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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 2 mei 18.00 uur.



Activiteiten-kalender
 
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

Reumafonds bedankt Limbricht
Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden en bewoners in 
Limbricht voor hun grote inzet en bijdrage aan de landelijke collecteweek. 

Tijdens de collecte van 21 t/m 26 maart 2016 is in Limbricht in totaal € 
487,51 euro opgehaald.  Hiermee levert Limbricht een belangrijke bijdrage 
aan de reumabestrijding in Nederland.

Onzichtbare ziekte  
In Nederland leven bijna twee miljoen mensen een reumatische aandoening. 
Mensen met reuma hebben vooral last van pijn en moeheid, beide onzichtbare 
kenmerken van deze chronische ziekte. Reuma is een verzamelnaam voor ruim 
100 aandoeningen aan gewrichten, spieren en pezen. Bij veel vormen van reuma 
is er sprake van een auto-immuunziekte. Dit betekent dat het natuurlijke afweer-
systeem het eigen gewrichtsweefsel (en soms organen) aanvalt. Hierdoor hebben 
mensen met reuma vaak last van ontstekingen aan gewrichten of spieren en is 
bewegen pijnlijk. Reuma is een ingrijpende aandoening, die niet te genezen of te 
voorkomen is. Reuma kan jong en oud overkomen. 
 
Steun van iedere Nederlander nodig 
Het Reumafonds strijdt al 90 jaar voor een beter leven met reuma. Nu en in de 
toekomst. We financieren onderzoek naar betere behandelmethoden en naar 
de oorzaak van reuma. We geven voorlichting, ondersteunen reumapatiëntenv-
erenigingen en komen op voor de belangen van mensen met reuma bij politiek en 
zorg. Dat brengt ons dichter bij een wereld zonder reuma. We zijn blij met iedere 
gift die hieraan bijdraagt. 
Bankrekeningnr: NL86RABO0123040000, Amsterdam. www.reumafonds.nl



Juf Margriet’s India Blog
Beste mensen

De tijd begint te dringen. Mijn reis naar India    
komt al snel dichterbij. Vandaar de laatste 
informatie voor vertrek.

Mijn vertrek naar Calcutta is gepland op vrijdag 
22 april. In het Pinksterweekend verwacht ik 
weer terug te zijn in Nederland.

Middels een BLOG “Margriets India Blog” hou ik jullie graag op de hoogte van mijn 
ervaringen aldaar. Ik doe mijn best om regelmatig een nieuw reisverslag te plaat-
sen. Zo log je in op het BLOG; https://harriemargrietblog.wordpress.com
Uiterst rechts onderaan de pagina kun je op VOLG klikken. Vul hier je e-mailadres 
in en je krijgt een mail bij elk nieuw bericht dat ik post.
Wil je reageren op een geplaatst verslag? Dat kan. Scrol naar beneden en je kunt 
een reactie plaatsen.
 
Mocht je een steentje willen bijdragen in de vorm van een financiële ondersteuning 
voor de kinderen/mensen in Calcutta?
Dat kan op rekeningnummer van M.Janssen-Eggen.
NL 26 ING B 0003 964 233, ten name van “vrijwilligerswerk India”.

Veel mensen uit het dorp en omstreken hebben de kinderen van groep 7 onlangs 
financieel ondersteund bij het lopen van de mini-mars/Kennedy mars. Het spon-
sorgeld is ook ten bate van het goede doel en heeft maar liefst € 1270,21 opge-
leverd. Een waanzinnig mooi bedrag!

Op vrijdag 8 april was er een gezellige bijeenkomst in de Hof van Eynatten, geor-
ganiseerd door Nicole en Ellen Wolters. Samen met de bewoners van De Hof en 
inwoners van Limbricht zijn India verhalen uitgewisseld. Dit onder het genot van 
een lekkere kop soep en een stukje koek. Ons gezellig samenzijn heeft maar liefst 
€ 725,00 opgeleverd. Fantastisch!

Bij voorbaat hartelijk dank voor alle steun, op welke manier dan ook.

Veel groetjes van Margriet Janssen
  
Het gaat niet om wát we doen, maar met hoeveel liefde we het doen.         
Moeder Teresa.



 

                                               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 13.00 – 16.00 uur 
Wandelgroep  /  Rollatorgroep 

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

          Kaartclub / Bridgen  / Handwerkclub / Ontmoeting 
Elke dinsdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur 

    Woensdag 
Ontmoeting, Informatie & Advies en Jeu de Boules 

Elke woensdagochtend van 10.00 – 12.00 uur 
Zorgtrajectbegeleider/ Mantelzorgondersteuner 

Elke 4e woensdag van de maand van 10.00 – 11.30 uur 
Inloopochtend Stichting Huurdersbelangen Limbricht 

Elke 4e woensdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur 
Eetpunt “Samen aan Tafel” 

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

Elke woensdag van 14.00 – 15.00 uur 
   Donderdag 
    Ontmoeting  

Elke donderdag van 10.00 – 12.00 uur 
 Bewegen op muziek 

Elke donderdag van 13.30 – 14.30 uur 
              Voor mensen met Parkinson, COPD of andere  chronische aandoeningen 

 

                Info: 046-4527272 / 06-13370258 Hof van Eynatten 1 Limbricht 



 

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! 



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.



23-4 t/m 8-5-2016  

.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 

Bidden met Maria 
Periodes van onzekerheid zijn vaak een hele beproeving. Als je niet weet 
hoe het met je gezondheid verder moet; als je je zorgen maakt om de 
toekomst van de kinderen of het gezin; als het maar niet lukt om een 
diepere zin en richting aan je leven te geven, terwijl je aanvoelt dat het zo 
niet verder kan – dan kan zulke situatie je flink uit het lood slaan. Waar of 
bij wie vind je houvast? 
In eenzelfde situatie zaten de 
leerlingen na de hemelvaart van de 
Heer. Nu was Jezus niet meer bij 
hen. Hoe moest het nu verder?  
In deze tijd van onzekerheid en 
spanning waren de leerlingen niet 
alleen. Maria was bij hen en ging 
met hen bidden. Alleen al de 
aanwezigheid van Maria en haar 
diepe geloofshouding zal de 
leerlingen aangezet hebben om te 
bidden. Wat een grote uitstraling en 
invloed heeft toch iemand die zelf 
echt leeft vanuit het gebed! 
Van Maria leren 
Van Maria konden de leerlingen ook leren hoe zij moesten bidden. Heel 
het leven van Maria was immers één “ja”-woord tot God. “Zie de 
dienstmaagd des Heren”, zei Maria toen de engel Gabriël bij haar kwam, 
om haar de geboorte van Gods Zoon aan te kondigen. En later, bij de 
bruiloft te Kana zei Maria tot de bedienden: ‘Doet maar wat Hij u zeggen 
zal’. Dit was feitelijk de levenshouding van Maria zelf. In alles wilde zij ‘ja’ 
zeggen op wat zij als de wil van God in haar leven erkende. Niet dat die in 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjin4_g95PMAhWGyRQKHQMkC3AQjRwIBw&url=http://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/index.php?p%3Dtekenwedstrijd&psig=AFQjCNHnTyB_w2F7HfS3p-HQFLfYYQkA4Q&ust=1460922776612176


alles even helder was. Vaak was het een innerlijk vragen en luisteren naar 
Gods bedoelingen.  
Juist deze houding van overgave, vragen en luisteren naar Gods wil en 
bedoelingen konden de leerlingen van haar leren. Had Jezus zelf het niet 
ook al gezegd, toen Hij ons leerde bidden: “… Uw wil geschiede op aarde 
zoals in de hemel. …” 
Waarvoor bidden wij? 
De eer van God en het heil van de mensen, in welke vorm dan ook, zou in 
ons gebed altijd voorop moeten staan. Dat wij zelf en anderen dichter bij 
God komen; dat iemand genezing naar ziel en lichaam mag verkrijgen – 
dat zijn concrete en belangrijke vragen. In het gebed moeten wij ook ons 
zelf voor God openen: dat wij oprecht naar Gods wil trachten te leven en 
daarvoor ook om Zijn genade vragen. 
Maria heeft op deze wijze geleefd en gebeden. Echte Maria-verering 
brengt ons daarom als van zelf naar Jezus Christus en doet de liefde tot 
God in ons branden. Moge Maria ons leren om in alles open te staan voor 
de stem van Gods Geest in ons leven. 

 
Bidweg naar Mariakapel: 
In de maand mei willen wij weer elke week 
naar de Mariakapel gaan om daar onze 
intenties toe te vertrouwen aan Onze Lieve 
Vrouw. Deze bidweg is op maandag 2, 9, 16, 
23 en 30 mei. Vertrek telkens om 19.00 uur 
bij de kerk in Guttecoven. Welkom! 
 
 

Bezoek missiebisschop 
Van maandagavond 2 mei tot dinsdagochtend 3 mei zal een 
missiebisschop uit Peru een bezoek brengen aan ons cluster. Nadere 
informatie leest u op de website van ons cluster: 
www.parochieclusterlimbricht.nl  
 
In de Heer overleden is: 
Clara Gijskens-Schmeits, Huize De Lemborgh, Sittard, 86 jaar. 
Moge zij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel sterkte 
met dit verlies. 
 
Om te noteren:  
Maandag 9-5, 20.00 uur: Bijbelmeditatie in pastorie. 
 
 

http://www.parochieclusterlimbricht.nl/


Kerkdiensten 
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 Ben Geurts (offergang); als jaardienst  voor Teun en Betsie 
Houben-Kentgens (st); als jaardienst voor Sjra en Sophie 
Hermans-Wetzels (st); voor Sef Habets en familie; voor Sjra 
Goltstein (offergang); voor Frans De Bie en Kapelaan Roy De Bie.  

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 (st); voor Henk 
Bosman, Leny Weusten en dochter Elly; voor Har Meijer (jrd); 
voor Theo Cosemans en Christina Cosemans-Dukers en zoon 
Guus; 

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. 

Maandag 25 april: H. Marcus Evangelist, feest 
09.00 uur, Limbricht:  H. Mis: voor een overledene (PH). 
Dinsdag 26 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 3); voor de intenties van de offeraars in de Veldkapel; 
jaardienst voor Jolanda Schumans.  

Woensdag 27 april: H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar 
19.00 uur , Limbricht: H. Mis: uit dankbaarheid; 
Donderdag 28 april:  
09.00 uur, Einighausen: H.  Mis:  
Vrijdag 29 april: H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares.   
09.30 – 10.30 uur: H. Communie aan zieken en thuiszittenden. 
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht:  Latijnse mis/oude ritus: voor een familie (N) 
Zaterdag 30 april: Voorav. Zesde zondag van Pasen  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid 
19.00 uur, Guttecoven: Pl. H. Mis voor Sjaak Wetzels (offergang). 
Zondag 1 mei: Zesde zondag van Pasen  



09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 
voor Joseph Theodorus Storms (st); voor ouders Tholen-
Metsemakers (st); voor Pierre Habets (jrd); 

11.00 uur, Limbricht:  Plechtige H. Mis: pl. zeswekendienst voor René 
Lemans; jaardienst voor ouders Hilkens-Willems 

Maandag 2 mei:  
09.00 uur, Limbricht:  H. Mis: voor een overledene (PH). 
19.00 uur, Guttecoven: Bidweg naar de Veldkapel. 
Dinsdag 3 mei: 
14.30 tot 15.30 uur: Einighausen: Gebedsuur met Rozenkrans. 
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis ter ere van de H. Antonius 

(noveen 4); voor de ouders Zef Cloots-Jeanne Tummers en 
kinderen (st).   

Woensdag 4 mei: Vooravond van Hemelvaartsdag van de Heer 
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: voor Sjeng en Cristien Laumen-Wetzels .  
± 19.45 uur: Einighausen: Dodenherdenking op kerkhof. 
Donderdag 5 mei: Hemelvaart van de Heer 
09.45 uur, Einighausen: Plechtige H. Mis:  
11.00 uur, Limbricht: Plechtige H. Mis: 
Vrijdag 6 mei:  
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht:  De H. Mis vervalt vandaag !  
Zaterdag 7 mei: Vooravond Zevende zondag van Pasen 
Vandaag geen biechtgelegenheid 
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis voor de overleden ouders 

Dreissen-Knoors en kinderen Paul, Tilla en Sjaak; voor Thei 
Bogie (offergang); voor Corrie Fuchs-Janssen (offergang); als 
jaardienst voor Jan Jans; als jaardienst voor de ouders Frits 
Deckers-Elisabeth van Pey.  

Zondag 8 mei: Zevende zondag van Pasen 
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor Bertie Webers-Debie; voor Jo 

Dreessen (jrd), alsmede voor ouders Dreessen en Petri; voor 
Trees Storms-Schlössels (buurt); voor de parochie. 

11.00 uur, Limbricht: Plechtige H. Mis: jaard. voor Joep Mengelers; voor 
Giel Schmeitz (off) en voor Annie Schmeitz-Crijns; voor Mia 
Engelen-Brinkman (off); voor Jet Speetgens-Heutmekers (off); 
voor de parochie. 

 



Steunpunt mantelzorg

Wat zou Steunpunt Mantelzorg voor ú kunnen betekenen?

Zorgt u langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulp-
behoevende partner, ouder, kind, ander familielid, vriend of kennis? Dan bent u 
mantelzorger. Als mantelzorger bent u geen beroepsmatige zorgverlener, maar 
geeft u zorg uit liefde en betrokkenheid omdat u een persoonlijke band heeft met 
degene voor wie u zorgt.

Vaak neemt de zorg geleidelijk toe. Uiteindelijk staat u als  mantelzorger vaak dag 
en nacht paraat, soms jarenlang. Mantelzorg wordt door u als mantelzorger en de 
omgeving vaak als vanzelfsprekend gezien.

Het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek van Partners in Welzijn biedt gra-
tis en onafhankelijk ondersteuning aan mantelzorgers in de gemeente Sittard-Ge-
leen. Zo kunt u er o.a. terecht voor:

• informatie en praktisch advies over alles wat met mantelzorg te maken heeft
• praktische hulp of begeleiding
• emotionele steun
• respijtzorg

Heeft u vragen of wilt  u meer informatie? Neem dan contact op met Bets Horrichs, 
zij is de contactpersoon voor het werkgebied Born en kleine kernen. 

U kunt haar bereiken via telefoonnummer 
046 – 457 57 00 / 06 – 36 56 86 56  of via e-mail bhorrichs@piw.nl.   

Bezoek ook onze website www.steunpuntmantelzorg-wm.nl 
en/of meld u aan voor de gratis nieuwsbrief.
                                                                                            
  
                                                                                               



Concert in het Salviuskerkje
Skandalkonzert in het Salviuskerkje van Limbricht

In het Oude Salviuskerkje van Limbricht is op zondag 24 april om 15 uur een con-
cert van sopraan Fenna Ograjensek en het Mosa Saxofoonkwartet. Het program-
ma draagt de titel: Skandalkonzert! Geïnspireerd op het Skandalkonzert van 1913 
in de Wiener Konzertverein, waar het publiek riep dat componisten en dichters 
moesten worden opgenomen in het gekkenhuis, brengt Fenna Ograjensek samen 
met het Mosa Saxofoonkwartet werken van o.a. Berg, Mahler, Schönberg en Zem-
linksy. Het kwartet bestaat uit: Roy Hovens - sopraansaxofoon, Jos Dobbelstein 
- altsaxofoon, Jean-Pierre Cnoops - tenorsaxofoon, Richard Alberts  - baritonsax-
ofoon.

Wekt de muziek in de 21eeuw nog steeds dezelfde weerstand op of klinkt het ons 
nu als muziek in de oren?

Entree: 10 euro / onder 18 jaar gratis

Reserveren: info@mosasaxofoonkwartet.nl
 
Verdere informatie: www.fennaograjensek.com / www.mosasaxofoonkwartet.nl 





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 2 mei 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  24-04-16 t/m 08-05-16

zo 24-04-2016  Communiefeest    09:00 OR
   Muziekvereniging drumband 10:00 GZ
ma25-04-2016  Bridgeclub de Molenbron 19:00 GZ
   Schutterij (drumband)   19:30 KZ
di 26-04-2016  KBO (gym)    11:00 GZ
   Fusion     20:00 KZ
Wo27-04-2016  Koningsdag gesloten
do 28-04-2016  Aero-gym    19:30 KZ
vr 29-04-2016  Aero-gym    09:30 GZ
   Muziekvereniging korps   19:00 GZ
za 30-04-2016  Hakuschi (judo)    09:00 KZ
zo 01-05-2016   Muziekvereniging drumband 10:00 GZ
ma02-05-2016  Bridgeclub de Molenbron 19:00 GZ
   Schutterij (drumband)   19:30 KZ
di  03-05-2016  KBO (gym)    11:00 GZ
   Vrouwenclub kienen   19:30 BK
   Fusion     20:00 KZ
Wo04-05-2016  KBO (koersballen)   14:00 KZ
   Muziekvereniging  (kienen)   18:00 GZ
   Hatha Yoga (groep1)   19:00 KZ
   Hatha Yoga (groep2)   20:15 KZ
do 05-05-2016  Hemelvaartsdag 
vr  06-05-2016  Aero-gym    09:30 GZ
   Muziekvereniging korps   19:00 GZ
za 07-05-2016  Hakuschi (judo)    09:00 KZ
zo 08-05-2016   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




