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Zaterdag 27 september van 18.00 uur tot 22.00 uur

Plattegrond en Programma
42 keer Open Dag in Herkenbosch zaterdag 27 september

Maak je eigen keuze en laat je verrassen

De Nacht
van het Dorp

is een 
initiatief

van JongNL
Limburg
Kijk op jongnl.nl

Spaar voor een verrassing!          

Bij alle locaties van de
Nacht van het Dorp 
kunnen kinderen een
stempel krijgen. Als je 5 of
meer locaties bezocht
hebt, kun tijdens de Nacht
van het Dorp bij Hammer-
heim (29 op de platte-
grond) een lekkere
verrassing komen halen!

Lever je naam in en win!

Dit is een actie voor alle
leeftijden! Bij elke locatie
heb je de mogelijkheid om
je naam op een kaartje te
schrijven en in te leveren.
Doe dit bij zoveel mogelijk
locaties en maak meer
kans! Bij de afsluiting (om
22.30 bij Café de Sjmeed)
worden hier een aantal
kaartjes uitgeloot die een
Jong Nederland prijzen-
pakket winnen. Je moet
dan wel aanwezig zijn om
je prijs te innen.

Afsluiting bij 
Café de Sjmeed

Om 22.30 is er een 
gezellige afsluiting bij 
Café de Sjmeed (26) voor
alle deelnemers en bezoe-
kers. Ook zal er nog een
artiest komen optreden.

Atelier “De Creatieve 
Prinses” Muytertweg 33
Atelier “De Creatieve Prinses” verzorgt
creatieve workshops voor kinderfeestjes,
ouder & kind en volwassenen. Bekijk
onze nieuwste en leuke workshops!
Van 18.00 tot 22.00 uur geven wij 10%
korting op alle knutselpakketten,
blanke houten hobbyartikelen, natuur-
lijke zepen  en verzorgingsproducten. 

Goodies & Kisses
Muytertweg 27
Gezellig winkeltje met sieraden, woon-
accesoires en kleding. Ook verzorgen
wij kinderfeestjes en workshops. Kom
kijken naar de nieuwste najaarscollectie
kleding, sjaals en tassen. Op alle kleding
10% korting en kans om je aankoopbe-
drag terug te winnen. Maak een spette-
rend schilderij tijdens deze "Nacht", ook
voor de kinderen is er iets leuks te knut-
selen.

Jong Nederland 
Herkenbosch
Hammerstraat 16

Kom gezellig een kijkje nemen 
rondom de ons clubgebouw aan de 
Hammerstraat. De enthousiaste 
vrijwilligers van JNH presenteren 
voor kinderen en jongeren uitdagende
spellen, leuke knutsels en buitenleven 
activiteiten.

Kom naar Hammerheim, 
het kampvuur brandt.

Deelnemers Nacht van het Dorp Zaterdag 27 september 18.00 - 22.00 uur

Nummer op plattegrond
Naam deelnemers
Straat en huisnummer

01 EHBO Vereniging Herkenbosch Schaapsweg 35
01 SVH ‘39 Schaapsweg 35
02 Restaurant St.Andrews Stationsweg 100
03 Judo Vereniging Herkenbosch Europalaan Oost 70
04 Stichting Kinderopvang Roerstreek Sportlaan 36
05 Stichting Wonen Limburg Europalaan Oost 31
06 Tiny Claassen (Weefster) Ant. Bieleveltstraat 10
07 Dark Mystery Patrijsstraat 21
07 Ragdoll Cattery 't Hammerboske Patrijsstraat 21
07 Stichting ElfenDael Patrijsstraat 21
08 Jacoba Janssen Heuvelstraat 31
09 Jeugdsociëteit Amicale Kloosterstraat 32
10 Harmonie ‘Ons Genoegen’ Kloosterstraat 30
11 Peter Kroon Fotografie Craenberglaan 7
12 Assurantiekantoor Moors �Gijsman B.V. Europalaan Oost 9
13 Stoffeerderij van Riessen Dr. Poelstraat 11
14 Janssen Inlijstwerk Veldbies 4
15 Maquerein                  Guldendreef 1
16 KunstSalon Kasteel Daelenbroeck Kasteellaan 2
17 COREfit Actiever Gezond Hoofdstraat 29
17 Fysiotherapie Minkenberg & Theisen Hoofdstraat 29
18 Glasstudio Frits Zeegers Hoofdstraat 25
19 Parochie H. Sebastianus Herkenbosch Hoofdstraat 21
20 Van Vlodrop Catering Europalaan West 13
21 Stichting Open Bieb Herkenbosch Bosscherhof 1
21 Stichting Postvriend Bosscherhof 1
22 Boere Broelofs Kleijer Hirkebosj St.Carolusstraat 4
23 Dartclub Tripple Niex en Dartclub

De Bouncers Doctor Biermansstraat 4
23 Biljard Club Biermanshuis Doctor Biermansstraat 4
24 Jagersvereniging Herkenbosch

Wildbeheereenheid Roerstreek Hoofdstraat 1
24 Veteranen Oud Trommelkorps Hoofdstraat 1
25 Hoes van Aafsjied Roerdaele Hoofdstraat 18
26 Café de Sjmeed Hoofdstraat 24
26 Trommelaers Hoofdstraat 24
27 Schutterij, Fluit-  en trommelkorps

St.Sebastianus Schutterslokaal Steegstraat
28 Henny Moors en Jos Opbroek Hammerstraat 21
29 Jong Nederland Herkenbosch Hammerstraat 16
29 Stars of Music Hammerstraat 16
29 VVV-gidsenteam Roerdalen Hammerstraat 16
30 Atelier De Creatieve Prinses Muytertweg 33
31 Goodies & Kisses Muytertweg 27
32 Sweetheart Aan de vier gebroeders 5

Zin in actie,
avontuur en 
gezelligheid?
Dan zit je goed bij Jong 
Nederland Herkenbosch.
De club waar je iedere 
week op dezelfde tijd,
samen met je vrienden, 
bij elkaar komt en het 
avontuur van je leven

beleeft. Dus niet telkens
voetbal of schilderen maar
samen spelen, ravotten,
sporten, knutselen, 

spannende speurtochten
lopen, kamperen, 

toneelstukken opvoeren,
opdrachten uitpluizen, 

vuurtje stoken en 
nog veel meer.

Beleef het mee
bij Hammerheim.

kijk ook op www.nachtvanhetdorp.nl
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Jacoba Janssen
Heuvelstraat 31
lk maak keramische sieraden en 
objecten. lk werk dit jaar mee aan de
Passiespelen in Tegelen met mijn 
keramische hals-objecten. lk zal sieraden
presenteren die te koop zijn en zal...
mits het weer het toelaat de Raku-oven
stoken en stoken met paardenhaar.
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Programma

18.00 uur 
Start Nacht van het Dorp 
Herkenbosch.

22.00 uur 
Einde Nacht van het Dorp.

22.30 uur 
Afsluiting en prijsuitreiking 
bij Café de Sjmeed.



EHBO Vereniging 
Schaapsweg 35
EHBO vereniging Herkenbosch is een
vereniging die uiteraard actief is in het
aanleren van eerste hulp bij ongevallen
en letsels voor jong en oud. Ook verle-
nen wij hulp bij evenementen. 
Tijdens de nacht van het dorp spelen wij 
verschillende scenario’s om jullie een
kijkje in onze keuken te geven om zo
een beeld te krijgen van wat je allemaal
kunt leren. In noodgevallen wil je toch
weten wat je moet doen?

Judovereniging 
Herkenbosch
Europalaan Oost 70
Judovereniging, met name voor de
jeugdige sporters, en vooral gericht op
aspecten zoals normen, waarden, 
respect en zelfvertrouwen. We zijn 
niet specifiek wedstrijdgeörienteerd. 

Stichting Kinderopvang
Roerstreek Sportlaan 36
De deuren van kindercentrum ’t Muuske
staan voor u open, één van de lokaties
van Stichting Kinderopvang Roerstreek.
Wij bieden opvang aan kinderen van 0
tot 12 jaar. Dagopvang, peuterarrange-
ment, BSO en BSO+. Deze avond kunt u
een kijkje nemen in onze kleurrijke loka-
len. De pedagogisch medewerkers kun-

nen u meer vertellen over onze
werkwijze. Tevens kunnen 
de kinderen deelnemen aan 
enkele creatieve activiteiten.

Restaurant St. Andrews
Stationsweg 100
Golfrestaurant St. Andrews ligt aan de
rand van het wonderschone Nationaal
Park “De Meinweg” op de golfbaan
(BurgGolf) Herkenbosch. 
Een heerlijk restaurant in een geweldige
setting, voor een lunch of een diner in
het groen. Of omdat er iets te vieren is
want de feesten die wij cateren op deze
mooie locatie zijn een gegarandeerd suc-
ces. Tot ziens in restaurant St. Andrews!

Gerda en Frans.

Ragdoll Cattery 
't Hammerboske
Patrijsstraat 21
Wij hebben als hobby
het fokken van Ragdoll
raskatten. Ragdolls ont-
lenen hun naam aan de
eigenschap dat als men
hun oppakt ze geheel slap gaan hangen
zoals een lappenpop. Ragdolls zijn 
lieve en aanhankelijke katten en 
echte allemansvriendjes.  
Voor meer informatie kijk op 
www.t-hammerboske.nl.

Jeugdsociëteit Amicale
Kloosterstraat 32
Jeugdsociëteit  Amicale is een vereni-
ging voor jong en oud en is tijdens de
weekenden open. Zij organiseert o.a.
kindermiddagen, party’s voor 12+ jeugd
en (maandelijks) kienen voor de oude-
ren.  Vanavond zullen in het kader 
van “45 jaar SOOS” diverse artiesten 
optreden zoals 
Fabrizio. Hij zal om
21.30 uur optreden.  

SVH '39
Schaapsweg 35
SVH'39 is een amateurvoetbalvereni-
ging uit Herkenbosch, gemeente 
Roerdalen in Midden-Limburg. Het 
eerste elftal speelt komend seizoen in
de vijfde klasse zondag. De vereniging
telt 4 heren veldteams, een dames 
veldteam, vier heren zaalteams en 
dertien jeugdteams.
SVH’39 telt ruim 400 leden waarvan 
nog ± 60% actief zijn als speler.
Vermeldingswaardig is dat SVH’39 dit
jaar haar 75- jarig bestaan viert.

Stichting Wonen Limburg
Europalaan Oost 31
Wonen Limburg is een corporatie met
25000 wooneenheden verspreid over
heel Limburg. Wonen Limburg is eige
naar sedert 2008 van het voormalig 
politiekantoor. Door een kwalitatieve
transformatie wil Wonen Limburg 12
zelfstandige studio’s realiseren in het
gebouw met een opp. van tussen de 38
en 55m2 in het sociale huursegment be-
stemd voor starters en woonurgenten.
Tevens wil men de omgeving rond het
gebouw opwaarderen. 

Harmonie Ons Genoegen
Kloosterstraat 30
De harmonie is een vereniging voor 
iedereen die met elkaar muziek 
wil maken, of dit wilt leren.
We verzorgen opleidingen van 
verschillende instrumenten.
Via een opleidings-
orkest stroom je in ons
korps waarmee we ons
regelmatig met concer-
ten en optredens in en
om Herkenbosch laten
zien.

Stichting Postvriend
Bosscherhof 1
Maak contact met een kaartje!
Stichting Postvriend verstuurt post naar
mensen die eenzaam zijn. U kunt bij 
ons kaarten kopen die samen met de
bewoners van Bosscherhof gemaakt 
zijn of zelf een kaartje knutselen en
deze versturen naar iemand die u kent. 

Stars of Music
Hammerstraat 16
In Melick startte voorjaar 2013 een
groep enthousiaste jongeren tussen 
11 en 17 jaar met het zingen van 
popnummers. Dit alles onder leiding
van Ron Hanssen. Dit koor, met combo,
heeft daarnaast nog meer succesvolle 
uitvoeringen gehad waarvan één voor
het lokaal televisie  station OR6 en een
filmconcert.

www.youtube.com/watch?v=GUBj3jMJ5
y4&feature=youtu.be

KunstSalon 
Kasteel Daelenbroeck
Kasteellaan 2 
Waar K U N S T , natuur en comfort 
elkaar treffen.
Lef - Kwaliteit - Laagdrempelig - Karak-
teristiek - Met hedendaagse nationale
en internationale Kunstenaars.
Voor als je iets bijzonders zoekt...
Voor ie-der-een gratis toegankelijk,
zeven dagen per week.
Een ware ontdekkings-
tocht. 

Jagersvereniging 
Herkenbosch / Wildbe-
heereenheid Roerstreek
Hoofdstraat 1
Tijdens de Nacht van het Dorp zal m.n.
het beheer van Wilde Zwijnen in het
Meinweggebied en Lüzekamp centraal
staan. Er is voor elk wat wils, b.v. kleur-
platen, sporenkaarten, stickers, folder-
materiaal, video presentatie, etc.  Een
deskundige standbemanning zal u
graag te woord staan, uitleg geven en
al uw vragen beantwoorden. Wij ver-
heugen ons u te mogen begroeten ! 

Dartclub  Tripple Niex en
Dartclub De Bouncers
Doctor Biermansstraat 4
Triple niex is een dartvereniging die 
tegenwoordig alweer 15 jaar bestaat.

Schutterij, Fluit- en trom-
melkorps “St.Sebastianus”  
Schutterslokaal 
Steegstraat
Kennismaking met alle facetten van de
vereniging (uniformen, grote buks,
kogels maken, kogels terug-
zoeken, windbuks schieten
en natuurlijk alle muziekin-
strumenten van het fluit- en
trommelkorps, etc.).  
Welkom onder genot van
een gratis consumptie.

Biljard Club Biermanshuis
Doctor Biermansstraat 4
De biljartsport onder de aandacht van
de mensen brengen.

Henny Moors /Jos Opbroek
Hammerstraat 12
Expositie Marlies Zorgman (schilderijen)
Jac Hartjes (metal design)
Ria Feller/Henny Moors (keramiek)
Onder de naam “De ontmoeting” orga-
niseren wij in de wintermaanden enkele
huiskamervoorstellingen. Hoornquintet
"Roerdalen" speelt tussen 20 en 21 uur.

Hoes van Aafsjied 
Roerdaele Hoofdstraat 18
Tijdens de nacht van het dorp staan de
deuren van het “ Hoes van Aafsjied”
voor iedereen open. Wij bieden de 
mogelijkheid om een kijkje te komen
nemen in de voormalige pastorie-
woning, welke gebruikt kan worden om
in een huiselijke sfeer afscheid te nemen
van een dierbare.
Er staat een leuke prijsvraag voor jullie

klaar en voor de koffie, met wat
lekkers erbij, hebben wij gezorgd.

VVV-gidsenteam 
Roerdalen 
Hammerstraat 16
Maak kennis met een gevarieerd
gezelschap van gecertificeerde 
VVV-gidsen. Deze vertellen op 
enthousiaste en geëngageerde 
wijze niet alleen toeristen maar zeker
ook lokale  inwoners  over de cultuur,
historie maar ook over andere wetens-
waardigheden van Roerdalen (inclusief
Meinweggebied vanzelfsprekend !) 
Hoe doen ze dit? Van harte uitgenodigd
om te komen (be-)kijken. 

Stichting Open Bieb 
Bosscherhof 1
Stichting Open Bieb Herkenbosch is op-
gericht na sluiting van de basisbiblio-
theek in Herkenbosch.
Wij lenen gratis boeken en DVD’s uit aan
alle volwassenen en ouders met peuters
in Herkenbosch en regio. Wij zijn tevens
beperkt servicepunt met Bibliorura.
Wij hebben bovendien permanent een
leestafel in de Bosscherhof.
Wij zijn aanwezig in WZC. Bosscherhof
op woensdag- en vrijdagmiddag van
14.30 tot 17.00 uur.

Stoffeerderij van Riessen
Dr. Poelstraat 11
Tijdens de Nacht van het Dorp demon-
streren wij hoe een gebruikt zitmeubel
opnieuw gestoffeerd wordt. Maakt u 
tijdens uw bezoek een afspraak, dan
hoeft u geen 21% BTW te betalen.

Café de Sjmeed
Hoofdstraat 24 
Om 22.30 is er een gezellige afsluiting
bij Café de Sjmeed voor alle deelnemers
en bezoekers. Ook zal er nog een artiest
komen optreden.

Glasstudio Frits Zeegers
Hoofdstraat 25
Tijdens de Nacht van het Dorp staan
onze deuren open en kunt u eens
komen kijken hoe glas in lood ramen
gemaakt worden.

Boere Broelofs 
Kleijer Hirkebosj
St. Carolusstraat 4
Boere Broelofs kleier, patsje, heudjes, 
teskes en anger gerei.

V.A.T. 90 Hoofdstraat 1
Alle leden van het VAT zijn eerder lid 
geweest van het fluit- en trommelkorps .
Zij zijn in 1990 opgericht door oud leden
van het fluit- en trommelkorps die het
leuk vonden om nog een stukje muziek
te maken maar niet meer elk schutters-
feest mee te hoeven uitttreden.

Sweetheart 
Aan de bvier gebroeders 5
Sweetheart bied hulp aan mensen in
nood, in eigen regio. In de vorm van
brood, kleding, huishoudelijke artike-
len, verzorgingsartikelen, speelgoed
enz. Want we zijn een kleinschalige 
organisatie die mensen helpt die in 
financiële nood zijn geraakt. (scheiding-
werkeloos- schuldsanering, enz). Dit is
vaak de verborgen 
armoede. Armoede grijpt
om ons heen.
Armoede is dichterbij 
dan je denkt.

Trommelaers
Hoofdstraat 24
We zijn een startende samba/percussie-
groep, en hebben nog geen formele
bandnaam. De groep is in principe  op-
gericht om aan dorpse activiteiten mee
te kunnen doen, b.v. Hirkebosjer Bontje
Aovende, Carnavalsoptocht en derge-
lijke. Tot dusver waren we eenmaal te
zien tijdens de Hirkebosjer Revue in de
Afrika scene. De groep repeteerd op
wekelijkse basis, op
de maandagavond
bij Café de Sjmeed.

Tiny Claassen Weefster
Ant. Bieleveltstraat 10
Ik heb reeds verschillende jaren WEVEN
als hobby, en wil U graag  uitleg geven
over de verschillende aspecten die bij
deze creatieve hobby  mogelijk zijn. Hebt
U interesse ? En heeft U steeds meer over
WEVEN willen weten, dan bent U  van
harte welkom. 

Dark Mystery
Patrijsstraat 21
Dark Mystery verkoopt kleding in de
stylen gothic en victoriaans in grotere
maten. Daarnaast zijn wij ook leveran-
cier van Spiral shirts. In hoofdzaak 
verkopen wij onze produkten via onze
webshop maar zijn ook vaker aanwezig
op evenementen. Voor meer informatie
kijk op www.dark-mystery.eu

Janssen Inlijstwerk
Veldbies 4
Graag vertel ik je alles wat je altijd al
wilde weten over inlijsten. Wat komt er
zoal bij kijken, hoe gaan we te werk. Je
bent van harte welkom in ons atelier
voor een kijkje achter de schermen.

Assurantiekantoor 
Moors-Gijsman B.V.
Europalaan Oost 9
Uw financiële situatie is onze zorg. U
zoekt advies in uw specifieke situatie. Een
juiste samenhang van de beste prijs en
een goed persoonlijk advies. Als financi-
eel dienstverlener verzorgen wij de finan-
ciële planning voor uw complete
financiële huishouding. En als bemidde-
laar in verzekeringen, hypotheken, kre-
dieten en financieel advies, kunnen wij
bemiddelen bij de aanschaf van een ge-
wenst financieel product.

Fysiotherapie 
R.Minkenberg & G.Theisen
Hoofdstraat 29
Voor diagnostiek, advies, begeleiding,
herstel en preventie. Naast de erkende
specialismen  bieden wij mogelijkheden
voor o.a.  medical taping, dry needling,
aanmeten-verstrekken steunkousen, be-
geleiding bij arbeidsreïntegratie, sport en
bewegen op maat voor IEDEREEN i.s.m.
COREfit Actiever Gezond.
Verwijzing is niet nodig. 
Wij komen ook bij u aan huis 
(ook zorgcentrum!).

Parochie H. Sebastianus
Hoofdstraat 21
De parochie is een RK-geloofsgemeen-
schap, bestaande uit mensen die onder
leiding van haar “herder” (de pastoor)
willen leven vanuit geloof, hoop en
liefde, daartoe inspiratie, kracht en moed
puttend uit de sacramenten, met name
de Eucharistie die ons wekelijks samen-
brengt in het kerkgebouw dat het cen-
trum van onze gemeenschap vormt, een
plaats van ontmoeting zowel met God als
met elkaar als tochtgenoten op de weg
die Jezus Christus ons voorging en is. 

Peter Kroon fotografie
Craenberglaan 7
De fotovakzaak bij u om de hoek waar
Service en Klantenbinding nog vanzelf-
sprekend is. 
Nacht van het dorp actie: 
Profielfoto voor facebook, LinkdIn, 
sollicitatie etc. voor slechts 5 euro!!

Maquerein
Guldendreef 1
YOGA voor verschillende leeftijden 
en tijdstippen. Om mensen bewust te
maken van hun lichaam ademhaling.
Door dynamische oefeningen een korte
ontspanning en een meditatie te geven
mensen te laten ervaren wat Yoga met
je doet. 

Vanaf najaar 2014 
zal er een groep 
worden gestart in
Herkenbosch

Van Vlodrop Catering
Europalaan West 13
Catering bedrijf gespecialiseerd in het
verzorgen van koude en warme buffet-
ten voor particulieren en bedrijven.
Kom gerust eens kijken en proeven 
tijdens de Nacht van het Dorp.

COREfit Actiever Gezond 
Hoofdstraat 29
COREfit Actiever Gezond is een dyna-
misch bedrijf dat sporten/bewegen voor
werkelijk iedereen toegankelijk maakt!
Wij kenmerken
ons door perfect
afgestemde oe-
fenprogramma’s
en persoonlijke
begeleiding voor
mensen mét en
zonder fysieke klachten. Kom dus kijken
wat wij u kunnen bieden!
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Stichting ElfenDael
Patrijsstraat 21
Stichting ElfenDael zal op 13 & 14 juni
2015 op kasteel Daelenbroeck voor de
eerste keer het ElfenDael Magic Fantasy
Fair organiseren. Dit zal een geweldig
spektakel worden met muziek, ridder-
spelen, demonstratie's en mensen in
mooie fantastische kleding in stijlen
zoals Medieval, Middeleeuws, Victori-
aans, Gothic, Steampunk, Fantasy en
nog veel meer. Kijk op elfendael.nl 
Op de Nacht van het Dorp zullen 
kaarten verkrijgbaar zijn met korting
voor mensen uit Herkenbosch.
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