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Nico slijpt ze vlijmscherp
SCHINVELD - Op 12 maart boden maar liefst ach-
tenveertig personen spullen ter reperatie aan bij 
het repair café, dat ditmaal plaatsvond in Schin-
veld. Een groep van vijfendertig enthousiaste 
vrijwilligers staat elke maand klaar voor kleine 
en grote reparaties: van het repareren van een 
kapot koffiezetapparaat, broodrooster of klok 
tot het inzetten van een nieuwe rits in je lieve-
lingsbroek.

Nico Daemen, 68 jaar en gepensioneerd lasser, 
helpt graag mee. 'Ik was vroeger lasser bij DSM. 
Na 40 dienstjaren kon ik met prepensioen. Maar 
ik heb nog altijd werk zat!' lacht hij terwijl hij 
de bladen van een heggenschaar schoon wrijft 
met een wetsteen. 'De mensen moeten wat zui-
niger zijn op hun gereedschap. Het is een kleine 
moeite om er even wat vet op te smeren voor-
dat je het weglegt voor de winter.' 
Mocht men dat vergeten zijn, dan is er geen man 
overboord: Nico slijpt het graag even schoon en 
scherp. Tijd voor een kop koffie krijgt hij nauwe-
lijks. Als de scharen geslepen zijn, dient zich al-
weer een volgende klus aan. Het eerstvolgende 
repair café is op zaterdag 9 april van 10.00 tot 
14.00 uur in de Henkhof in Merkelbeek.

Olympia organiseert vriendjes-  
en vriendinnetjesweek
SCHINVELD – In de week van 21 tot en met 26 maart organiseert gym-
nastiekvereniging Olympia KFC een vriendjes- en vriendinnetjesweek. 
In deze week mogen leden een vriendje of vriendinnetje meenemen 
naar de les en kunnen zij gratis meedoen. Op deze manier kunnen 
vrienden van de leden ervaren hoe leuk het is wat zij doen op de gym 
of jazz. GV Olympia KFC hoopt op deze manier nog meer kinderen en-
thousiast te maken voor de verschillen takken van sport binnen de ver-
eniging. Meer info via secretariaat@gvolympiakfc.nl.

Zondagmorgenconcert fanfare Jabeek
JABEEK - In het Hemelvaartweekend, van 5 tot met 8 mei, gaat fanfare 
Jabeek op concertreis naar Wiesbaden in Duitsland; een muzikale maar 
ook sociale aangelegenheid voor alle muzikanten met hun partners en 
kinderen. Ter muzikale voorbereiding op dit evenement verzorgt de 
fanfare op 20 maart een concert in het Ontmoetingscentrum te Jabeek. 
Harmonie St. Caecilia uit Made, die dat weekend op concertreis in Zuid- 
Limburg is, opent het concert om 10.30 uur. Het concert is vrij toegan-
kelijk, een vrije gave is altijd welkom.

Kienen
SCHINVELD - Op woensdag 16 maart organiseert harmonie St. Caecilia 
een kienavond in Meetpoint. De avond begint om 19.30 uur, de zaal is 
open vanaf 18.30 uur. Er wordt gekiend om geldprijzen.

Sammy haalt wederom goud
NEERPELT - Voor de vijfde maal op rij in 2016 wint Sammy Schippers uit 
Schinveld een karatetoernooi en mag hij een gouden plak mee naar 
huis nemen. ZIjn overwinning vond ditmaal plaats in het Belgische 
Neerpelt, op het internationale karatetoernooi Zipangu Pro. Sammy 
blijft met deze winst dit jaar ongeslagen. 


