notermans-Hauwé; 
Kerkdeurcollecte voor de priesteropleiding van ons bisdom 



11.00 uur, Guttecoven:  Plechtige H. Mis waaronder de viering van de 1ste 
H. Communie;  om Gods zegen over de parochie, de 
communicantjes en hun ouders; voor Peter Coenen, de oom van 
Ruth; jrd. voor ouders Willem-Gijskens - Leontine Custers (st); jrd. 
voor Sjra en Sophie Hermans-Wetzels (st); voor Opa Frans en 
Opa Coenen 

11.00 uur Limbricht: geen H. Mis. 
Maandag 18 april:   
09.00 uur, Limbricht:  H. Mis: voor een overledene (PH). 
Dinsdag 19 april: 
14.30 tot 15.30 uur: Einighausen: Gebedsuur met Rozenkrans. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis ter ere van de H. Antonius 

(noveen 2); jrd. voor de overl. Ouders Peters-Willen (st); voor de 
ouders Peter Schrijen-Agnes Coenen (st).   

Woensdag 20 april:  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis; voor alle zieken. 
19.45-20.45 uur, Limbricht: Aanbidding van het H. Sacrament 
Donderdag 21 april: H. Anselmus, bisschop en kerkleraar 
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: om roepingen. 
Vrijdag 22 april:  
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus; voor een familie (N). 
Zaterdag 23 april: Vooravond Vijfde zondag van Pasen 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis voor Wil Könings (offergang); 

voor Teun en Betsie Houben-Kentgens (st); voor Sef Habets en 
familie; voor Sjra Goltstein (offergang).  

Zondag 24 april: Vijfde zondag van Pasen 
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 

voor Piet Smeets en Annie Smeets-Hermans (st); voor Anton 
Keulen en  Maria Keulen-Hennen, alsmede voor de 
overledenen van de familie Keulen-Hennen; Henk Bosman en 
Leny Weusten en dochter Elly; voor Har Meijer (jrd); 

11.00 uur, Limbricht: Plechtige H. Mis waaronder de viering van de 1ste 
H. Communie; om Gods zegen over de parochie, de 
communicantjes en hun ouders; gest. jaardienst voor Bea en Mia 
Frenken en ovl ouders Frenken-Geelen; jaardienst voor Christine 
Salden-Schmeitz; jaardienst voor Jacques Schrijen en Maria 
Schrijen-Beuth. 

 

 



Concerten in het Salviuskerkje
De Donderdag van de Draailier in het Limbrichtse Salviuskerkje.
            
Op donderdag 7 april om 20 uur vindt in het oude Salviuskerkje van Limbricht een 
optreden plaats met als thema de Draailier.

Op het paneel ‘de Hel’ dat onderdeel uitmaakt van de ‘Tuin der Lusten’ van Jheron-
imus Bosch staat een gigantisch instrument afgebeeld: de draailier. Dit traditionele 
instrument kent een lange geschiedenis. De eerste draailieren werden al in de 9e 
eeuw gebouwd en in de loop der eeuwen raakte  het instrument over geheel Eu-
ropa verspreid.  Veelal in de volksmuziek, maar ook werd de draailier gespeeld aan 
het Franse hof. Sinds enkele decennia kent de draailier een flinke revival.

Op donderdagavond 7 april kunt u op een unieke manier kennismaken met de 
kwaliteiten van dit bijzondere instrument. Op deze ‘Donderdag van de Draailier’ 
vindt namelijk een concert plaats dat u niet mag missen. Allereerst spelen op deze 
avond twee absolute topmuzikanten uit Frankrijk Gilles Chabenat en Patrick Bouf-
fard. Deze twee gelauwerde draailierspelers tonen hun virtuoos spel tijdens de 
presentatie van het nieuwe programma ‘Tour A Tour’.  Voorts vindt een primeur 
plaats; de presentatie van een nieuw duo Harald Bauweraerts / Kay Habets, twee 
jonge, getalenteerde muzikanten uit de regio Antwerpen (B). Tenslotte zal ook AIOL 
(Beek) een bijdrage leveren aan deze bijzondere avond. AIOL bestaande uit (vader 
en zoon) Herbert en Kay Habets, speelt sinds 2013 traditionele muziek en eigenti-
jdse composities op draailier en diatonisch accordeon.

Entree: 7,50 euro.
Reserveren: habets.starmans@gmail.com  
of 00.31.46.4372109



Concerten in het Salviuskerkje
Serie Oude Muziek in het Oude Salviuskerkje.

Op zondag 10 april vindt om 14.30 uur in het oude Salviuskerkje van Limbricht een 
concert plaats in de Serie Oude Muziek. Saskia Coolen, Rainer Zippeling en Pat-
rick Ayrton brengen het programma: De blokfluit in de slotgracht.

In de slotgracht van Huize Dever werd een zeventiende-eeuwse sopranino-blokfluit 
gevonden die nog steeds bespeelbaar is. En soms duikt uit een museumdepot een 
vergeten instrument op, dat ineens van grote waarde blijkt te zijn, zoals de Terton-
blokfluit die Saskia Coolen in Brielle vond. Met haar collega’s bespeelt Coolen in dit 
concert achttiende-eeuwse muziek van De Fesch, Nozeman, Schenck en tijdgen-
oten op échte, originele instrumenten, elk met zijn eigen verhaal.

Blokfluitiste en gambiste Saskia Coolen studeerde blokfluit aan het Conservatori-
um Maastricht en het (Sweelinck) Conservatorium van Amsterdam. Ze bekwaamde 
zich op de viola da gamba en studeerde muziekwetenschap aan de Universiteit 
van Utrecht. Coolen speelt bij talloze ensembles, waaronder het Freiburger Baro-
ckorchester, The King’s Consort, het Brisk Recorder Quartet Amsterdam en Cam-
erata Trajectina. Coolen doceert aan de conservatoria van Den Haag en Utrecht. 
Zij wordt bij dit concert begeleid door Rainer Zippeling, cello en viola da gamba, en 
door Patrick Ayrton, klavecimbel.

Entree: 23 euro. 
Reserveren: Uitbalie – uitbalie@sssg.nl (046-4524400)



Concerten in het Salviuskerkje
Wereldmuziekgroep Matiz in het Limbrichtse Salviuskerkje.

Op zondag 17 april om 15.00 uur is in het Oude Salviuskerkje van Limbricht een 
concert van de Wereldmuziekgroep Matiz uit Roermond. De groep bestaat uit:
Marjolein Smeets en  Martin Houkes (zang), John Damen (accordeon/ bandoneon 
/klarinet), Joop Janssen (gitaar/mandoline), Koen Dekkers (viool), Sofie van Rooi-
jen (bas), Pantaleon Hajenius (fluiten/ slagwerk). 
             
MATIZ maakt wereldmuziek: van Buenos Aires tot Belfast, van de Balkan tot Bug-
genum. De groep speelt in kleine en middelgrote theaters maar ook op intieme 
huiskamerconcerten. MATIZ betekent in het Spaans: kleurrijk of kleurschakering. 
Dat wil de groep tonen: de kleuren van het leven. “We halen onze muziek overal 
vandaan. En vooral de muziek die ontstaan is in de harten van het volk. Ziel en 
zaligheid, gezongen met een volkse stem. Om de puurheid hiervan te bewaren 
wordt onze muziek akoestisch uitgevoerd.” Naast traditionals brengt MATIZ eigen 
liederen, instrumentals en teksten.

Entreeprijs: 10.00 euro
Reserveringen: wereldmuziekmatiz@gmail.com
Verdere informatie: www.wereldmuziekmatiz.nl

Vocaal totaal en Consorcio Manuel Garcia in het Salviuskerkje van Limbricht.

Op zaterdag 16 april om 19.30 uur is in het Oude Salviuskerkje van Limbricht een 
concert van het Kamerkoor en solisten Vocaal totaal uit Merkelbeek en het Solis-
tenensemble Consorcio Manuel Garcia: Véronique Meuffels, sopraan; Annemie 
Vallino-Ravetta, mezzosopraan; Arno Kerkhof, piano.

Op het programma staat: ‘Preghiera’  - het gebed in de Italiaanse opera.

Tijdens de belcantoperiode – Italië, eerste helft van de 19e eeuw – kwam het gebed 
met regelmaat voor in de opera. Het gebruik van religieuze elementen, veelal met 
het doel dramatische effecten te bereiken, was in die tijd nogal populair. Tijdens dit 
concert zullen het koor en diverse solisten van Vocaal totaal de toehoorders door 
diverse opera’s van de Italiaanse meesters leiden, zoals Donizetti’s Maria Stuar-
da,  Rossini’s Mosé, Verdi’s La forza del destino en I Lombardi, op zoek naar het 
‘PREGHIERA’.

Entree: 12,50 euro
Reserveren: info@vocaaltotaal.com / 045 5257427
Meer info: www.vocaaltotaal.com



Verschijningsdata Contactblad 2016

!LET OP: KOPIJDATA GEWIJZIGD!
De verschijningsdata zijn aangepast aan de parochieblaadjes van Einighausen en 
Guttecoven, zodat deze nu geljk lopen. De kopij datum is in het vervolg maandag.

Kopij voor het volgende nummer kunt u mailen naar: redactie@gb-limbricht.nl
uiterlijk maandag 18 april 18.00 uur.
  
   
Editie  Kopijdatum  Verschijning  Duur
1  4-jan   8-jan   2 weken
2  18-jan   22-jan   2 weken
3  1-feb   5-feb   2 weken
4  15-feb   19-feb   2 weken
5  29-feb   4-mrt   2 weken
6  14-mrt   18-mrt   3 weken
7  4-apr   8-apr   2 weken
8  18-apr   22-apr   2 weken
9  2-mei   6-mei   3 weken
10  23-mei   27-mei   2 weken
11  6-jun   10-jun   2 weken
12  20-jun   24-jun   2 weken
13  4-jul   8-jul   2 weken
14  18-jul   22-jul   3 weken
15  8-aug   12-aug   3 weken
16  29-aug   2-sep   2 weken
17  12-sep   16-sep   2 weken
18  26-sep   30-sep   2 weken
19  10-okt   14-okt   2 weken
20  24-okt   28-okt   3 weken
21  14-nov   18-nov   2 weken
22  28-nov   2-dec   2 weken
23  12-dec   16-dec   3 weken
      
2017      
1  2-jan  6-jan  2 weken
      
Vetgedrukt zijn de driewekelijkse edities.     
 



S.G.L.  Bezettingsschema  10-04-16 t/m 24-04-16

zo 10-04-2016 Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
ma11-04-2016 Bridgeclub de Molenbron   19:00 GZ
  Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di 12-04-2016 KBO (gym)     11:00 GZ
  Fusion      20:00 KZ
Wo13-04-2016 KBO  jaarvergadering    14:00 GZ
  Muziekvereniging  (kienen)  18:00 GZ
  Hatha Yoga (groep1)    19:00 KZ
  Hatha Yoga (groep2)    20:15 KZ
do 14-04-2016 Aero-gym     19:30 KZ
vr 15-04-2016 Aero-gym     09:30 GZ
  Muziekvereniging korps    19:00 GZ
za 16-04-2016 EHBO herhalingsles    08:00 GZ
  Hakuschi (judo)     09:00 KZ
zo 17-04-2016  Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
ma18-04-2016 Bridgeclub de Molenbron   19:00 GZ
  Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di  19-04-2016 KBO (gym)     11:00 GZ
  Vrouwenclub kienen    19:30 BK
  Fusion      20:00 KZ
  Vergadering Jazz dance    20:30 GZ
Wo20-04-2016 KBO (koersballen)    14:00 KZ
  Muziekvereniging  (kienen)     18:00 GZ
  Hatha Yoga (groep1)    19:00 KZ
  Hatha Yoga (groep2)    20:15 KZ
do 21-04-2016 Aero-gym     19:30 KZ 
vr  22-04-2016 Aero-gym     09:30 GZ
  Muziekvereniging korps    19:00 GZ
za 23-04-2016 Hakuschi (judo)     09:00 KZ
zo 24-04-2016  Communiefeest     09:00 OR
  Muziekvereniging drumband   10:00 GZ

Wilt u een ruimte reserveren voor een aktiviteit dan gaarne via 
e-mail gemeenschapshuislimbricht@gmail.com of bel 06-23329797




