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Beste mensen,

Het is weer zover… ‘Proosterbos Zomert’!

Voor de elfde editie van onze feesten trekken we net zoals het voorbije jaar 
richting de speelplaats van de basisschool (ingang via de vuurkruissersstraat).
Bij goed weer gaat Proosterbos Zomert door in openlucht, bij slecht weer wijken
we uit naar de sportzaal. We bieden jullie zoals steeds een goedgevuld 
programma aan.programma aan.

Op zaterdag 3 augustus is er de jaarlijkse schlageravond. 
We beginnen met Lisa del Bo. De zangeres van o.a. ‘liefde is een kaartspel’ 
is voor de eerste keer onze gaste. Met Lisa hebben we een Limburgse 
topartieste op de affiche staan. Daarna zorgt Johan Veugelers voor de nodige 
sfeer. Johan is een voormalig lid van het accordeonduo ‘The Sunsets’ en zal  
door ‘ruitenwisser’ en zijn vele andere hits ongetwijfeld voor een grote polonaise 
zorgen.  Afsluiten doen we met zorgen.  Afsluiten doen we met Garry Hagger, die al vele jaren op de planken 
staat. Hits zoals ‘Het allermooiste’ en ‘Piranha’ zijn slechts een kleine greep uit 
zijn repertoire. We zijn blij dat Garry dit jaar bij ons te gast is.  
DJ Richard zorgt voor de muzikale omlijsting tussen de optredens door. 
Niet onbelangrijk: we bieden u deze avond helemaal gratis aan!

Zondag 4 augustus starten we om 10.30 uur met frühshoppen
Voor ambiance wordt gezorgd door Die Batseklatsers en Ohne gewähr. 
De optredens van deze groepen zorgen voor een feest voor jong en oud. We De optredens van deze groepen zorgen voor een feest voor jong en oud. We 
zijn zeker dat ze ook deze keer het plein/zaal op zijn kop zetten.  Intussen kan 
men de honger stillen met spek en eieren. Terwijl voor de volwassenen het feest 
gewoon verder gaat, richten we vanaf 14 uur de ogen op de kids. Voor hen 
voorzien we in zaal Allenthuis een optreden van een clown.
Tel hier de vele springkastelen, drank, versnaperingen en randanimatie bij op
en het wordt een geslaagde editie.  Ook op zondag  is de inkom gratis.

We hopen van harte dat u er ook dit jaar zal bij zijn…We hopen van harte dat u er ook dit jaar zal bij zijn…

Heb je interesse om ons een handje te  helpen?  
Laat het dan weten via proosterbosleeft@hotmail.com
 of vertel het ons tijdens één van onze activiteiten









Industrieweg 16
3620 Lanaken (België)

BTW: BE 0467 159 126

Openingsuren
Ma-vr: 8u-12u en van 13u-17u 

Za: Op afspraak: 
GSM: +32 (0)485 55 80 07GSM: +32 (0)485 55 80 07
TEL:  +32 (0)89 76 08 09
FAX:  +32(0)89 76 07 25



Rijksweg 589 - 3630 MAASMECHELEN - Opgrimbie

Interieur met Warmte



U kunt rekenen op onze professionele service, 
creativiteit, onze expertise en

 jarenlange ervaring 
in reinigingsdiensten. Graag tot uw dienst.

Team Jackmaert Schoonmaakbedrijf
Henri Fordlaan 18  | 3600 Genk
TTelefoon: +32(0)475 25 54 49







Uit sympathie:

 
Herbert COOX

 
Eerste schepen Maasmechelen
Toerisme | Evenementen | 

Economie| Sociale tewerkstellingEconomie| Sociale tewerkstelling



maasmechelen.



We zijn gelegen op de 
Schoorstraat 113, 3631 Uikhoven. 

Naast de Maas en een prachtige fietsroute.

Wilt u onze activiteiten volgen?

Like dan zeker onze Facebookpagina:
https://www.facebook.com/proosterbosleeft





20.00 uur:  deuren open
21.00 uur: Optredens van:

Lisa del Bo - Johan Veugelers - Garry Hagger

Einde voorzien omstreeks 02.00 uur.

Schlageravond met DJ Richard
Zaterdag
3 aug.

Zondag
4 aug.

In zaal Allenthuis - 
ingang via Drossaardstraat

Kindernamiddag:
14.00 uur: springkastelen, versnaperingen, 
randanimatie (grimeren, volksdans…)
 15.00 uur: Clown !!
Een interactieve show met veel plezierEen interactieve show met veel plezier

2 dagen gratis inkom!
Wij danken onze sponsors voor hun steun

Programma:

10.00 uur:  deuren open 
10.30 - 19.00 uur: 
Frühshoppen met ‘Die Batseklatsers‛ 
en ‘Ohne gewähr‛.





Wij zoeken nog een collega!

Daniëlle Lefrère
Dorosz Michele

Wijnantslaan 15
3630 Maasmechelen
Tel: 089/ 84 44 05

daniellelefrere@hotmail.com









Slakweidenstraat 1507
3631 Maasmechelen
Tel: 089/77.73.29

E-mail: info@elweco.be 



Daan Deckers
GEMEENTERAADSLID SP.A





CAFÉ



Burgemeester
Raf Terwingen

Zijn team:
Tanja Imbornone      Ronny Westhovens
Mustafa Uzun          Erin Dokmeci
Johan Wolk            Kim Claessens
Mieke Ramaekers      J an Delille
Corrie Bemelmans     Mario Quagliara
Ingrid GutschovenIngrid Gutschoven



Boekje niet bij de hand?
Bekijk het ook online op:

www.proosterbosleeft.be



BERBEN Depannage & Servicestation
Koninginnelaan 102, 3630 Maasmechelen

Openingsuren: 8:00 - 20:00u 
van maandag.t.e.m. zaterdag, 
gesloten op zon- en feestdagen.
E-mail: rudi@depannageberben.be



Papaverstraat 5
3630 Eisden-Maasmechelen
Tel.: +32(0)89 76 27 90
E-mail: ingridmonnissen@hotmail.com  
www.hairnrelax.be



Pauwengraaf 127
3630 Maasmechelen
Tel. : 089/764.514

STRAUVEN

Heirstraat 157
3630 Maasmechelen

Café Flipper





www.hegomobile.be
Steenweg 140
3621 Rekem

scootmobielen - rollators - rolstoelen

Bank—Verzekeringen
J. Smeetslaan 105
3630 Maasmechelen

089/ 76 03 83



Proosterbos leeft dankt alle sponsers voor hun steun.
Zonder jullie steun is het onmogelijk om dit

evenement te blijven organiseren.


