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Lekker op vakantie, maar
wat als we weer terug zijn?
Het is weer vakantie. Het
Posters Waekblaad verschijnt
drie weken niet! Dat is niet
erg maar hoe blijven we
dan op de hoogte van het
programma van Altied Sjerp?
Altied Sjerp heeft een eigen
website: altiedsjerp.nl Daar is
alles te volgen wat er de komende maanden plaatsvindt.
Maar je kunt ook terugkijken
naar de eerdere belevingen en
het oude gevoel weer terughalen want het waren bijzondere
bijeenkomsten van de Janse
Bagge Bend, Big Band Boesten en de Häörepaert. Maar nu
even op vakantie! Als we straks
weer thuis zijn aan het werk of
aan het klussen dan kunnen we
ons weer richten op de nieuwe
programma’s.

Programma

Donderdag 22 september
starten we met Willeke Si-

mons, bekende zangeres uit
ons eigen dorp. Wie kent haar
niet? Willeke is een zangeres
die haar luisteraars weet te raken met mooie luisterliedjes.
Ze groeide op in een muzikaal
gezin waar altijd muziek werd
gemaakt, zowel bij vrolijke als
bij droevige gebeurtenissen. Ze
heeft nog niet lang geleden een
eigen cd uitgebracht Mit Hert
& Zeel. Zelf zegt ze erover:
''Met muziek vul ik in wat er
met woorden niet gezegd kan
worden.''
Zaterdag 22 oktober is het
feest. Wij vieren dan het Oktoberfest, een avond met live
muziekkapellen, zangers en
lange biertafels. Gezelligheid
met muziek ‘pur sang’.
Op donderdag 17 november
2022 komt Arno Adams naar
Posterholt. Arno Adams weet
als geen ander de ziel te bereiken. Hij wordt begeleid door

Bart Oostindie op gitaar, Mike
Roelofs op toetsen, Jo Didderen op contrabas en Sjoerd
Rutten op drums. Zij kunnen
het publiek in vervoering brengen. Het is Limburgse blues.
Arno weet als geen ander de
ziel te bereiken. Hij zingt met
een aparte bronskleurige stem
emotionele, breekbare liedjes.
Na het bijwonen weet je weer
wat houden van is.
Donderdag 15 december
wordt het jaar afgesloten met
Canto Rinato. Canto Rinato
bestaat uit een 24-tal dames en
heren, die de muzikale emoties
met het publiek delen. Het is
een bijzondere ervaring dit ensemble muzikaal te ontmoeten.

Jeugdopleiding

Kortom elke maand een veelbelovende presentatie, die je
niet mag missen. Meld je tijdig
aan! Kaartjes zijn te bestellen
via de website van Altied Sjerp,

Autobedrijf Bustin en Eetcafé
Liebes. De avonden worden
weer georganiseerd door vrijwilligers van Altied Sjerp. Zij
proberen door het organiseren van deze avonden, muziek
korter bij de mensen te brengen maar vooral ook de jeugd
te stimuleren meer muziek te
gaan maken.
De opbrengsten gaan dan ook
naar de jeugdopleiding van het
inmiddels koninklijk jeugdorkest Play the Beat van de gemeente Roerdalen. De avonden
zijn dus een cadeau voor uzelf
maar ook voor onze jeugd!
De zaal is zoals altijd ingericht
in de stijl van de jaren 60 en
ziet er intiem en gezellig uit.
Voor meer info, zie de website
van Altied Sjerp: www.altiedsjerp.nl.
Kortom: mis het niet en kom
tot een “Altied Sjerp” leven!

GEEN POSTERS WAEKBLAAD IN WEEK 32, 33 EN 34
In verband met vakantie verschijnt in WEEK 32, 33 en 34 geen Posters Waekblaad.
Deze uitgave is de laatste editie voor de vakantie. Het eerstvolgende Posters Waekblaad
na de vakantie verschijnt in week 35. Inleveren van kopij voor deze uitgave kan tot
WOENSDAG 24 AUGUSTUS, 09.00 UUR VIA WWW.ROERDALENNU.NL
We wensen alle abonnees en adverteerders een fijne vakantie.

COLUMN FONS VOESTEN

Geneet van ‘t laeve
Genieten is een kunst wordt wel eens gezegd. reren. Als je vaak aan iets leuks denkt, zulWe leven in een tijd waarin alles razendsnel len je hersenen hierop reageren door nieuwe
gaat, waarin veel lawaai en drukte heerst en neuronenbanen aan te maken, oude opnieuw
de digitale wereld de overhand neemt. Als je te programmeren of verbindingen die je geéén keer met je ogen knippert is bij wijze van luk in de weg staan te verzwakken. Wat wil je
spreken de halve wereld alweer veranderd. nog meer, je zelf veranderen door te genieten.
De ontwikkelingen zijn, vooral voor de ou- Hoe leer je genieten? Dit kun je doen door de
deren, nauwelijks bij te benen. Ook bij jonge kleine, prettige momenten, die ieder mens wel
mensen neemt de druk toe: studeren, efficiënt heeft, écht te koesteren, te proeven, kortom:
werken, presteren, alles mee willen maken. de tijd nemen om er echt van te genieten. Tijd
Genieten, lukt vaak moeiis dus een belangrijke faclijk door de hoge druk die
tor. De vakantieperiode is
mensen ervaren. Maar is
nu echt de tijd om dat te
het een kunst? Nee, het
doen. Rick Hansson, psyzou eigenlijk een vanzelfcholoog heeft er onderGeneet van ‘t laeve
sprekendheid moeten zijn.
zoek naar gedaan en een
Genieten betekent plezier
boek over geschreven: ‘geaan iets beleven. Je kent wel de uitdrukking: heugen voor geluk’.
Geniet van het leven. Hier is zelfs een liedje De volgende 3 stappen zijn hierbij de belangop gemaakt in het dialect: “geneet van ’t laeve”. rijkste:
Andere uitdrukkingen zijn: Intens genieten, 1. Wees je bewust van positieve, prettige erbuitengewoon genieten, In stilte genieten, in varingen als je die spontaan hebt, óf zoek ze
afzondering genieten en ergens met volle teu- actief op: nodig vrienden uit; ga naar buigen van genieten, iets als zeer prettig ervaren. ten; beweeg. Gemoedstoestanden die je zou
Genieten kan overigens ook een andere be- kunnen gebruiken of opzoeken zijn: danktekenis hebben zoals: ‘Hij genoot een hoge baarheid, tevredenheid, verbondenheid,
opleiding’. Dan betekent genieten ’tot zijn geborgenheid, innerlijke vrede, rust, etc.
gebruik, nut, voordeel hebben’. En dan be- 2. Zoom echt in op die ervaring; betrek al je
staat er ook nog de uitdrukking: niet te ge- zintuigen erbij; maak het zo rijk mogelijk.
nieten zijn, iets als zeer onprettig ervaren. 3. Gun jezelf de tijd om stil te staan bij
Maar laten we het in deze vakantietijd voor- wat je ervaart en er intens van te genieal hebben over het woord genieten in de zin ten; proef het moment en laat het echt
van aangenaam, prettig, amuseren, genoegen, binnenkomen; ontspan in de ervaring.
genot, etc.
Dus kijk vooral naar de dingen die je leuk
vindt, ga op reis naar mooie steden, de natuur
Genieten is belangrijk omdat het ons brein in (ook de directe omgeving), geniet van lekstimuleert en activeert. Iedereen weet in- ker eten. Doe dit vooral samen met vrienden
middels dat veel stress heel ongezond is. Een en familie, zeker als je ze al lang niet meer
beetje stress is niet erg. Maar als je er dag in gezien hebt. Lees boeken die je boeien, luisdag uit last van hebt, is het erg slecht voor je ter naar muziek, bezoek eventueel muziekgezondheid. Het kan onder andere leiden tot bijeenkomsten of het nu rock, pop, blues of
vermoeidheid, een burn-out en een verhoog- klassiek is, als je er maar plezier aan beleeft.
de kans op hart- en vaatziekten. Genieten Kijk ook eens naar de muziekbijeenkomsten
daarentegen levert het tegendeel op. Het zorgt van Altied Sjerp in het Dorpshuis ‘De Beuk’.
ervoor dat je anders openstaat voor dingen, De agenda voor dit najaar is al klaar! Geniet
je opgewekter, meer tevreden bent en je po- ervan! Weet dat plezier een heel krachtige
sitiever tegen de wereld aankijkt! Dit stimu- drijfveer is. Als je het met anderen beleeft is
leert weer het brein. Je hersenen zijn in staat het nog beter en leuker. Same Doon, kan toch
om verbindingen te veranderen en te repa- niet gezelliger!

Roerdalen NU. nl

VOLG ONS OOK OP FACEBOOK

OPENINGSAVOND
EN KIENEN BIJ
P.V.B.

Op maandag 29 augustus houdt de Posterholtse Vrouwen Beweging
(P.V.B.) haar openingsavond en kienen in de bovenzaal van de Beuk. We
starten om 20.00 uur.

Na een lange hete zomervakantie, beginnen we
met de opening en gaan
vervolgens kienen, Mia en
Emma hebben zoals vanouds alles goed geregeld.
Willen de dames van het
werkgroepje: Els Sonntag,
Marjo Jacobs, Tiny Joris,Toos Schmitz, om 19.15
uur, aanwezig zijn. Noteer
deze datum want het komt
niet meer in het weekblad.
We wensen jullie nog
mooie vakantieweken toe.
Het bestuur van de P.V.B.

JONGERENRUBRIEK ZOEKT
SCHRIJVERS
Roerdalen Hangout is de
jongerenrubriek van RoerdalenNU.nl. Op de gezamenlijke pagina’s van de
dorpsbladen reserveren we
een plek die door jongeren uit Roerdalen samengesteld en ingevuld kan
worden. In deze rubriek
komt van alles aan bod wat
jeugd en jongeren uit onze
gemeente bezighoudt. De
redactie is op zoek naar
jongeren die deze rubriek
vorm en inhoud willen geven. Lijkt je dat wat? Geef
je dan op via redactie@
roerdalennu.nl.

TE KOOP

Verzameling van ca. 600
parfumflesjes. Prijs: kosten
van deze advertentie
Tel. 0475-401957

KEURSLAGER
TON & MARÈSE BATEN
Aanbiedingen 2 t/m 6 augustus

KOOPJE
Shoarmapakket, 500 gram vlees, broodjes
en saus samen € 8,75

ACTIVITEITENAGENDA POSTERHOLT
MA 29 AUG 2022 • 20:00 UUR
DE BEUK: Kienen bij PVB
ZA 03 SEP 2022 • NNB UUR | ZO 04 SEP 2022 • NNB UUR | MA 05 SEP
2022 • NNB UUR
DIVERSE LOCATIES: Kermis
ZA 3 SEP 2022 • 10:00 UUR
HEEL POSTERHOLT: Ophalen oud ijzer

KOOPJE
BBQ- worstjes, 4 stuks € 4,95

ZO 04 SEP 2022 • 14:00 UUR
VURENHOF: Zomerfeest De Donck

SPECIAL
Krokante gehaktbal, per stuk € 2,20

WO 07 SEP 2022 • 13:30 UUR
DE BEUK: Kienen bij De Zonnebloem

VOOR OP BROOD
Bij 150 gram boterhamworst, bakje sellerysalade gratis
KANT EN KLAAR
Varkenshaas in stroganoffsaus, 100 gram € 1,35

MA 12 SEP 2022 • 00:00 UUR | DI 13 SEP • 00:00 UUR
HEEL POSTERHOLT: Oud papieractie
Kijk voor meer informatie: www.roerdalennu.nl		
Opgave agendaberichten: www.roerdalennu.nl/aanmelden/activiteit

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DRUIVENPLUK
Hoofdstraat 5 - St. Odiliënberg
Tel.: 0475 - 531335 - email: info@baten.keurslager.nl
Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Oet Berlien (2)
Mit ein maedsje oet Berlien
Drink ich gaer ein glaeske wien
En ein pötje lekker aw hoere
Euver het waer, neet euver de boere
Det kindj dao in die grote sjtad
Det duit dao get, ich weit neet wat
Det mót mer wier gaw hiejeroppes kómme
Ich wil ze weer zeen, verdómme
Mer det maedsje mót dao liere
Zit de ganse daag in de papiere
Kindj, lier mer good, mer kóm trök
Dan kinse mich èns kratse oppe rök
† W. Schmits
www.limburgsedialectgedichten.nl

Wij zoeken enkele vrijwilligers om te helpen met de druivenpluk
bij Wijngaard Petrusberg in St. Odiliënberg. De pluk zal
plaatsvinden op drie zaterdagen in september en oktober.
Exacte data zijn nog niet bekend. De pluk is afhankelijk van de
weersomstandigheden. Voor koffie, thee, frisdrank en een lunch
wordt gezorgd.
Pierre en Tillie Wolters
Reutjesweg 47 - 6077 NA St. Odilienberg
0643223887 - Pjm.wolters@home.nl

Steun de Heemkundevereniging
De heemkundevereniging zet
zich in voor het behoud van
ons heem in de breedste zin
van het woord.
Ieder jaar geven we een jaarboek uit en beheren het Roerstreekmuseum waar bezoekers
tentoonstellingen kunnen bezoeken en kennis kunnen nemen van de vele wetenswaardigheden en waar zij de prachtige vondsten uit de Roerstreek
kunnen bekijken.

Ons doel voor de toekomst
Het museum is toe aan een re-

novatie en verbouwing zodat
de Heemkundevereniging nog
beter gebruik kan maken van
het gebouw. De laatste verbouwing dateert uit de tachtiger
jaren van de vorige eeuw. Als
bestuur willen wij het museum
graag verbouwen en klaar maken voor de toekomst. Wij hebben daar al enkele stappen in
genomen door zonnepanelen te
plaatsen. Daarnaast willen wij
het museum aan de zijkant uitbreiden met een horecagedeelte
zodat bezoekers en toeristen in
de komende jaren ook een hapje of drankje kunnen gebruiken.

Roerdalen gaat werken met
projectwethouders
Het college van Roerdalen
gaat aan de slag met een
werkwijze waarbij de
wethouders naast hun
eigenlijk vakportefeuille
tevens verantwoordelijk
zijn voor grote projecten die
aspecten omvatten die onder
meerdere portefeuilles vallen.
Het college denkt hiermee
efficiënter en slagvaardiger te
kunnen werken.
Een voorbeeld ter verduidelijking: bij de realisatie van het
multifunctionele centrum in
Vlodrop zijn de portefeuillehouders voor Onderwijs, Vastgoed, Ruimtelijke ordening,
Economie, Maatschappelijke
voorzieningen en Veiligheid betrokken. Door het project te beleggen bij één wethouder wordt

het geheel en houdt de samenhang in de gaten. Hij is tevens
aanspreekpunt voor het betreffende project binnen de gemeentelijke organisatie en voor
externe partijen.

V.l.n.r. de wethouders Roland Slangen, Jacqueline Westhelle-Aelen, Loes
Vestjens en Jan Smits gaan aan de slag met een nieuwe werkwijze.
voorkomen dat het in allerlei
deelprojectjes uit elkaar valt. De
regie ligt in één hand waarmee
de samenhang gewaarborgd is
en overzicht behouden wordt.

De projectportefeuillehouder
neemt voor het betreffende project de taken van de vak-portefeuillehouder volledig over en
heeft een coördinerende rol in

De verdeling van de projectportefeuilles is als volgt:
• Wethouder Loes Vestjens:
multifunctioneel centrum
Vlodrop;
• Wethouder Jan Smits: gebiedsontwikkeling
Flinke
Ven;
• Wethouder Roland Slangen:
Dorpspark Schepersheuvel
en realisatie tijdelijke woningen;
• Wethouder Jacqueline Westhelle-Aelen: energietransitie
en centrumplan Herkenbosch.

Walking Football bij Oranje Blauw’15
Oranje Blauw'15 wil het
Walking Football weer
opstarten voor iedereen die
nog graag een balletje trapt
op een voor het lichaam
minder belastende manier.
Door deze voetbalvariant kun
je op elke leeftijd nog bezig
zijn met jouw favoriete sport.
‘Je bent zo jong als je jezelf voelt
en je bent nooit te oud om te
leren’ en’ via Walking Football
kun je een leven lang van voetbal blijven genieten’.
Dit zijn de basisprincipes van
het Walking Football. Voetbal
hoeft niet snel te gaan om mooi
te zijn. Dat bewijst deze voetbalvorm waarbij in wandeltempo op een kwart veld gespeeld
wordt. Walking Football houdt
in dat er tijdens een partijtje
niet wordt gerend. Er mogen
geen slidings gemaakt worden
en de bal mag niet boven heuphoogte komen.

Via Walking Football kun je een
leven lang van voetbal blijven
genieten. Bovendien kun je bewijzen dat je je voetbalstreken
nog niet bent verleerd. Daarnaast is het een uitgelezen mogelijkheid om betrokken te zijn

bij een vereniging.
Oranje Blauw'15 wil deze nieuwe voetbalvorm weer op de
kaart zetten. Ben jij 50+, zie jij
het zitten om in een team nog
lekker sportief bezig te zijn?

Heb je interesse of wil je meedenken over het opzetten van
deze voetbalvorm bij Oranje
Blauw’15?
Stuur dan een bericht naar
secretaris@oranjeblauw'15.nl.

VERBOUWINGS
OPRUIMING
PIERRE LOMMEN

BRUGSTRAAT 16 • 6041 ER ROERMOND • www.pierrelommen.nl

t/m 60% korting
op bed-, bad-,
keukentextiel
& nachtkleding

Uitverkoop duurt t/m 3 september

INFORMATIE PAROCHIE H. MATTHIAS
PAROCHIEBUREAU POSTERHOLT:
Aanspreekpunt voor het aanmelden van een H. Mis,
doopviering, voorgenomen huwelijk, bijzondere diensten,
zaken bij overlijden, parochiële begraafplaats, het maken van
een afspraak met pastoor of andere beschikbare priester.
Adres: Hoofdstraat 70, 6061 CE Posterholt
Geopend: dinsdag en vrijdag (9.00 - 12.00 u)
Telefoon: 0475 - 40 02 75
E-mail: matthias@roerkerken.nl
PASTORAAL TEAM:
Pastoor: J. L’Ortye
Hoofdstraat 70, 6061 CE Posterholt,
tel.: 0475 - 40 12 21
Assistent: Mgr. Dr. P. Hamans, tel.: 0475 - 52 78 25
Diaken: Dr. G. Sars, tel.: 0475 - 53 77 65;
B. Venner, tel.: 0475 - 32 02 15

BANKREKENINGNUMMERS:
Rabobank: NL 06 RABO 0142 3017 60
ING: NL 63 INGB 0001 1708 40
Regiobank: NL 58 RBRB 0930 6970 14
ZIEKENZALVING (bediening):
Pastoor L’Ortye, tel.: 0475 - 40 12 21;
b.g.g.: Mgr. Hamans, tel.: 0475 - 52 78 25
KOSTERS:
Frederiek Hodzelmans, tel.: 06 - 30 16 14 83 /
0475 - 40 37 87; Oskar Bronsgeest, tel.: 06 - 46 06 24 17
CLUSTER:
E-mail: clustersecretariaat@roerkerken.nl
Internet: www.roerkerken.nl
Facebook: parochiecluster Roerstreek

Kerkdiensten en misintenties
ZATERDAG 6 AUGUSTUS

Gedaanteverandering van de Heer

17.30 uur: H. Mis Vlodrop
19.00 uur: H. Mis Posterholt
• Hgm. voor Ida Bakkes-Stox (coll.)
• Hgm. voor Jan Coenen en overleden ouders Coenen-Peters
(coll.)
• Gestichte hgm. voor Sef Verbeek en Lena Verbeek-Ophey
ZONDAG 7 AUGUSTUS
19e zondag door het jaar

09.30 uur: H. Mis St. Odiliënberg
09.30 uur: H. Mis Herkenbosch
11.00 uur: H. Mis Montfort
11.15 uur: H. Mis Melick
17.00 uur: Vespers in Basiliek St. Odiliënberg
MAANDAG 8 AUGUSTUS
H. Dominicus

08.00 uur: H. Mis St. Odiliënberg
19.00 uur: H. Mis Posterholt
DINSDAG 9 AUGUSTUS

H. Theresia Benedicta van het Kruis

08.00 uur: H. Mis St. Odiliënberg
19.00 uur: H. Mis woonzorgcentrum Bergh in St. Odiliënberg
WOENSDAG 10 AUGUSTUS
H. Laurentius

08.00 uur: H. Mis St. Odiliënberg
19.00 uur: H. Mis St. Odiliënberg
DONDERDAG 11 AUGUSTUS
H. Clara

08.00 uur: H. Mis St. Odiliënberg
09.00 uur: H. Mis Melick
14.30 uur: H. Mis in Bosscherhof Herkenbosch
VRIJDAG 12 AUGUSTUS

H. Johanna Francisca de Chantal

08.00 uur: H. Mis St. Odiliënberg
ZATERDAG 13 AUGUSTUS
HH Pontianus en Hippolytus

17.30 uur: H. Mis Vlodrop

19.00 uur: H. Mis Posterholt
• Jaardienst voor Sjaak Visschers
• Gestichte jaardienst voor Henricus Maessen en Christina
Hommen en Andreas Maessen
• Gestichte jaardienst voor Piet Gerardts, ouders Peter
Gerardts en Margaretha Smeets en broer Jan
ZONDAG 14 AUGUSTUS
20e zondag door het jaar

09.30 uur: H. Mis St. Odiliënberg
09.30 uur: H. Mis Herkenbosch
11.00 uur: H. Mis Montfort
11.15 uur: H. Mis Melick
17.00 uur: Vespers in Basiliek St. Odiliënberg
MAANDAG 15 AUGUSTUS
Maria Tenhemelopneming

09.30: H. Mis St. Odiliënberg
19.00 uur: H. Mis Posterholt
19.00 uur: H. Mis Fatimakapel Herkenbosch
DINSDAG 16 AUGUSTUS
H. Stefanus van Hongarije

08.00 uur: H. Mis St. Odiliënberg
19.00 uur: H. Mis woonzorgcentrum Bergh in St. Odiliënberg
WOENSDAG 17 AUGUSTUS
08.00 uur: H. Mis St. Odiliënberg
19.00 uur: H. Mis St. Odiliënberg
DONDERDAG 18 AUGUSTUS
08.00 uur: H. Mis St. Odiliënberg
09.00 uur: H. Mis Melick
14.30 uur: H. Mis in Bosscherhof Herkenbosch
VRIJDAG 19 AUGUSTUS
H. Johannes Eudes

08.00 uur: H. Mis St. Odiliënberg
ZATERDAG 20 AUGUSTUS
H. Bernardus

17.30 uur: H. Mis Vlodrop
19.00 uur: H. Mis Posterholt
• Gestichte jaardienst voor Mies Kuppens

ZONDAG 21 AUGUSTUS
09.30 uur: H. Mis St. Odiliënberg
09.30 uur: H. Mis Herkenbosch
11.00 uur: H. Mis Montfort
11.15 uur: H. Mis Melick
17.00 uur: Vespers in Basiliek St. Odiliënberg

ZATERDAG 3 SEPTEMBER
17.30 uur: H. Mis Vlodrop
19.00 uur: H. Mis Posterholt
• voor de levende en overleden leden van het Matthiaskoor
• Gestichte hgm. voor Sef Verbeek en Lena Verbeek-Ophey
• Gestichte jaardienst voor Jeu Veelen en ouders VeelenWolters

MAANDAG 22 AUGUSTUS

ZONDAG 4 SEPTEMBER

08.00 uur: H. Mis St. Odiliënberg
19.00 uur: H. Mis Posterholt

09.30 uur: H. Mis St. Odiliënberg
09.30 uur: H. Mis Herkenbosch
11.00 uur: H. Mis Montfort
11.15 uur: H. Mis Melick
17.00 uur: Vespers in Basiliek St. Odiliënberg

21e zondag door het jaar

H. Maagd Maria, Koningin

DINSDAG 23 AUGUSTUS
H. Rosa van Lima

08.00 uur: H. Mis St. Odiliënberg
19.00 uur: H. Mis woonzorgcentrum Bergh in St. Odiliënberg
WOENSDAG 24 AUGUSTUS
H. Bartolomeüs

08.00 uur: H. Mis St. Odiliënberg
19.00 uur: H. Mis St. Odiliënberg
DONDERDAG 25 AUGUSTUS
H. Lodewijk

08.00 uur: H. Mis St. Odiliënberg
09.00 uur: H. Mis Melick
14.30 uur: H. Mis in Bosscherhof Herkenbosch
VRIJDAG 26 AUGUSTUS
08.00 uur: H. Mis St. Odiliënberg
13.30 uur: Huwelijksmis Cash Smeets en Corinne Peters

23e zondag door het jaar

ACOLIETEN
6 aug.: dhr. Palmen
13 aug.: mevr. Gerardts
20 aug.: dhr. v. Heijst
27 aug.: mevr. Derix
LECTOREN
6 aug.: dhr. Palmen
13 aug.: mevr. Hodzelmans
20 aug.: dhr. Veelen
27 aug.: mevr. Derix
OPENINGSTIJDEN PAROCHIEBUREAU
Het parochiebureau is gesloten van 23 augustus t/m 2
september.

ZATERDAG 27 AUGUSTUS
H. Monica

17.30 uur: H. Mis Vlodrop
19.00 uur: H. Mis Posterholt
• Gestichte jaardienst voor Hein Smeets
ZONDAG 28 AUGUSTUS
22e zondag door het jaar

09.30 uur: H. Mis St. Odiliënberg
09.30 uur: H. Mis Herkenbosch
11.00 uur: H. Mis Montfort
11.15 uur: H. Mis Melick
13.30 uur: Doop Posterholt
17.00 uur: Vespers in Basiliek St. Odiliënberg
MAANDAG 29 AUGUSTUS

Marteldood van de H. Johannes de Doper

09.30 uur: H. Mis St. Odiliënberg
19.00 uur: H. Mis Posterholt

DINSDAG 30 AUGUSTUS
08.00 uur: H. Mis St. Odiliënberg
13.00 uur: Huwelijksmis Oskar Bronsgeest en Tanja Buter
19.00 uur: H. Mis woonzorgcentrum Bergh in St. Odiliënberg
WOENSDAG 31 AUGUSTUS
08.00 uur: H. Mis St. Odiliënberg
19.00 uur: H. Mis St. Odiliënberg
DONDERDAG 1 SEPTEMBER
08.00 uur: H. Mis St. Odiliënberg
09.00 uur: H. Mis Melick
14.30 uur: H. Mis in Bosscherhof Herkenbosch
VRIJDAG 2 SEPTEMBER
08.00 uur: H. Mis St. Odiliënberg

PAROCHIËLE DIENSTVERLENING
• Afspraak voor doopsel of (kerkelijk) huwelijk: pastoor L’Ortye, tel.:
0475-401221 of pastoor@roerkerken.nl.

• Aanmelden voor ontvangst communie thuis: parochiebureau.
• Voor ziekenzalving (bediening) of biecht: pastoor L’Ortye, b.g.g.
assistent Hamans (tel.: 0475-527825.

• Voor pastoraal gesprek, thuis of bij opname in ziekenhuis,

zorgcentrum of verpleegkliniek: pastoor L’Ortye of diaken Venner,
tel. 0475- 320215.
• Informatie over de (vormgeving van de) kerkelijke uitvaart:
pastoor L’Ortye.
• Voor diaconie (bijzondere aandacht en zorg voor de noodlijdende
en/of eenzame medemens) en jeugd- en jongerenzaken: 		
Lian Overbeeke-Verwijmeren, tel.: 06- 52620245 of lianoverbeeke@
gmail.com.

Herenkapper Leon Vleugels

Wegens vakantie gesloten
van 15 t/m 29 augustus
Vlodropperweg 22 • Posterholt
tel.: 401208

Pastoor L’Ortye

Maria ten Hemelopneming
15 augustus, nog altijd een datum die tot de verbeelding
spreekt, misschien niet zozeer om wat we dan vieren als
wel vanwege de traditie van de ‘Kroetwusj’ die ermee verbonden is. Sterk dat datgene wat we dan vieren eigenlijk
zover van onze beleving afstaat (een mens die met ziel én
lichaam ten hemel wordt opgenomen), terwijl de traditie
van de ‘Kroetwusj’ juist zo dicht bij de schepping (natuur)
staat. Kruidenwijdingen vinden al zeer lang plaats. De oudste schriftelijke vermeldingen van zo’n zegening dateren al
uit de tiende eeuw. De oorsprong van het gebruik kennen
we niet. Was het een offerritueel? Een oogstgebruik? Brachten de boeren de laatste schoof graan of een deel van de
oogst naar de kerk om ze te laten zegenen? De traditie wil
dat dat het bij de ‘Kroetwusj’ om zeven kruiden gaat, waarvan de samenstelling echter kan variëren, al naar gelang
welke kruiden ter plaatse voorhanden zijn. In onze Duitse
grensregio gaat het daarbij voornamelijk om “Rosmarin,
Salbei, Minze, Arnika, Eisenkraut, Schafgarbe, Kamille, Wermut, Ringelblume, Thymian, Johanniskraut” en daarbij nog
verschillende korensoorten. Er zijn echter ook plaatsen waar
maar liefst veertien kruiden gebundeld worden (waarschijnlijk in verband met de 14 Noodhelpers: “Baldrian (Wasserdost-Katzenkraut), Beifuß (Wilder Wermut-Bivot), Blutweiderich (Hemmelsdür), Fuchsschwanz (Blotkrütsche), Grüner
Hafer, Rainfarn (Wurmkraut), Schafgarbe (Judenkraut-Tausendblatt), Spragelkraut, Teufelabbiß (Blaublömke), Gelbe
Schargarbe (Bletzblömke), Osterluzei (Notzelelie), Walnuss
Blätter, Wiesenkraut (Iserknoppe) en Wermut (Els)”.
Toen er nog geen bliksemafleiders waren en onweer mensen
nog angst inboezemde (misschien zijn we er nu te weinig
bang voor) werd de gebundelde en gezegende kruiden

(‘kroetwusj’) gebruikt om kwaad en onheil af te weren. Dan
werden een paar takjes in het haardvuur geworpen. De opstijgende rook zou bliksem van huis en hof afwenden. Zoals
de bekende Vlaamse priester-dichter Guido Gezelle (18301899) het eens formuleerde: “Komt er ene dondervlage,
men brandt er een stuk of twee in de schouwe, en men
verzoekt onder gebeden, den zegen die over die blommen
gesproken is, om bevrijd te zijn van donder en bliksem”.
Wat heeft deze traditie nu eigenlijk met het feest van Maria
ten Hemelopneming te maken, het feest dat al in de vijfde
eeuw haar oorsprong heeft? Volgens de overlevering zouden de apostelen, op vraag van Thomas, enkele dagen na
Maria’s dood haar graf geopend hebben. Het lichaam lag
er niet meer, maar op de plaats van haar lichaam groeiden
rozen en geurende kruiden. Voor de kerk later aanleiding
om een bestaand heidense gebruik - bij elkaar gezochte
kruiden gebruiken om dankoffers en zoenoffers aan de
goden te brengen - over te nemen en te kerstenen. Ondanks het feit dat er de laatste decennia al heel wat tradities
verloren zijn gegaan, heeft die van de kruidenzegening het
tot in onze tijd gehouden. De reden daarvan moet waarschijnlijk gezocht worden in het feit dat ze zo nauw verbonden
is met de schepping (natuur), de natuur die we ook zo graag
in huis halen, niet alleen met Maria ten Hemelopneming
maar ook met Kerstmis (kerstboom) en met Pasen (paastak). Hoe dan ook is het komende (hoog-)feest van Maria
ten Hemelopneming de gelegenheid bij uitstek om de brug
tussen cultuur en natuur (weer) te slaan, tussen geloof en
leven, tussen hemel en aarde, zaken die wij misschien al te
gemakkelijk van elkaar scheiden, terwijl ze meer met elkaar
te maken hebben dan wij vaak denken of vermoeden.
Een mooie viering toegewenst!
Jos. L’Ortye, pastoor

Seniorenvereniging Posterholt
Ja, dit is het laatste bericht
voor de vakantie. Ook het
Posters Waekblaad stopt nu
even met de mededelingen.
Er zijn dan geen lokale
berichten in week 32, 33 en
34. Maar gelukkig blijft er
voor de Senioren nog een
stukje tijdverdrijf over.

Soos

Deze blijft natuurlijk nog voor
de thuisblijvers gezellig door
draaien, zoals jullie gewend zijn
.
Op iedere donderdagmiddag
van 14.00 uur tot 17.00 uur
kunt u in de Kloosterhof een
gokje wagen.

12 euro diner.

Dinsdag 16 augustus laten wij
ons verrassen door Jack en Anita van het Berghoes. Zij hebben
te kennen gegeven graag met
ons mee te willen doen met het
12 euro diner.
Er zijn nog plaatsen vrij, dus
haast u met het opgeven voor
dit heerlijke uitstapje. U kunt
zich donderdag opgeven van
13.00 uur tot 14.00 uur in de
Kloosterhof.

Jeu de boules

Ook dit gaat gewoon door in de
vakantieperiode. We spelen op
de jeu de boulesbanen naast de

sporthal De Wieë iedere woensdag- en zaterdagmiddag van
14.00 uur tot 17.00 uur.
Behalve als de zon te goed zijn
best doet en het voor ons ouderen onverantwoord is in de volle zon te spelen.

Een wens

Het bestuur van de Seniorenvereniging Posterholt wenst iedereen een goede vakantie toe.
Geniet van het mooie weer de
rust en blijf gezond.
Dick Mak, secretaris, tel.: 06 -20
39 57 70; e-mail: sen.ver.posterholt@outlook.com

kroddel
‘aan mien gezich
gein genoddel
zaet de kroddel,
ínnerlijke sjoonheid tèlt,
ein oordeil wat mich
boetegeweun bevèlt.

beestewiesheid
toos schoenmakersvisschers

COLOFON

Posters Waekblaad is een lokale editie van
nieuws- en informatieplatform RoerdalenNU.nl
Deadline kopij en advertenties: woensdagmorgen 09.00 uur
Aanleveren berichten en advertenties:
Advertenties: www.roerdalennu.nl/adverteren
Nieuwsberichten: www.roerdalennu.nl/aanmelden/nieuwsbericht
Agendaberichten: www.roerdalennu.nl/aanmelden/activiteit
Informatie over aanlevering advertenties en berichten:
Website: www.roerdalennu.nl - E-mail: redactie@roerdalennu.nl
Tel.: 06 - 23 71 87 22 of 06 - 22 70 92 00
Advertentietarieven 2022:
1/1 pagina: € 48,40 incl. btw - 1/2 pagina: € 29,04 incl. btw
1/4 pagina: € 18,15 incl. btw - 1/8 pagina: € 12,10 incl. btw
Mini: € 2,50 (inclusief btw) - voor particulieren zonder commercieel doel
Verenigingen ontvangen 25 procent korting op de advertentietarieven
Redactionele berichten: gratis voor verenigingen en instellingen uit
Posterholt tot maximaal een halve pagina per week in de standaard opmaak.
Voor niet-Posterholtse verenigingen alsmede voor berichten in een afwijkende
opmaak geldt het advertentietarief.
Abonnement 2022: € 18,50 per jaar.
Stilzwijgende verlenging per kalenderjaar. Opzegging uiterlijk 1 december.
Wijzigingen zoals verhuizing, wijziging banknummer enz. graag tijdig
doorgeven aan posterswaekblaad@gmail.com of telef: 0475-855724.
Lokale redactie: Mevr. Marjo Ernst
E-mail: posterswaekblaad@gmail.com
Adres: Hoofdstraat 83, 6061 CB Posterholt
Tel.: 0475-855724
Financiën: Dhr. John Smeets, tel.: 0475 - 40 15 63
Bankrekeningnrs: NL55 RABO 0142 3021 39 - NL15 INGB 0000 5200 58
Bezorging: Woensdag of donderdag
Bezorgklachten: posterswaekblaad@gmail.com; tel.: 0475-855724
Druk: Drukkerij Koenen BV - Vlodrop
De uitgever is niet aansprakelijk voor zet- en drukfouten en behoudt zich het
recht voor om ingestuurde berichten aan te passen of niet te plaatsen.

VAKANTIE
Effe eens niks aan diene kop te höbbe,
lekker nörges euver te mötte döbbe.
Want vakantie zörgtj veur dit geveul,
al höbbe veer 't toch lever ein bietske keul.
Maria Peters

HULP- EN DIENSTVERLENING
Afvalwijzer
Kijk op www.mijnafvalwijzer.nl of download de gratis app Afvalwijzer
via uw app-store.
Hulpverlening
Politie, Brandweer, Ambulance (spoed): alarmnummer 112
Politie (geen spoed): tel.: 0900 8844
Wijkagenten Servicepunt Roerdalen: tel.: 0900 - 88 44
Brandweer (geen spoed): tel.: 088 - 119 05 00
Meld misdaad anoniem: tel.: 0800 - 70 00
Slachtofferhulp: tel.: 09 00 01 01
Veilig thuis, Advies- en meldpunt huiselijk geweld en
Kindermishandeling: tel.: 0800 - 20 00
Zelfmoordpreventie: tel.: 0800 - 01 13
Gezondheidszorg
Huisartsenpraktijk Posterholt: tel.: 0475 - 40 26 26
Spoedpost Roermond 17.00 - 08.00 u: tel.: 0475 - 77 17 71;
adres: Nassaustraat 79 Roermond
Benu Apotheek Posterholt: tel.: 0475 - 40 30 15
Dienstapotheek Regio Roermond: tel.: 0475 - 77 17 00
Laurentius Ziekenhuis: tel.: 0475 - 38 22 22
Tandartspraktijk Posterholt: tel.: 0475 - 40 28 85
GGD Limburg-Noord: tel.: 088 - 119 12 00
Alg. Maatschappelijk Werk M-Limburg: tel.: 088 - 656 06 00
MET ggz: tel.: 088 - 114 94 94
Ondersteuning
De Zorggroep, Thuiszorg: tel.: 088 - 610 88 61
Groene Kruis Medipoint uitleen: tel.: 088 - 102 01 00;
adres: Kempweg 33 Roermond
Groene Kruis Voeding en Dieet: tel.: 077 - 373 92 53
Vereninging Groene Kruis Posterholt: tel.: 0475 - 21 80 60
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg: tel.: 06 - 44 34 98 10
Centrum Jeugd en Gezin Roerdalen: tel.: 088 - 438 83 00
Kindertelefoon (14.00 - 22.00 u): tel.: 0800 - 0432
Korrelatie: tel.: 0900 - 1450
De Luisterlijn: tel.: 088 - 076 70 00
Kledingbank Limburg: tel.: 0475 - 43 60 08
Voedselbank Midden-Limburg: tel.: 0475 - 33 63 33
Kringloopwinkel Petit Beurs: tel.: 06 - 46 01 60 50
Oké Roerdalen: tel.: 06 - 46 01 60 50
Proteion: tel.: 0475 - 45 30 33
Steunpunt Mantelzorg Roerdalen: tel.: 06 - 52 66 95 65
Nationale Ombudsman: tel.: 0800 - 335 55 55
Wonen
Essent: tel.: 0900 - 1550
Gas- of stroomstoringen: tel.: 0900 - 9009
WML Waterleidingmij. Limburg: tel.: 043 - 309 09 09
Wonen Limburg: tel.: 088 - 385 08 00
Volta Limburg: tel.: 088 - 027 88 88
Overig
Gemeente Roerdalen: tel.: 0475 - 53 88 88
Gemeente dringende zaken, met direct gevaar
buiten kantooruren: tel.: 06 - 55 83 80 69
Juridisch Loket Roermond: tel.: 0900 8020
Parochiebureau St.Matthias: tel.: 0475 400275
Pastoor L’Ortye: tel.: 0475 401221
Blokkeren bankpassen: tel.: 0800 - 0313
Dierenambulance Midden-Limburg: tel.: 06 - 11 29 53 06
Red een Dier: tel.: 114
OR6: tel.: 0475 - 40 23 45
Milieu
Milieuklachten Limburg: tel.: 043 - 361 70 70
Milieupark Montfort: tel.: 088 - 550 26 59
Telefoon/Kabel
Ziggo: tel.: 0900 1884
KPN: tel.: 0800 0402
Tele2: tel.: 0800 - 2199
Vodafone: tel.: 0800 - 0560

Geldig in week 31
zondag 31 juli t/m
zaterdag 6 augustus 2022
Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden

SPA FRUIT
ALLE VARIANTEN
50% KORTING

per fles a 1,25 liter

BEN & JERRY'S IJS
1,89

0.

94

PLUS WITTE DRUIVEN

per 500 gram

2,49

1.

24

per 250 gram

per beker a 500 ml

3.

29

PLUS ZOETE
PUNTPAPRIKA'S
50% KORTING

per zak a 2 stuks

1,49

0.

74

PLUS
SATÉSCHNITZELS

PLUS CULINAIRE
VARKENSHAAS
ALLE VARIANTEN

50% KORTING

6,59

HOLLANDS

LOS
50% KORTING

ALLE VARIANTEN

5,69

3,98

2.

49

50% KORTING

per schaal a 4 stuks

Openingstijden: ma-wo 8.00-20.00 // do-za 8.00-21.00 // zo 9.00-19.00 uur

2.

84

Roerdalen NU. nl
HERKENBOSCH | MELICK | MONTFORT | POSTERHOLT | SINT ODILIËNBERG | VLODROP

De siertuin van Chris
is een lust voor het oog!
Laat ik maar direct met de deur in huis vallen: je komt echt ogen te kort in de siertuin van Chris Wijlaars in Posterholt. Een uit de hand
gelopen hobby? Nee hoor, dit is zijn lust en zijn leven. Een bijzondere hobby, dat wel. Met zijn vriend Jan geniet hij er elke dag van,
maar hij houdt ook af en toe ‘open tuindag’, zoals vorige week zondag. Er was veel belangstelling!
Tekst/foto: Freek Noten

H

et is nog maar een paar
jaar geleden dat Chris
en Jan verhuisden naar
een woning in Posterholt. Chris
(geboren in Venlo) had al jaren
een vergelijkbare tuin in Sevenum. Bovendien werkt hij bij
een kwekerij in Ell, dus over
planten en bloemen hoef je
hem niets meer te leren. Chris:
“Ik heb dit van thuis uit meegekregen. Al heel vroeg was ik
bezig met boekjes over planten,
de namen kon ik al snel herkennen; zo is de interesse langzaam
ontstaan. Nu is het mijn lust en
mijn leven.”

Latijns

Als je door de poort aan de achterzijde van de woning in de
Burgemeester Gerardstraat de
tuin in loopt, word je overvallen door een kleurenpracht. Er
staan ontzettend veel verschillende planten mooi te wezen.
Chrysanten, dahlia’s, en nog
veel meer exemplaren met Latijnse namen, die Chris gewoon

Tuinliefhebbers kwamen op de open tuindag een kijkje nemen in de prachtige tuin van Chris Wijlaars.
oplepelt alsof het geen moeite
kost. “Hoeveel het er zijn? Ik
heb ze nooit geteld, maar het
moeten er meer dan 700 zijn,
denk ik. Alles verzameld in de
loop ter tijd, soms een stekje gekregen van een bekende, maar
ook regelmatig iets gekocht.”

Grasveld

Centraal in de tuin ligt een
mooie vijver, met een elegant
beeld in het midden. Het water

dat hieruit spuit, zorgt voor de
verkoeling in de zomerperiode.
Chris: “Dat was een wens van
Jan. Hij heeft niet zoveel met
planten, maar het beeld en de
vijver waren zijn idee. Het past
er mooi bij, vind je niet?” Toen
ze de woning kochten, was er
achter alleen een groot grasveld. Dat werd al snel omgespit,
waarna het aanplanten kon beginnen. Chris: “Ik ben nu twee
jaar bezig. Sommige planten

doen het minder goed, dus ik
zal ook wel weer wat veranderen. Met een siertuin ben je
nooit klaar.”
Op zondag 24 juli was de tuin
van Chris en Jan te bezichtigen.
Hebt u deze kans gemist? Geen
probleem, via Facebook kunt
u contact leggen met Chris
Wijlaars, een afspraak is zo gemaakt. Heel zeker de moeite
waard!

ROERDALENNU.NL OOK IN DE VAKANTIE ACTIEF
Vanwege vakantie verschijnt er geen dorpsblad in de weken 32, 33 en 34. Maar dat betekent niet dat u het nieuws uit Roerdalen de komende
weken moet missen. De website www.roerdalennu.nl en de Facebookpagina RoerdalenNU worden ook in de vakantieperiode dagelijks
bijgewerkt. Zo kunt u ook op uw vakantieadres op de hoogte blijven van het nieuws uit Roerdalen.

Roerdalense muziekverenigingen
- presenteren -

Nieuw Talent Orkest

N
E
L
A
D
R
E
O
R
De kracht van samen muziek maken

Informatie-uurtje:
dinsdag 20 september, 19.00-20.00 uur
Startdatum:
zondag 9 oktober, 14.00-16.00 uur
Locatie:
’t Aad Roadhoes, Dorpsstraat 43, Melick
Voor meer informatie en aanmelden:
Tiny Rongen, telefoon: 0475-53 25 75
of e-mail: arongen@home.nl
Kijk ook op: https://bit.ly/NTORoerdalen
Opgeven voor 2 oktober 2022
facebook.com/nijtalintorkest

Doe ook mee!

BLOG IRIS DONKERS

Onder begeleiding fit en gezond worden én blijven genieten van het leven. Dat kan met het programma HealthyLIFE. Medewerker van
de gemeente Iris Donkers was benieuwd hoe het werkt en interviewde deelneemster Monique. Ze schreef er een blog over, die leest u
hieronder.

Een gezond en fit leven met HealthyLIFE

Z

onder op te scheppen: ik
sport veel. Ik loop twee
keer per week hard, ik
doe twee keer per week aan
krachttraining én een keer per
week swing ik de pan uit met
een lesje Zumba. Ik voel me
daar goed bij. Sporten was niet
altijd vanzelfsprekend: lekker
snaaien, een koud glas bier, het
ging er allemaal in. En s ’avonds
gezellig samen een zak chips op
de bank. Heel lang was de term
coach potato mijn achternaam.
Maar op een gegeven ogenblik
ging de knop om. Hoe? Dat
weet ik eigenlijk niet meer.
Maar ik ben er wel blij om. Net
als Monique van Zuilen die het
programma HealthyLIFE doorlopen heeft. Ook zij is blij dat
ze nu gezondere keuzes maakt
en elke week lekker beweegt.
Benieuwd naar het programma
spreek ik met haar af.

Leefstijlverandering

Monique ontvangt me hartelijk
met koffie en koekjes. Koekjes?
Dat is toch zeker niet de bedoeling? “Ja wel hoor!” lacht Monique. “Je moet natuurlijk wel blijven genieten van het leven. Een
fit en gezond leven moet niet
als een straf voelen, dan houd

je het niet vol.” Monique vertelt:
“Ik ben vroeger eigenlijk altijd
op dieet geweest: Weight Watchers, Herbalife, Sonja Bakker.
Alles heb ik geprobeerd. Met als
gevolg het bekende jojo-effect.
Bij de huisarts zag ik een poster van HealthyLIFE. Dat leek
mij wel wat: onder begeleiding
op een gezonde manier werken
aan mijn gewicht. Er werd niet
gesproken over een dieet maar
over een leefstijlverandering.”

Leefstijl-sessies en een
beweegprogramma

Na aanmelding moest Monique een contract van twee jaar
ondertekenen. “Dat was vooral
een goede stok achter de deur”
vertelt ze. “Het programma
duurt twee jaar en het is natuurlijk de bedoeling dat je je

al die tijd blijft inzetten. Je volgt
leefstijl-sessies en een beweegprogramma; er wordt echt in
jou geïnvesteerd. En dat terwijl
deelname gratis is: als je aan
de criteria voldoet, vergoed de
zorgverzekering de kosten voor
het leefstijlprogramma. De gemeente betaalt het beweegprogramma.”

De Fitte Rakkers

Monique is zeer te spreken
over het beweegprogramma.
Ze heeft er leuke mensen leren kennen en gaat nog steeds
met veel plezier naar de trainingen. “Tijdens de trainingen
wordt er rekening gehouden
met alle niveaus maar natuurlijk word je wel uitgedaagd.
Er zijn krachtoefeningen en je
werkt aan balans en coördina-

tie. Zaken die ook belangrijker
worden naarmate je leeftijd vordert. Toen we klaar waren met
het programma vonden we het
verschrikkelijk dat we moesten
stoppen met samen trainen.
Daarom zijn we verder gegaan
als De Fitte Rakkers. We trainen nu op eigen gelegenheid
met trainer Marcel.” Monique
concludeert dat het programma
haar veel gebracht heeft: ze is
afgevallen, flexibeler geworden
en is bewuster met voeding bezig.

Doe je mee?

Monique heeft het programma
HealthyLIFE gevolgd. Heb jij
overgewicht en een verhoogd
risico op hart- en vaatziekten
of diabetes? Dan kun je ook in
aanmerking komen voor het
programma. Doel is om gezond
eten en een actieve leefstijl te
bevorderen. Het programma
bestaat uit groepsbijeenkomsten, leefstijlcoaching en een
beweegprogramma op maat. Je
hebt een verwijzing van je huisarts of praktijkondersteuner
nodig. Meer weten? Kijk op https://healthylife.ecsplore.nl.
Iris Donkers
Medewerker gemeente Roerdalen

60 combinaties naar
ploegwedstrijd in Sint Odiliënberg
Zondag 14 augustus
vindt weer de jaarlijkse
ploegwedstrijd plaats. Dit
evenement wordt reeds meer
dan 50 jaar door de KPJ
Posterholt georganiseerd.
Al vele jaren wordt deze
wedstrijd door talrijke
deelnemers en toeschouwers
bezocht.

Ook dit jaar zijn er weer meer dan
60 deelnemende combinaties.
Naast de moderne tractoren
wordt er tevens geploegd met
historische tractoren en met
combinaties van paard en ploeg.
In de feesttent kunt u nagenieten
onder het genot van een hapje en
een drankje met muziek van een
dj. Ook voor de allerkleinsten is

er genoeg vermaak op deze dag.
Ter afsluiting van deze wedstrijd
is er een tombola met mooie
prijzen. De ploegwedstrijd
belooft ook nu weer een mooi
schouwspel op te leveren voor
jong en oud. De wedstrijd begint
om 12.00 uur op het terrein aan
de Heidestraat/2e Solbergweg
in Sint Odiliënberg.

GEVRAAGD

INTERIEUR
VERZORGSTER

Werktijden:

MAANDAG T/M VRIJDAG
VAN 7.00 TOT 10.00 UUR
Functie-eisen:
• Enthousiaste werkinstelling
• Zelfstandig kunnen functioneren
Je werkt alleen, met de huidige medewerkster
loop je een week mee, en er is een schema wat je verzorgt.
Er zit elke dag variatie in de werkzaamheden.

START: 22 AUGUSTUS

Stuur een mail naar info@gooswellness.nl of
bel 06 13434854 - Heinsbergerweg 63 - Posterholt

Vacature
penningmeester
Heb jij passie voor jeugd, het dorp en het
organiseren van evenementen? En ben
jij ook nog eens goed met cijfers? Dan
zoeken wij jou! Vanaf 1 januari 2023 zijn
wij (Jeugdsoos Amicale Herkenbosch) op
zoek naar een nieuwe penningmeester
m/v.
Ben jij degene of ken jij iemand die geschikt is voor deze functie, laat het ons
dan weten via info@jeugdsoosamicale.nl
of neem contact op met onze voorzitter
Dave Claessens, tel.: 06-57 54 54 83.
Ook voor meer informatie over de functie
kun je contact opnemen via bovenstaande gegevens.

EROPUIT IN ROERDALEN
WO 03 AUG 2022 • 19:00 UUR
HERKENBOSCH • OVERWEG MEINWEG: Avondwandeling
ZO 07 AUG 2022 • 00:00 UUR
MONTFORT • KASTEEL MONTFORT: Zomerfestival bij Kasteel Montfort
ZO 07 AUG 2022 • 16:00 UUR
SINT ODILIËNBERG • BASILIEK: Concertante muziek voor de gezongen
Vespers
ZO 14 AUG 2022 • 12:00 UUR
SINT ODILIËNBERG • HEIDESTRAAT/2E SOLBERGWEG: Ploegwedstrijd
DI 23 AUG 2022 • 10:00 UUR | WO 24 AUG 2022 • 10:00 UUR | DO 25 AUG
2022 • 10:00 UUR | VR 26 AUG 2022 • 10:00 UUR
SINT ODILIËNBERG • DE ROERPAREL: 22e Fietsvierdaagse De Roerstreek
ZA 03 SEP 2022 • NNB UUR | ZO 04 SEP 2022 • NNB UUR | MA 05 SEP
2022 • NNB UUR
POSTERHOLT • DIVERSE LOCATIES: Kermis
ZA 03 SEP 2022 • 14:00 UUR
VLODROP • KLEUR DAGBESTEDING: Activiteitendag
ZA 03 SEP 2022 • 20:30 UUR
MONTFORT • KASTEEL MONTFORT: Openluchtopera Der Freischütz
ZO 04 SEP 2022 • 00:00 UUR
MONTFORT • KASTEEL MONTFORT: Moferter Wienfiës
ZO 04 SEP 2022 • 10:00 UUR
SINT ODILIËNBERG • BOSSERVELDWEG/FAKKELTJE: Rommelmarkt
ZO 04 SEP 2022 • 16:00 UUR
SINT ODILIËNBERG • BASILIEK: Concertante muziek voor de gezongen
Vespers
ZA 10 SEP 2022 • 11:30 UUR
SINT ODILIËNBERG • DE ROERPAREL: Volleybaldag
ZA 10 SEP 2022 • NNB UUR | ZO 11 SEP • NNB UUR
MONTFORT • ONBEKEND: 90 jaar Excelsior Montfort
ZA 10 SEP 2022 • 20:15 UUR
SINT ODILIËNBERG • KERKPLEIN: Buitenfilm op Kerkplein
ZO 11 SEP 2022 • 00:00 UUR
VLODROP • HELE DORP: Rommelroute
ZO 18 SEP 2022 • 09:30 UUR
MONTFORT • KASTEEL MONTFORT: Kofferbakverkoop
ZO 18 SEP 2022 • 14:00 UUR
VLODROP • MUZIEKHOME: Boerenoogstfeest

VACATURES IN ROERDALEN
VACATURES
IN ROERDALEN
HERKENBOSCH
Kinderopvang LEEFKIND
Klusvrijwilliger

MELICK
PSW
• Persoonlijk begeleider
• Ondersteunend begeleider
MONTFORT
Stichting Kasteel Montfort
Vrijwilliger kasteelterras en kassa
Carprof
Schadehersteller/plaatwerker
Zwembad 't Sweeltje
Toezichthouder
POSTERHOLT
Goos Wellness
• Saunamedewerk(st)er
• Interieurverzorgster
Groenmechanisatie Roubroeks
• Commercieel technisch medewerker
• (Electro) monteur
PSW
• Persoonlijk begeleider
• Ondersteunend begeleider
Visshop Roger
Weekendkracht
Theelen Grondwerken
• Werkvoorbereider en administrateur grondstromen
• Chauffeurs
Posters Waekblaad
Bezorgers
ROERDALEN
Gastvrij Roerdalen
Chauffeur Geluksexpres
ROERMOND
Doedels
Medewerkster broodjeszaak
ME-Metals & Technologies BV
Commercieel Medewerker Binnendienst
SINT ODILIËNBERG
VBA
• Binnendienstadviseur hypotheken
• Commercieel binnendienstmedewerker verzekeringen
VLODROP
Huisartsenpunt Vlodrop
Interieurverzorgster

DI 20 SEP 2022 • 19:00 UUR
MELICK • ‘T AAD RAODHOES: Informatiebijeenkomst Nieuw Talent Orkest

De volledige vacatureteksten:
www.roerdalennu.nl/vacatures

Kijk voor meer informatie: www.roerdalennu.nl
Opgave agenda: www.roerdalennu.nl/aanmelden/activiteit

Opgave:
www.roerdalennu.nl/aanmelden/vacature

roerdalenbericht
gemeentenieuws • week 31 - 2022

Afvaltip!
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donderdag
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in het dorpshuis
in Montfort.

Programma

Leropperweg open
De Leropperweg is weer open voor verkeer. Aannemer
Heijmans heeft de weg vernieuwd van het Kerkplein in Sint
Odiliënberg tot aan de A73. Na de zomervakantie staan nog
een paar kleine werkzaamheden op de planning.

Vernieuwde weg
“De aannemer heeft het asfalt vervangen en de bermen
verstevigd met beton,” vertelt wethouder Roland Slangen.
“Verder remt de nieuwe inrichting van de weg de snelheid
van het verkeer. De bomen langs de Leropperweg zijn vervangen door meerdere soorten. Zo zijn ze minder vatbaar
voor ziektes. Een deel van het groen planten we dit najaar.
Verder ligt in Lerop een nieuw rioleringssysteem. Hiermee
zorgen we ervoor dat regen wordt opgevangen en kan wegzakken in de ondergrond. Dit helpt wateroverlast te voorkomen.”

Energiezuinig wonen begint
bij het Duurzaam Bouwloket
Zonnepanelen, isolatie of een warmtepomp? Wilt u uw huis
duurzamer maken en weet u niet goed waar u moet beginnen? Bent u benieuwd of u voor subsidie in aanmerking
komt of wilt u een offerte bij een bedrijf in de buurt aanvragen? Dan kunt u terecht bij het Duurzaam Bouwloket van de
gemeente Roerdalen.

Persoonlijk advies
Roerdalen is net als 130 andere Nederlandse gemeenten nu
ook aangesloten bij het Duurzaam Bouwloket. Op die manier willen we inwoners nóg beter helpen bij het verduurzamen van hun woning. Ga snel naar www.duurzaambouwloket.nl/roerdalen voor:
• een persoonlijk stappenplan voor uw woning
• een online subsidiecheck
• het aanvragen van een offerte bij een bedrijf in de buurt

Helpdesk
Feestelijke opening
Wethouder Slangen: “De werkzaamheden zijn volgens plan
verlopen. De weg is zo goed als klaar. Daar ben ik blij om! Na
de zomervakantie organiseren we samen met de aannemer
een feestelijke opening in Lerop. Buurtbewoners ontvangen
hiervoor een persoonlijke uitnodiging.“

Wilt u liever een medewerker spreken? Bel dan naar 0475 222 007. Dat kan op werkdagen tussen 08:30 tot 17:30 uur.
De onafhankelijk adviseurs van het Duurzaam Bouwloket
helpen u gratis bij al uw vragen over het duurzamer maken
van uw woning.

Afvaltip: gebruik een aanrechtbakje
GFT scheiden? Gebruik een aanrechtbakje voor keukenafval.
Als u fruit of groente snijdt, doet u de fruit- en groenteresten hier meteen in. Is het bakje vol? Maak het dan leeg in
uw groene container. Heeft u nog geen aanrechtbakje? Haal
dan een gratis bakje op bij het Servicepunt Roerdalen. Let
op: er zijn 40 bakjes beschikbaar en op is op. Wilt u zeker zijn
dat u niet voor niks naar het gemeentehuis komt, bel dan
even van te voren.

bekendmakingen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Angsterweg 16, 6063 AV Vlodrop: wijzigen gebruik
t.b.v. bouwen opslaghal.
• Oerraede 44, 6063 AE Vlodrop: wijzigen gevel en
vervangen kozijnen.
• Brandlintjesweg 2, 606Z AZ Montfort: uitbreiden
graansilo.
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunningen
• Hoofdstraat 1, 6077 AM Sint Odiliënberg: aanbrengen
buitengevelisolatie en stucwerk.
• Venhof 2, 6075 NE Herkenbosch: bouwen tent t.b.v.
Country Western Festival.
• Kerkstraat 1, 6065 AR Montfort: handelen in strijd met
het bestemmingsplan t.b.v. realiseren kamerverhuur.
Ambtshalve uitschrijven uit basisregistratie personen
• P.H.A. Lamerigts, geboortedatum: 23-10-1984, datum
van uitschrijving: 23-5-2022.
Kijk op www.roerdalen.nl/bekendmakingen voor de
volledige tekst.

Robot Tessa helpt een handje
Heeft iemand uit uw omgeving geheugenproblemen, autisme of een licht verstandelijke beperking? En woont hij of zij
thuis? Dan kan robot Tessa helpen om meer structuur in de
dag te brengen.

Opdrachtjes en muziek
Robot Tessa spreekt korte, persoonlijke opdrachten uit. Bijvoorbeeld als het tijd is om medicijnen in te nemen, oefeningen te doen, een boterham te eten of de planten water te geven. Of dat er over een half uur bezoek komt. Ook
kan Tessa de favoriete muziek van de gebruiker afspelen. Zo
biedt robot Tessa ondersteuning bij het indelen van de dag.
Een zorgmedewerker of naaste kan de opdrachtjes en muziek via een app inplannen.

Contact
Wilt u meer weten over robot Tessa of een ander hulpmiddel? Neem dan contact op met het Sociaal Team, telefoonnummer 0475 538 888. U kunt ook een e-mail sturen naar
sociaalteam@roerdalen.nl. Of loop een keer binnen bij een
van de spreekuren van het Sociaal Team. Wanneer en waar
die zijn leest u op www.roerdalen.nl/sociaal-team.

Blijf op de hoogte

Te koop: bouwkavels Holsterveld

In de weken 32, 33 en 34 verschijnt dit dorpsblad niet. Wilt u
toch op de hoogte blijven van het nieuws van de gemeente?
Meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief RoerdalenBericht online. Dat kan op onze website: www.roerdalen.
nl/nieuws. Op www.roerdalen.nl/bekendmakingen vindt
u de officiële bekendmakingen. Verder kunt u ons volgen
via onze Facebookpagina GemeenteRoerdalen. Op de Facebookpagina KleinGelukuitRoerdalen vindt u allerlei leuke
tips voor uitjes in onze gemeente.

De gemeente verkoopt bouwkavels in het Holsterveld in
Vlodrop. Enkele kavels zijn al verloot. Er zijn nog vijf kavels
over, tussen de 670 m2 en 800 m2 groot. Wilt u een eigen
huis bouwen in een rustige, groene omgeving? Schrijf u dan
uiterlijk op 17 oktober in.

Uitgave gemeente Roerdalen
äÉ
å
Vragen
of
contact
Vragen of opmerkingen?
opmerkinge n? Neem
eem conta
ct op via
communicatie@roerdalen.nl of (0475) 538 888.
communic atie@roerdal en.nl of (0475) 538

Verloten
Op 18 oktober verloten we de kavels. Informatie over de
kavels én een inschrijfformulier staan in een brochure die u
kunt downloaden op www.roerdalen.nl/holsterveld-vlodrop.
Op deze pagina vindt u ook meer informatie over de nieuwe buurt Holsterveld. Ontvangt u de brochure liever via de
post? Stuur ons dan een e-mail: info@roerdalen.nl. Bellen
kan ook: 0475 538 888.

SPEEDDATEN MET LOES VESTJENS

“Van de verharding van de
samenleving lig ik soms wakker”

In de rubriek Speeddaten met de nieuwe raad stellen we aan de hand van een aantal tête-à-tête-vragen de nieuwe
gemeenteraadsleden aan u voor. Wat beweegt hem of haar om raadslid te worden? Wie is de persoon achter het raadslid? Iedere week
halen we telkens één raadslid voor het voetlicht. Deze keer is dat geen raadslid maar de wethouder Sociaal Domein: Loes Vestjens.
Naam: Loes Vestjens.
Leeftijd: 35 jaar.
Woonplaats: Posterholt.
Fractie: Roerstreek Lokaal!
Beroep/studie:

Wethouder Sociaal Domein.

Verliefd, verloofd,
getrouwd:

Ik woon samen met mijn vriend
Mark van Helden en zijn de
trotse ouders van dochter Mexx
(9 jaar) en zoon Vinz (7 jaar).

Hobby’s:

Klussen in en rondom onze
oude boerderijwoning, kamperen en vooral heel veel leuke
en gezellige momenten beleven
met onze kinderen, familie en
vrienden.

Lidmaatschap
verenigingen:

Actief geweest bij De Roersoppers en als keepster van dames
1 bij SVH’39. Met regelmaat
hulpcoach van het handbalteam van Mexx (HCP), En mijn
zoon Vinz in de tuin voetbalkunstjes leren die hij kan gebruiken bij Oranje-Blauw ’15.
Samen met Mark ben ik lid van
CV De Biemösje en waren we
in 2020 prins en prinses.

Hoe zou je jezelf
omschrijven?

Vrolijk, energiek, sociaal, niet
op m’n mondje gevallen en een
tikkeltje (of soms wat meer) eigenwijs en ongeduldig.

Waar heb je een
gruwelijke hekel aan?

Wethouder Loes Vestjens: “Als wethouder kun je een prachtige spilfunctie vervullen.”
Aan mensen die altijd uitgaan
van het negatieve. Ik ben van
nature een heel vrolijk en positief ingesteld persoon. En natuurlijk geldt voor mij ook dat
er soms dingen op mijn pad
komen waar ik minder blij mee
ben, maar over het algemeen ga
ik altijd uit van iemands goede
intentie en een positieve afloop.

Wat trekt je aan in de
functie van wethouder?

Ik ben iemand die graag verantwoordelijkheid neemt en samen
met andere mensen werkt aan
het behoud - en op onderdelen
het verbeteren - van onze leefomgeving. Als wethouder kun
je daar een prachtige spilfunctie
in vervullen. Je staat in contact
met inwoners, ondernemers,
verenigingen, ambtelijke organisatie én de raad. Kortom:
met alle ‘spelers’ die nodig zijn
om Roerdalen de mooie en fijne
woon-, werk- en leefomgeving
te laten zijn en blijven.

Waar zou je nog eens
naartoe willen op vakantie?

Naar Lapland. Dit vind ik een
prachtig, avontuurlijk deel van
onze wereld dat ik graag samen
met mijn gezin wil bezoeken.

Waar kan jij wakker van
liggen?

Van de verharding en individualisering van de samenleving.
Met name de afgelopen 1,5 jaar
heb ik gezien en ervaren dat
mensen zonder enige schroom
en vaak zonder respect hun
‘oordeel’ vellen over anderen.
Vooral op social media is de
drempel om iemand door het
slijk te halen erg laag. Oók in
Roerdalen is er op momenten
weinig ruimte voor een normaal en respectvol gesprek. Ik
hoop dat we hier de komende
jaren verandering in weten te
bewerkstelligen.

Waar wil je je als

wethouder vooral
voor inzetten?

Voor de mens! Ik heb niet voor
niets het Sociaal Domein als
portefeuille. Mensen zijn mijn
drijfveer; of het nu ouderen
of jongeren zijn, mensen met
of zonder werk, mensen met
of zonder hulpvraag, nieuwe
inwoners of mensen die hier
al hun hele leven wonen. Alle
mensen leveren op hun eigen
manier een bijdrage aan de
maatschappij. Dat moeten we
waarderen en stimuleren!

Welke dag of welk
moment uit je leven zou
je willen herbeleven?

Behalve de geboorte van mijn
kinderen, is er is niet per sé een
dag of een moment uit mijn
leven dat ik wil herbeleven.
Ik geniet gewoon van (bijna!)
elke dag en van de mooie herinneringen die ik samen met
de mensen om mij heen mag
maken. De spreuk ‘Pluk de dag,
maar laat nog wat hangen voor

morgen’ past ontzettend goed
bij mij en mijn gezin.

Wat is de meest
waardevolle les die
je hebt geleerd?

Dat het helemaal niet verkeerd
is om jezelf zo nu en dan iets te
gunnen. Of het nu gaat om een
moment van vrije tijd of rust, of
juist om wat uitdaging of dynamiek. Ik moest ooit tijdens een
coaching-traject opschrijven
wat ik als persoon op dat moment belangrijk vond in het leven. Nadat ik zo’n 10 tot 15 dingen had opgeschreven die voor

mij van belang waren, moest
ik ze gaan nummeren met op
nummer 1 datgene dat ik het
allerbelangrijkste vond.

alleen jij maar ook je gezin en je
omgeving daar gelukkiger van.

mindset altijd weer een stapje
verder komt.

Ik vond dit heel erg lastig omdat ik zonder twijfel voelde dat
mijn gezin op nummer 1 stond.
Maar ik realiseerde me dat ikzelf óók onderdeel uitmaak van
dat gezin… en dat als je dan het
beste voor je gezin wilt, je jezelf
en je persoonlijke ontwikkeling niet tekort moet doen. Het
klinkt en voelt egoïstisch, maar
als je jezelf op momenten op
nummer 1 plaatst, wordt niet

Waar zie je het komende
jaar tegenop?

Ik zie nog niet echt ergens tegenop. Dat heeft waarschijnlijk
te maken met mijn positieve
instelling.

Wat is het spannendste
wat je hebt gedaan of
meegemaakt?

Dat wil overigens niet zeggen
dat ik alles door een roze bril
bekijk. Er komen ongetwijfeld
nog momenten waarop ik zal
denken: “Waar ben ik aan begonnen…!” Maar ook dan geloof ik dat je met een positieve

Me kandidaat stellen als wethouder was toch wel een behoorlijk spannende stap. Je
stelt je kwetsbaar op en weet
niet of het wel gaat lukken. Of
deze plek je uiteindelijk gegund
wordt. Het feit dat ik me nu
Wethouder Sociaal Domein van
de gemeente Roerdalen mag
noemen, voelt dan ook als een
enorme eer!

ONDERNEMERSPLEIN ROERDALEN

Op de website www.roerdalennu.nl onderhoudt RoerdalenNU.nl een Ondernemersplein met nieuws en informatie van
lokale winkeliers en bedrijven. Regelmatig zetten we een van de ondernemers uit deze rubriek in de wekelijkse uitgave in de
schijnwerpers. In deze aflevering is dat Janssen Inlijstwerk in Herkenbosch.

Janssen Inlijstwerk
Petra en Bert Janssen en runnen sinds 1997 een lijstenmakerij in Herkenbosch. Een lijst
op maat uitzoeken vraagt om
een persoonlijk advies en dat is
precies wat u bij hen mag verwachten. Zij nemen de tijd om
rustig met u naar verschillende mogelijkheden te kijken en
de meest passende oplossing
te vinden voor het werk dat u
wilt inlijsten.
Kwaliteit staat bij ons altijd voorop. Als inlijsten niet
vakkundig gebeurt, kan uw
(kunst)werk
onherstelbaar
beschadigd raken. Janssen
Inlijstwerk is gecertificeerd
lijstenmaker en kiest steeds
voor de juiste materialen en

technieken om uw werk voor
de toekomst zeker te stellen.
Voor restauratiewerkzaamheden werkt Janssen samen met
vakkundige restauratoren.
Janssen Inlijstwerk werkt op

afspraak. Via de website kunt
u een tijdslot reserveren. Zo
kunt u in alle rust tot een beslissing komen. U kunt ook telefonisch of per mail uw wensen kenbaar maken.

Veldbies 4, Herkenbosch
06 - 38 02 35 09
www.inlijst-atelier.nl
info@inlijst-atelier.nl
JanssenInlijstwerk

GEEN DORPSBLADEN IN WEEK 32, 33 EN 34
In verband met vakantie verschijnen er in WEEK 32, 33 en 34 geen dorpsbladen.
Deze uitgave is de laatste editie voor de vakantie. De eerstvolgende dorpsbladen na
de vakantie verschijnen in week 35. Inleveren van kopij voor deze uitgave kan tot
WOENSDAG 24 AUGUSTUS, 09.00 UUR VIA WWW.ROERDALENNU.NL
We wensen alle abonnees en adverteerders een fijne vakantie.

rsteuning
Advies en onde
ng
crematieverzorgi
begrafenis- en
MEER DAN 35 JAAR ERVARING
Har, Marion en Annemarie Schuren
Breeweg 31, 6067 CH Linne
Telefoon 0475 472286
www.uitvaartzorglinne.nl

OCCASIONS:

Roermondseweg 60
6061 GC - Posterholt
0475-402670
info@autobustin.nl

Nr 1 in service
Onderhoud, reparatie,
service, airco, schadeherstel,
campers, caravans,
aanhangwagens, banden,
uitlijnen,lease, aankoop,
klassiekers, advies.

Bustin, daar kom
je graag terug!

•
•
•
•
•
•
•

Mitsubishi Starion 2.0 Turbo EX - 1982
VW/Audi Iltis ex Bundeswehr - 1979
Sunbeam Alpine S1 - 1959
Ford Escort MK1 en MK2 2000RS
VW bus T2B 2.0, technisch goed,
optisch werk - 1976
Daimler luxe limousine - 1953
Opel Meriva 1.6 - 2009

14.900,14.000,28.500,p.o.a.
17.250,19.500,4.000,-

BEDRIJFSWAGENS ONDERHOUD O.A.:
•

Iveco, Mercedes, Volkswagen, Ford, 4x4,
service en advies

Wij hebben vakantie van
13 augustus tot en
met 27 augustus!

Consortium Basilicale
speelt in Sint Odiliënberg
De muzikale ontmoeting in
de Basiliek Sint Odiliënberg
staat op zondag 7 augustus in
het teken van kerkmuziek uit
heden en verleden.
De gemeente Roerdalen en het
kerkbestuur van de basiliek
hebben samen met de zusters
van Priorij Thabor de handen
ineengeslagen om op deze wijze
regelmatig het klein geluk van
inspirerende muziek ten gehore
te laten brengen. In 2022 zal dat
zes maal gebeuren op de eerste
zondag van de maand in de periode mei tot september. Naast
de kerksonates van Mozart die
het Consortium Basilicale onder leiding van Gerard Sars ten
gehore zal brengen, staat ook
deze keer sprankelende muziek

op het programma die verkwikt,
troost en rust geeft.
Programma: 1. Wolfgang
Amadeus Mozart (1756-1791)
Kerksonate in Es, KV 67; 2. Welkom; 3. Georg Friedrich Händel
(1685- 1759) Tecum principium uit: Psalm 110; 4. Wolfgang
Amadeus Mozart (1756-1791)
Kerksonate in F, KV 224; 5. Franz
Schubert (1797-1828) Du bist
die Ruh, D776; 6. Michel Corrette (1707-1795) Les délices de la
solitude I, Aria Affettuoso & Allegro; 7. Antonin Dvorak (18411904) Psalm 23, Hospodin jest
můj pastýř, Opus 94,4: De Heer
is mijn Herder; 8. Franz Schubert (1797-1828) Der gute Hirt
naar psalm 23, D449; 9. Walter
Girnatis (1894-1981) Musik
am Abend; 10. Franz Schubert

(1797-1828) Im Abendrot- O,
wie schön ist deine Welt, D799.
Aanvang 16.00 uur, de basiliek
ligt aan het Kerkplein 15. De
middag wordt om 17.00 uur

afgesloten met de Gregoriaans
Vespers. De basiliek is open
vanaf 13.30 uur en kan worden
bezichtigd, terwijl vanaf 15.00
uur het orkest repeteert!

Roerdalen trekt er massaal op uit
Dubai, Duitsland,
Griekenland, Oostenrijk,
Italië, Denemarken,
Frankrijk, Curaçao, Kroatië,
Indonesië, Singapore, Spanje,
Engeland, Zwitserland of de
Verenigde Staten.
Inwoners van Roerdalen
waaieren de komende weken
uit naar alle uithoeken van
de wereld om vakantie te
vieren. Blijkt uit een poll van
RoerdalenNU.nl.
Roerdalen trekt er deze vakantie massaal op uit. Maar liefst 72
procent van de deelnemers aan
de mini-rondvraag is de komende weken vier of meer aaneengesloten nachten van huis.
Twaalf procent blijft lekker
thuis om te genieten van het
Klein Geluk in de eigen omgeving. Tien procent kiest ervoor
om dagtrips te gaan maken en
zes procent is inmiddels al op
vakantie geweest.

Door corona viel voor veel
mensen de vakantie de afgelopen twee jaar in het water.
Daarom wordt dit voor 28 procent van de respondenten de
eerste vakantie sinds 2019.
58 procent van de deelnemers
is ook in 2020 en/of 2021 al op
vakantie geweest.
Voor de overige 14 procent is
deze vraag niet van toepassing.

Vervoersmiddel

Van de vakantiegangers gaat 62
procent met een eigen vervoersmiddel zoals de auto, camper of
motor op pad. Achttien procent
gaat met het vliegtuig, twee procent met de trein en twee procent met de boot.
RoerdalenNU vroeg de deelnemers ook wat ze op vakantie zoal gaan ondernemen. Op
deze vraag waren meerdere
antwoorden mogelijk. Bijna

twee derde van de respondenten gaat steden, bezienswaardigheden en/of mooie plekjes
bezoeken. Tot rust komen in de
natuur is voor 62 procent van
de vakantievierders hun favoriete bezigheid. Ruim een derde
trekt vooral voor zon, zee, en
strand eropuit, terwijl veertig
met name op vakantie gaat om
te relaxen. Tien procent wil op
vakantie graag andere culturen
leren kennen.

