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Een vereniging uit Roerdalen zet een activiteit op touw, 
maar we hebben geen verzoek ontvangen om hier in het 
dorpsblad aandacht aan te besteden. Toch eens even bellen 
met de secretaris. “Waarom hebben jullie geen berichtje in-
gestuurd?”, is de vraag. “Och, iedereen weet het toch”, klinkt 
het aan de andere kant van de lijn. “En denk je echt dat we 
daar meer volk door trekken? Die paar mensen die daarin 
geïnteresseerd zijn, komen vanzelf wel.”

Twee dagen later lezen we in de krant een interessant artikel 
dat daar mooi bij aansluit. Het gaat over het voortbestaan 
van de schutterijen in Limburg. De OLS-federatie heeft een 
plan geschreven om te voorkomen dat het schutterswezen 
straks alleen nog in het museum te zien is. Belangrijkste 
boodschap: laat je gezicht zien! De animo voor de schut-
terij loopt terug. Om hun plek in de lokale gemeenschap te 
behouden, moeten schutterijen zich veel meer laten zien. 
“Toon dat de schutterij meer is dan schieten, een optocht 
en muziek. Trek erop uit”, maant OLS-secretaris Bernie van 
Lierop de aangesloten schuttersclubs. “Als er iets te doen is 
in een dorp, moet je erbij zijn. Laat jezelf zien.”

Wat voor de schutterijen geldt, geldt uiteraard ook voor 
de voetbalclub, de fanfare, de vrouwenvereniging en alle 
andere clubs. Uit onderzoek van RoerdalenNU.nl bleek on-
langs dat de verenigingen in onze gemeente door corona 

De vanzelfsprekendheid is weg
COLUMN

een flinke veer hebben moeten laten. Hoewel het virusspook 
onder controle lijkt te zijn, is het voor veel verenigingen ken-
nelijk toch moeilijk om weer over te gaan tot de orde van de 
dag. “Mensen komen niet meer vanzelf naar de vereniging”, 
waarschuwt de OLS-secretaris in het krantenartikel. “De van-
zelfsprekendheid is weg.” Het kost energie om de draad weer 
op te pakken en daar ontbreekt het op dit moment bij veel 
verenigingen nog aan. De fut is er door al die lockdowns een 
beetje uit. We zijn met z’n allen - mede ook door de zorgelijke 
tijd waarin we leven - een beetje lamgeslagen.  

Verenigingen in Roerdalen kunnen beschikken over een 
medium dat enorm veel inwoners bereikt. Mede dankzij de 
ondersteuning van de gemeente Roerdalen valt iedere week 
in elke kern een dorpsblad op de mat dat volledig ten dienste 
staat van de gemeenschap. Dat zowel op papier als digitaal 
verschijnt en ondersteund wordt door een uitgebreide web-
site, boordevol lokale informatie. Dat een veel breder publiek 
bereikt dan alleen de volgers van de eigen Facebookpagina. 

Helaas merken we dat lang niet alle verenigingen in Ro-
erdalen deze faciliteiten ten volle benutten. Vandaar onze 
oproep: De Roerecho, maak er gebruik van!

Redactie RoerdalenNU.nl
Reageren? redactie@roerdalennu.nl

Repair Café breidt uit!
Donderdag 28 april vanaf 13.30 
uur zitten onze “repairders” 
weer voor u klaar om uw de-
fecte spullen te repareren, te 
verstellen, te herstellen of te 
vermaken.  Met ingang van 28 
april zal er ook iemand aan-
wezig zijn om u te helpen met 
programma’s op uw pc, iPad, ta-
blet, iPhone of Android-smart-
phone. Het gaat vaak om kleine 
handigheidjes om uw appara-
tuur of een programma gemak-
kelijker te kunnen bedienen. 
Ons Repair Café is gevestigd 

in een zaal van de Roerparel, 
aan de Schaapsweg 24 te Sint 
Odiliënberg. Onze technische 
mensen kunnen (bijna) alles 
repareren. Zoals u misschien 
wel weet hebben wij ons Re-
pair Café geruime tijd geleden 
uitgebreid met twee dames die 
handig zijn met naaimachine, 
naald en draad. Dus ook als u 
iets te verstellen, herstellen of 
te vermaken hebt, bent u van 
harte welkom. Ons Repair Café 
is voor iedereen geopend, dus 
voor alle leeftijden en voor alle 

mensen uit Roerdalen! De re-
paraties zijn in principe gratis, 
maar een vrijwillige bijdrage 
wordt zeer op prijs gesteld, zo-
dat wij ons Repair Café in stand 
kunnen houden. 
Ook als u niets te repareren 
heeft bent u van harte welkom 
in ons Repair Café. Gewoon 
voor een gezellig praatje onder 
het genot van een kop koffie. 
Misschien zijn er mensen die 
voor anderen thuis een klein 
klusje willen uitvoeren. Vraag 
en aanbod zijn dan ook op dit 

gebied welkom! Ook mensen 
die digitaal handig zijn en even-
tueel als “digimaatje” willen 
fungeren kunnen zich aan mel-
den. Voor meer informatie kunt 
u terecht bij Piet van der Vorst, 
via e-mail: voorzitter@senio-
renberg.nl of via tel: 0475-53 31 
02 of 06-19 85 55 94.

Resterend schema 2022: 28 
april, vrijdag 27 mei (in ver-
band met Hemelvaart), 30 juni, 
29 september, 27 oktober, 24 
november en 22 december.

mailto:redactie@roerdalennu.nl


WOENSDAG 20 APRIL 
18:45 Conventus’03 JO11-1JM - FC Roerdalen JO11-1JM

VRIJDAG 22 APRIL 
19:30 Oranje Blauw’15 35+1 - FC Roerdalen 35+1
20:30 SNA 35+1 - FC Roerdalen 35+1
21:00 FC Roerdalen 35+1 - Linne 35+1

ZATERDAG 23 APRIL 
08:30 Haelen JO7-2 - FC Roerdalen JO7-1
08:40 SHH JO7-1 - FC Roerdalen JO7-1
08:50 FC Roerdalen JO7-1 - FC Maasgouw JO7-1
09:00 ST EVV/RIOS’31 JO8-3 - FC Roerdalen JO8-2
09:30 FC Roerdalen JO8-1JM - Scharn JO8-1
10:00 Oranje Blauw’15 JO10-1 - FC Roerdalen JO10-1
10:00 Sanderbout JO10-1G - FC Roerdalen JO10-2JM

Programma FC Roerdalen
10:15 MBC’13 JO13-2JM - FC Roerdalen JO13-2
11:00 ST SVH’39/FC Roerdalen JO15-2JM - Sportclub 
Leeuwen JO15-1
11:00 FC Roerdalen JO13-1 - SJO PEC’20 JO13-1
11:30 Scharn MO15-1 - FC Roerdalen MO15-1
11:30 FC Roerdalen JO12-1 - SVC 2000 JO12-2
14:00 FC Roerdalen JO17-2 - MBC’13 JO17-2
14:30 ST SVEB/Sporting S.T. JO17-1 - FC Roerdalen JO17-1

ZONDAG 24 APRIL 
10:30 FC Roerdalen VR1 - SNA VR2
11:00 FC Roerdalen 2 - SVC 2000 4
11:00 EMS 2 - FC Roerdalen 4
11:30 EMS 3 - FC Roerdalen 3
14:30 FC Roerdalen 1 - EMS 1

Eerste repetitie 
fusieharmonie
Op vrijdag 22 april begint om 
20.00 uur de eerste gezamenlijke 
repetitie met harmonie Juliana 
in de harmoniezaal in Sint 
Odiliënberg.  Op vrijdag 
29 april is om 20.00 uur de 
gezamenlijke repetitie in 
Posterholt.

Activiteiten in 2022-2023
 • zaterdag 25 juni 2022: 

concert in de Beuk met 
harmonie Amicitia Roggel.

 • zaterdag 16 juli 2022: 
Zomerfeest bij Vurenhof.

 • zaterdag 1 april 2023: 
Amazing Postert.

Oké zoekt fietsen 
voor mensen met 
smalle beurs

Stichting Oké Roerdalen, die 
zich inzet voor prettig wonen 
en leven in Roerdalen, is op 
zoek naar bruikbare fietsen 
voor mensen met kinderen 
en voor volwassenen met een 
kleine beurs.

Op dit moment zoeken wij: een 
fiets voor een meisje van 9 jaar 

en van 11 jaar; een damesfiets, 
bandenmaat 26 en een gewone 
maat herenfiets. Onze wens is 
dat we de mensen blij kunnen 
maken. Dus heeft u nog een 
fiets die nog een tweede ronde 
meekan, breng die dan naar 
ons.

Stichting Oké Roerdalen, 
Streekelsweg 6, 6061 EL 
Posterholt. Tel: 06 - 46 01 60 50. 
Openingstijden:
maandag, woensdag, 
donderdag en vrijdag. 

Inleveren van 11.00 tot 13.30 
uur op bovenstaand adres.

Confidence Twende, initia-
tiefnemer van het beschermd 
wonen project in den Zwarten 
Berg, houdt op 26 april om 
19.00 uur een tweede infor-
matie bijeenkomst. Locatie is 
De Roerparel, Schaapsweg 4 te 
Sint Odiliënberg (De Roerpa-
relzaal).

Gezien de verwachte belang-
stelling zal dit een gemengde 
bijeenkomst worden; live én 

Tweede bijeenkomst 
de Zwarten Berg

online. Toelichting zal gege-
ven worden op: “Wat is nou 
eigenlijk beschermd wonen?” 
We zullen voorbeelden uit te 
praktijk geven maar zeker ook 
nader ingaan op de situatie bij 
de Zwarten Berg. U kunt zich 
opgeven via info@confiden-
ce-twende.nl onder vermelding 
van ‘informatiebijeenkomst 
Zwarten Berg’. Vergeet u niet 
aan te geven of u live of online 
wil deelnemen aan deze avond. 

Volg het nieuws uit 
RoeRdalen 24/7
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uitslag 
kaarten
senioren
Uitslag van 12 april. 

JOkEREN
1. Els Maréchal     
2. Fien Van Melick  
3. Corry Daemen 
4. Annie Gommans  
5. Toos Pollaers   
Troostprijs: Frieda Cost 

kRUISJASSEN
1. Piet Keuren           
2. Hub Vd Leeuwen    
3. Har Peters            
4. Har Smeets 2         
5. Leo Zenden             
Troostprijs: Har Smeets 1   

open training 
running 
roerDalen
Zondag 24 april organi-
seert Running Roerdalen 
een open training. Ben 
jij benieuwd hoe een trai-
ning van Running Roer-
dalen verloopt, kom dan 
gratis meelopen. Iedereen 
kan meedoen! 

We starten om 9.30 uur 
vanaf het Kerkplein in 
Sint Odiliënberg. Er is 
hier voldoende parkeer-
gelegenheid. Meer weten 
over Running Roerdalen? 
Volg ons op Facebook 
of kijk op www.runnin-
groerdalen.nl.

1.  Marian en Hent van Delft  71,08
2.  Joke Lammers en Els Op de Ven  67,43
3.  Lei Janssens en Jos van Appeven  61,30
4.  Gertje Janssen en Mark Perquin  61,26
5.  Marie Jose v.d.Boom en Lau van Melick  60,39

Uitslag bridgeclub Melick
6.  Iet Hoeben en Theo Segers 59,83
7.  Johan Schulpen en Paul Schulpen  59,74
8.  Jan Burggraaf en Loek Veldman  59,10
9.  Joop Lammers en Geert van Vlokhoven  58,06
10. Puck Bendik en Toos Steuns  57,06

Uitslag van de paasdrive van de Midden-Limburgse bridgeclub Melick van 11 april.

De oorspronkelijke datum van 
zaterdag 30 april komt te ver-
vallen. In verband met de voor-
bereidingen op de Sjoemelmert 
in buurtschap ’t Reutje vindt de 
oud papieractie één week eer-
der plaats in ’t Reutje, namelijk 
op zaterdag 23 april in plaats 
van zaterdag 30 april.
Vanaf omstreeks 09.00 uur ko-
men de papierkevers van fanfa-
re Sint Wiro weer in actie. Zorgt 
u er s.v.p. tijdig voor dat het oud 
papier gebundeld of in dozen 
gereed staat voor een snelle en 
correcte afvoer naar de papier-
container op de parkeerplaats 
bij de Fanfarezaal.

Ophaaldatum oud 
papier verplaatst
 Ook oud ijzer nemen wij mee 

bij deze gelegenheid mee, dus 
maak er gebruik van! Verder 
kunt u natuurlijk ook wekelijks 
gebruik maken van de moge-
lijkheid tot het brengen van uw 
overtollig oud papier en oud 
ijzer naar de papiercontainer op 
de parkeerplaats bij de Fanfare-
zaal aan de St. Josephstraat 2 in 
’t Reutje.

De papiercontainer is elke za-
terdag geopend van 10.00 tot 
12.00 uur. Ook staat er een 
kledingcontainer aan de Reut-
jeswegzijde van de Fanfarezaal, 
waar u uw overtollige oude 

kleren en schoenen in kunt 
deponeren. Zo helpt u mee 
aan een verantwoorde manier 
van afvoer van afval voor recy-
cling, en ontvangt fanfare Sint 
Wiro voor haar medewerking 
in deze een vergoeding van de 
gemeente Roerdalen. Ook een 
glasbak is aanwezig om het hele 
recyclingverhaal dan ook maar 
compleet te maken.

Wij zien u graag verschijnen in 
buurtschap ’t Reutje, ook op 1 
mei tijdens de Sjoemelmert,

De Papierkevers van Fanfare 
Sint Wiro, ‘t Reutje

Het komende halfjaar zal in 
de basiliek in Sint Odiliën-
berg elke eerste zondag van de 
maand van 16.00 uur tot 16.45 
(concertante) muziek voor de 
(gezongen) Vespers ten gehore 

Kerkmuziek in Roerdalen
worden gebracht, en wel door 
het Consortium Basilica en een 
projectgroep. 

Dit project wordt mogelijk 
gemaakt door de gemeente 
Roerdalen, het kerkbestuur en 
de zusters van Priorij Thabor. 
Voor meer informatie kan men 
terecht bij Gerard Sars (foto), 
tel. 537765. 

Op zondag 24 april (2e zon-
dag van Pasen, Beloken Pasen, 
Barmhartigheidszondag) zal 
de hoogmis van 9.30 uur in de 
basiliek worden opgeluisterd 
door de Schola Cantorum van 
het Ward-Instituut onder lei-
ding van Cyriel Tonnaer. Deze 

medewerking, financieel mede 
mogelijk gemaakt door de Mr. 
Paul de Gruyterstichting, stond 
aanvankelijk voor de eerste 
zondag van de advent gepland 
(28 november j.l.), maar kon 
toen vanwege de coronasituatie 
niet doorgaan. 

Op de eerste zondag van mei 
zal het Gregoriaans clusterkoor 
weer van zich laten horen. Dat 
verzorgt tijdens de hoogmis 
van 9.30 uur in Herkenbosch 
de liturgische gezangen. 

Voor meer informatie over ons 
Gregoriaans clusterkoor bij 
Pie Heemels Herkenbosch, tel. 
533214.



 

Vaste actiViteiten seniorenVereniging
 • Maandag: 14.00 -15.00 uur: callanetics
 • Dinsdag: 19.00 - 21.30 uur: kruisjassen en jokeren
 • Elke tweede dinsdag van de maand : 14.00 - 17.00 uur: kienen
 • Woensdag: 09.30 -12.30 uur: schilderen
 • Woensdag: 09.30 -10.30 uur: gym-Fit
 • Woensdag: 14.00 -16.00 uur: jeu de boules
 • Donderdag: 13.30 - 16.00 uur: bridgelessen
 • Vrijdag van 10.30 - 11.30 uur: yoga en pilates
 • Elke laatste donderdag van de maand: repair café
 • Elke twee weken op donderdag (van april tot oktober): fietstocht
 • Elke laatste vrijdag van de maand: dorpswandeling

Alle activiteiten vinden plaats in of starten bij De Roerparel                                   

ACTIVITEITENAGENDA SINT ODILIËNBERG

ZA 23 APR • 09:00 UUR
REUTJE: Oud papieractie

ZO 24 APR • 09:30 UUR 
KERKPLEIN: Open training Running Roerdalen

DO 28 APR • 13:30 UUR
DE ROERPAREL: Repair Café 

ZO 1 MEI • 12:00 UUR
FANFAREZAAL REUTJE: Sjoemelmert 

ZO 08 MEI • 07:30 UUR 
DE BERGERAC: Aspergewandeltocht

WO 18 MEI • 00:00 UUR
HELE DORP: Oud papieractie

ZA 11 JUN • 19:00 UUR
FESTIVALTERREIN: Rock am Roer

WO 15 JUN • 00:00 UUR
HELE DORP: Oud papieractie

WO 20 JUL • 00:00 UUR
HELE DORP: Oud papieractie

Kijk voor meer informatie: www.roerdalennu.nl

Opgave agendaberichten: 
www.roerdalennu.nl/aanmelden/activiteit

  VBA RegioBank - hoofdstraat 66 - sint odiliënberg - ma t/m vrij geopend - (0475) 52 92 92

'Wie kinne veur euch helpen?'

Verenigingen zijn het sociale 
kapitaal van de gemeente Roer-
dalen. Ze zorgen voor binding 
en samenhang in wijken, buur-

Zet je vrijwilligers in het zonnetje

ten en dorpen. Maar wat zou 
het verenigingsleven zijn zon-
der vrijwilligers? Daarom start 
RoerdalenNU.nl een rubriek 

waarin we inwoners in het zon-
netje zetten die zich vrijwillig 
inzetten voor Roerdalense ver-
enigingen. Ongetwijfeld zijn er 
ook binnen uw vereniging men-
sen die het verdienen om eens 
in de schijnwerper geplaatst te 
worden.  Die altijd maar weer 
klaar staan om de handen uit de 
mouwen te steken en voor wie 
niets te veel is. Lieve mensen die 

eerder aan anderen denken dan 
aan zichzelf. Maar ook leden 
die al vele jaren trouw zijn aan 
hun vereniging of een langjarig 
jubileum vieren.  Graag ontvan-
gen we namen van personen die 
hier volgens u voor in aanmer-
king komen met een omschrij-
ving van hun inzet/verdiensten 
via redactie@roerdalennu.nl



 

HeemkunDe-
Vereniging 
HouDt 
boekenmarkt
 

De boekenmarkt van 
de Heemkundevereniging
Roerstreek wordt dit jaar 
gehouden op zaterdag 14 
en zondag 15 mei op een 
locatie buiten de bebouwde 
kom (ca. 2,1 km) van Pos-
terholt op Donckerstraat 
20 te Posterholt. Hier is 
een grote ruimte beschik-
baar waar naar hartenlust 
gesnuffeld kan worden. De 
boeken zijn gecategoriseerd 
op alfabet en naar categorie.  
De boekenmarkt is beide 
dagen geopend van 11.00 
tot 17.00 uur.

ZONDAg 1 MEI: 
sjoemelmert 
in ‘t reutje

Op zondag 1 mei vindt de 
jaarlijkse sjoemelmert in 
’t Reutje plaats. Fanfare 
St. Wiro staat garant voor 
de organisatie en het hele 
spektakel wordt gehouden 
in en om de fanfarezaal 
aan de St. Josephstraat 2 te 
Reutje-St. Odiliënberg.
De leden van fanfare St. 
Wiro zijn al twee jaar in de 
weer geweest om bijzonde-
re spullen voor deze sjoe-
melmert te verzamelen. De 
markt duurt van 11.00 tot 
15.00 uur. Entree € 2,00. U 
bent van harte welkom.

Zonnebloemgasten 
genieten van paasconcert
Op donderdag 7 april werd er 
in de Fanfarezaal van 't Reutje 
een paasconcert georganiseerd 
voor de gasten van de Zonne-
bloem-afdelingen Sint Odiliën-
berg, Melick en Herkenbosch

Die middag klonken er in ‘t 
Reutje populair klassieke me-
lodieën uit Letland en Zweden, 
vertolkt door ensemble Cellisi-
mo, en muziek uit alle landen 
gezongen door Willeke Simons 
met pianobegeleiding van Jo-
landa Wolters. 
Onder het genot van een kop 
koffie met vlaai en een hapje en 
een drankje genoten de Zonne-

bloemgasten van de muziek en 
het feit dat ze elkaar weer kon-
den treffen. Het samen zijn en 
hier en daar een melodie mee 

De Zonnebloemgasten genieten van muziek in ’t Reutje.

kunnen zingen was gewoon een 
feest. Het was in alle opzichten 
een gezellige en geslaagde mid-
dag.

Plaatsen vrij bij yogagroep 
Seniorenvereniging

Ondernemersplein op 
website RoerdalenNU.nl 

Bij Seniorenvereniging St. Odi-
liënberg is binnen de yogagroep 
weer ruimte voor nieuwe deel-
nemers. Iemand die aan yoga 

doet, wordt zich meer bewust 
van zijn lichaam en zal ook 
zijn geestelijk bewustzijn groter 
zien worden. Omgekeerd zorgt 
geestelijke bewustwording voor 
meer lichamelijke bewustwor-
ding. Hoe meer iemand zich 
hierin ontwikkelt, hoe meer er 
sprake zal zijn van totale fy-
sieke, mentale, emotionele en 
spirituele bewustwording. Bij 
yoga wordt het accent voor-
al ook gelegd op souplesse en 

ademhalingstechnieken, die na 
de coronatijd extra goed van 
pas kan komen. De yogalessen 
worden iedere vrijdagmorgen 
van 10.30 tot 11.30 uur gegeven 
in de Roerparel te Sint Odili-
enberg, onder leiding van Ine 
Timmermans. Om kennis te 
maken mag u twee lessen gratis 
meedoen. Schroom niet, maar 
kom eens meedoen.
Nadere info bij Michael Lenae-
rs, tel.: 06 - 81 76 29 03.

Op de website RoerdalenNU.
nl is de rubriek Ondernemers-
plein ingericht. Een aparte pa-
gina waarop ondernemers uit 
Roerdalen zich met een ‘over 
ons’ kunnen presenteren. Ver-
melding van bedrijven op deze 
pagina is gratis. Ondernemers 
die zich hiervoor opgeven, 
maken bovendien kans op een 
gratis presentatie in de papie-

ren en digitale uitgave. Uit de 
vermeldingen op het Onderne-
mersplein kiezen we namelijk 
regelmatig een ondernemer 
voor een redactioneel artikel 
in de weekbladen. Ook bedrij-
ven die niet regelmatig bij ons 
adverteren komen hiervoor 
in aanmerking. De bedoeling 
is dat het Ondernemersplein 
straks een overzicht biedt van 

alle ondernemers in Roerdalen, 
te filteren op plaats en branche. 
Samen met het Verenigings-
plein (waarvoor zich inmid-
dels ruim 90 (!) verenigingen 
hebben aangemeld) creëren we 
daarmee een digitale versie van 
de vroegere gemeentegids. Op-
gave voor het Ondernemers-
plein: www.roerdalennu.nl/
aanmelden/ondernemersplein. 

http://www.roerdalennu.nl/aanmelden/ondernemersplein
http://www.roerdalennu.nl/aanmelden/ondernemersplein


INFORMATIE PAROCHIE HH. WIRO, PLECHELMUS EN OTGERUS

PAROCHIEBUREAU SINT ODILIËNBERG
Adres: Kerkplein 11, 6077 AA St. Odiliënberg
Geopend: vrijdag (10.30 - 12.00 u)
Telefoon: 0475 - 53 13 84
E-mail: otgerus@roerkerken.nl.

CLUSTER: 
E-mail: clustersecretariaat@roerkerken.nl
Internet: www.roerkerken.nl.
Facebook: parochiecluster Roerstreek

BANkREkENINGNUMMER: 
NL  58 RABO 0138 1020 82

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
Diaken: B. Venner, tel.: 0475 - 32 02 15

ZIEkENZALVING (bediening): 
Pastoor L’Ortye, tel.: 0475 - 40 12 21
b.g.g.: Mgr. Hamans, tel.: 0475 - 52 78 25

ZONDAG 24 APRIL: 
Tweede Zondag van Pasen (Beloken Pasen) Zondag van de Goddelijke 
Barmhartigheid  
09.30 uur: Hoogmis 
 • Gestichte jaardienst voor Anna Beenen
 • Gestichte jaardienst voor Frans en Netje Sanders-Op het 

Veld 
 • Gestichte jaardienst voor Pierre en Maria Baghus-Tegels 
 • Gestichte jaardienst voor echtpaar Piet en Cato Zeegers-

Smeets
Deze hoogmis zal worden opgeluisterd door de Schola Cantorum 
van het Ward-Instituut onder leiding van Cyriel Tonnaer

09.30 uur: H. Mis in Herkenbosch
11.00 uur: H. Mis in Montfort
11.15 uur: H. Mis in Melick
17.00 uur: Gezongen Vespers in de Basiliek

MAANDAG 25 APRIL: 
Titelfeest van het H. Graf
08.00 uur: Gezongen H. Mis

DINSDAG 26 APRIL:
08.00 uur: Gezongen H. Mis

WOENSDAG 27 APRIL: 
Gedachtenis van de H. Petrus Canisius, Priester en Kerkleraar
08.00 uur: Gezongen H. Mis
19.00 uur: H. Mis

DONDERDAG 28 APRIL: 
08.00 uur: Gezongen H. Mis

VRIJDAG 29 APRIL: 
Feest van de H. Catharina van Siëna, Maagd en Kerklerares
08.00 uur: Gezongen H. Mis 

Kerkdiensten en misintenties

Coronamaatregelen: de meeste beperkingen zijn inmiddels vervallen. Wel blijven de regels ter vermijding van handcontact 
gehandhaafd: gelovigen geven elkaar niet de hand bij de vredeswens en collecteren gebeurt op een andere manier dan het 
doorgeven van de collecteschaal van hand tot hand … ‘Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden 
en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat 
iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren’, aldus de bisschoppen in hun communiqué van 23 februari j.l.

 

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: 
partoor 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.

 • Voor alle verdere vragen: parochiebureau.
 • Meer informatie: www.roerkerken.nl of Facebook: Heilige Matthias 

Parochie Posterholt

ZATERDAG 30 APRIL: 
08.00 uur: Gezongen H. Mis
17.30 uur: H. Mis in Vlodrop
19.00 uur: H. Mis in Posterholt

ZONDAG 1 MEI: 
Derde Zondag van Pasen 
09.30 uur: Hoogmis
 • Voor Piet Geurts; voor Maria Wolters-Smits

09.30 uur: H. Mis in Herkenbosch
11.00 uur: H. Mis in Montfort
11.15 uur: H. Mis in Melick
17.00 uur: Gezongen Vespers in de Basiliek



HULP- EN DIENSTVERLENING

afvalwijzer
Kijk op www.mijnafvalwijzer.nl of download de gratis app Afvalwijzer via uw 
app-store. 
Avond-, nacht-  en weekenddiensten huisartsen:   
Voor nood- en spoedgevallen buiten kantooruren (voor 8.00 en na 17.00 u) en 
in het weekend: Huisartsenpost Midden-Limburg (Nassaustraat 79, Roermond), 
tel.: 0475 - 77 17 71.
Huisartsenpraktijk Perquin: 
Kapittellaan 31, 6077 BK Sint Odiliënberg, tel.: 0475 - 53 73 73, receptenlijn, 
tel.: 0475 - 53 73 83.

Apotheek:      
Maandag tot en met vrijdag (8.30 - 17.30 u): BENU Apotheek, Marijkelaan 
5, Melick, tel.: 0475 - 53 49 24; spoedrecepten buiten de openingstijden: 
apotheek Laurentius Kwartier, Mgr. Driessenstraat 6, 6043 CV Roermond, tel.: 
0475 - 38 30 30.
Politie, brandweer, ambulance: 
Alarmnummer 112 (daar red je levens mee). Geen spoed, wel politie, tel.: 0900 
- 8844; Geen spoed, wel brandweer, tel.: 0900 - 0904; PolitieServicePunt (PSP) 
in gemeentehuis Sint Odiliënberg (maandag en woensdag (9.00 - 16.30 u); 
overig contact regionale brandweer, tel.: 088 - 119 05 00.
Weekenddienst tandartsen:
Bel uw eigen tandarts en u hoort wie dienst heeft.
gemeente Roerdalen:
Centraal bezoekadres: Schaapsweg 20, Sint Odiliënberg; Postbus 6099, 6077 
ZH Sint Odiliënberg; tel.: 0475 - 53 88 88; e-mail: info@roerdalen.nl; website: 
www.roerdalen.nl. Servicepunt Roerdalen: op afspraak: maandag, woensdag 
en donderdag (9.00 - 17.00 u); dinsdag (9.00 - 19.00 u); vrijdag (9.00 - 12.00 
u); het afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen kan zonder afspraak op 
bovenstaande tijden; telefonisch: maandag tot en met donderdag (9.00 - 17.00 
u); vrijdag (9.00 - 12.00 u).
Reserveren Wensbus:
Maandag t/m vrijdag (9.00 - 12.00 u),  tel.: 06 - 40 58 58 69.
Berger Bieb/Afhaalpunt Bibliorura: 
Schaapsweg 24, 6077 CG Sint Odiliënberg.  Dinsdag (14.45 - 16.15 u); 

donderdag (14.00 - 16.00 u). Afhaalpunt Bibliorura: tel.: 0475 - 51 90 00. 
Heemkundemuseum: 
Tel.: 0475 - 53 28 95. Dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag en zondag 
(13.30 tot 17.00 u).
Priorij Thabor: 
Aan de Berg 3, 6077 AC Sint Odiliënberg. Inlichtingen tel. 0475 - 53 20 74; 
www.priorijthabor.nl.
Sociaal Team Roerdalen: 
Inloopspreekuren: maandag (13.30 - 16.00 u) Groene Kruisgebouw, 
Nieuw Holsterweg 38, Posterholt; dinsdag (16.30 - 19.00 u) Roerparel, 
Schaapsweg 24, Sint Odiliënberg; woensdag (10.00 - 13.00 u) Schoolstraat 
3, Vlodrop; donderdag (9.30 - 12.00 u) De Harch, Kloosterstraat 30, 
Herkenbosch. Of maak een afspraak via tel.: 0475 - 53 88 88 van maandag 
t/m donderdag (9.00 - 17.00 u); vrijdag (9.00 - 12.00 u); e-mail: 
sociaalteam@roerdalen.nl.
Diensten Van groene Kruis, De Zorggroep:
Groene Kruis is onderdeel van De Zorgroep. Website: www.
groenekruisleden.nl. Groene Kruis thuiszorg (klantenservice): tel.: 088 - 610 
88 61; Groene Kruis ledenorganisatie: tel.: 088 - 610 76 54; Groene Kruis 
voeding en dieet: tel.: 088 - 610 19 64; Groene Kruis winkel | Medipoint 
(uitleen): tel.: 088 - 102 0100, Roermond, Kempweg 33 (maandag t/m 
vrijdag (9.00 - 17.30 u / zaterdag (10.00 - 16.00 u); vrijwillige palliatieve 
terminale zorg: tel.: 06 - 44 34 98 10; ouderenwerk Roerdalen: tel.: 06 - 44 
34 95 40.
Zorgorganisatie Proteion: 
Thuiszorg; hulp bij het huishouden; ondersteuning; behandeling; wonen: 
website: www.proteion.nl; tel.: 088 - 850 00 00; e-mail: info@proteion.nl.
Algemeen Maatschappelijk Werk:
Pastoor Ceyssensstraat 5, 6077 AS Sint Odiliënberg, tel.: 088 - 656 06 00; 
spreekuur: donderdag (13.00 - 14.00 u); verder op afspraak; website: www.
amwml.nl. 
De Luisterlijn: 
Dag en nacht een luisterend oor. Website: www.deluisterlijn.nl; tel.: 
088 - 076 70 00; e-mail: venlo@deluisterlijn.nl. Of stuur een e-mail naar 
sociaalteam@roerdalen.nl. 

COLOFON

roerecho 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 
St. Odiliënberg tot maximaal een halve pagina per week in de standaard 
opmaak. Voor niet-Bergse verenigingen alsmede voor berichten in een 
afwijkende opmaak geldt het advertentietarief.
Abonnement 2022: € 18,50 per jaar. 
Betaling in december voorafgaande aan nieuwe abonnementsperiode
Abonnementen, bezorgklachten en administratie:
E-mail: roerecho@gmail.com
Tel.: 06 - 33 92 94 70
Postadres: J. Frisolaan 27 - 6077 CB Sint Odiliënberg
Vrijdagmorgen geen roerecho in de bus?
Bel voor bezorgklachten: 06 - 45 12 69 50 of  0475 - 53 66 30
Abonnementsperiode: 
1 januari t/m 31 december. Opzegging voor 1 december via e-mail 
roerecho@gmail.com of per brief naar postadres. 
Daarna automatische verlenging. Geen restitutie van abonnementskosten.
Uitgever: 
Stichting tot Bevordering van Cultuur en Recreatie
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.



KOOPJE
 4 saucijzen + 4 slavinken, samen € 8,95

SPECIAL
Parmavink, kipfilet met parmenzaanse 
kaas en zontomaat, 100 gram € 2,80

VOOR OP BROOD
Bij 100 gram kiprollade, 
bakje kipsalade gratis

KANT EN KLAAR
Gehaktballetjes in zigeunersaus, 1 kilo € 8,50

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

KEURSLAGER 
TON & MARÈSE BATEN
Aanbiedingen 20 t/m 23 april

RoerdalenNU. nl
 HERKENBOSCH | MELICK | MONTFORT | POSTERHOLT | SINT ODILIËNBERG | VLODROP

midden in de lokale samenleving

GEMEENTELIJK 
NIEUWS

VERENIGINGS-
NIEUWS

AANBIEDINGEN 
WINKELIERS

WWW.ROERDALENNU.NL

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

OCCASIONS: 
•	 Triumph TR4A - 1965     27.500,-
•	 Mitsubishi Starion 2.0 Turbo EX - 1982  14.900,-
•	 Porsche 928 S4 5.0  ltr. - 1989   24.950,-
•	 VW/Audi Iltis ex Bundeswehr - 1979  14.000,-
•	 Sunbeam Alpine S1 - 1959    28.500,-
•	 Ford Escort MK1 en MK2 2000RS   p.o.a.
•	 VW T2B 2.0, technisch goed, 

optisch werk - 1976     17.250,-
•	 Daimler - 1953     19.500,-
•	 Rambler 3.2 ltr automaat - 1963  12.000,-
•	 VW Kever cabrio 1303 1.6 - 1972  21.900,-
WORDT VERWACHT:
•	 Volvo XC60 T5 - 2013    20.500,-

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

Bustin, daar kom 
je graag terug! Ben je automonteur (leerling) en op zoek naar een (nieuwe) 

uitdaging? Neem contact op met administratie@autobustin.nl

BEDRIJFSWAGENS ONDERHOUD O.A.: 
•	 Iveco, Mercedes, Volkswagen, Ford, 4x4, 

service en advies 



RoerdalenNU. nl
 HeRKeNBoscH | MeLIcK | MoNTFoRT | PosTeRHoLT | sINT odILIëNBeRG | VLodRoP

Toppers zijn het! Fred en Gerdy Dohmen uit ’t Reutje. Zaterdag liepen ze de 80 kilometer lange Kennedymars plus nog eens 28 
kilometer extra. Met deze ultieme uitdaging haalden ze geld op voor de Topsport for Life. “Alleen wat stramme spiertjes en een 
paar kleine blaartjes. Voor de rest hebben we genoten van een onvergetelijke dag waarop alles op zijn plaats viel.”

Paar uit ’t Reutje loopt 
Kennedymars XL voor goed doel

 

U kunt Gerdy en Fred alsnog 
steunen door een bedrag 
over te maken op het speciale 
rekeningnummer: NL 81 RBRB 
0787 6701 97 ovv ‘Kennedymars 
+ 28 voor Topsport for life’. 
Kijk voor meer informatie 
op de Facebookpagina 
Kennedymars+28 voor Topsport 
for life. Of neem contact op via: 
fredjezelf@life.nl
 

Tekst: RoerdalenNU.nl 
Foto: Aanlevering

Ze wilden er vol voor 
gaan. Desnoods hun 
uiterste grenzen opzoe-

ken. Gerdy en Fred Dohmen 
uit ’t Reutje zijn fervente wan-
delaars. Beiden hebben al heel 
wat wandelkilometers in de 
benen zitten. Gerdy volbracht 
de 80 kilometer lange Kenne-
dymars al vijf keer, Fred zelfs al 
26 keer. Ook tijdens vakanties 
worden de wandelschoenen 
aangetrokken. Maar bij wat 
het paar afgelopen weekeinde 
presteerde, verbleken alle eer-
dere wandelexpedities. Het stel 
vertrok vrijdagavond om 23.00 
uur vanuit 't Reutje om via Pos-
terholt, Maria Hoop, Susteren 
en Nieuwstadt (de omgekeerde 
Kennedymarsroute) naar de 
Markt in Sittard te lopen. Een 
afstand van 28 kilometer. Daar 
kwamen ze zaterdagmorgen om 
4.30 uur aan. Een half uur later 
gingen ze samen met de ande-
re deelnemers van start voor de 
57e Kennedymars. Zaterdag-
avond om 21.28 uur bereikten 
de startnummers 901 en 902 
op de Markt in Sittard de finish. 
In nog geen 22,5 uur hadden ze 
108 kilometer afgelegd.  

Uitdaging
Gerdy (43) en Fred (55) gingen 
deze extreme uitdaging aan met 

een speciaal doel voor ogen. 
Ze wilden geld ophalen voor 
Topsport for Life. Deze vrijwil-
ligersorganisatie ondersteunt 
mensen met levensbedreigende 
ziektes, zoals ALS en kanker, 
op sociaal en maatschappelijk 
gebied. Bijvoorbeeld door het 
organiseren van dagjes uit, va-
kanties, enz. Topsport for Life is 
opgezet door (voormalige) top-
sporters en bestaat uit vrijwil-
ligers. Fred: “Nadat ik voor de 
25e keer aan de Kennedymars 
had deelgenomen, wilde ik er-
mee stoppen. Ik vond het mooi 
geweest. Bij een collega van mij 
werd toen ALS geconstateerd. 
Het raakte ons diep hoe deze 
ziekte een boom van een kerel 
zienderogen sloopte. We heb-
ben toen besloten nog één keer 
de Kennedymars te gaan lopen 
voor een door hem aangedra-
gen goed doel. Dat werd Top-
sport for Life.”

Sponsorgeld
Dat was drie jaar geleden. Ger-
dy en Fred haalden destijds 
met hun deelname een mooi 
bedrag aan sponsorgeld op. De 
betreffende collega is inmiddels 
overleden. Ter nagedachtenis 
aan hem wilden ze er nog een 
keer voor gaan, maar nu met 
een extra uitdaging. Fred: “Om 
nog meer mensen en bedrijven 
te motiveren Topsport for Life 
te sponsoren.” Na carnaval ging 
het paar in training. Fysiek wa-
ren ze er klaar voor. Maar of ze 
het ook mentaal zouden kun-
nen bolwerken, was ook voor 
hen afwachten. “Zeker vrijdag-
nacht in het pikkedonker tus-
sen Maria Hoop en Susteren zal 
zwaar worden”, voorspelden ze 
vooraf. “En dat we de nacht van 
vrijdag op zaterdag niet slapen, 
zal wellicht ook gaan opbreken. 
Ons streven is om binnen 24 
uur te finishen.”

Uiteindelijk kwamen Gerdy en 
Fred ruim 1,5 uur voor het ge-
plande tijdschema op de Markt 
in Sittard aan. Vrienden en be-
kenden staken het paar onder-
weg een hart onder de riem. 
Bij de doorkomst in ’t Reutje 
werd het stel verwelkomd door 
joekskapel Bes Fis. Ook kregen 
ze onderweg gezelschap van 
mensen van Topsport for Life 
die met hen meeliepen. 

Even na Thorn dook de onver-
mijdelijke man met de hamer 
op. Maar een stevig kop soep in 
Dieteren sleepte hen er door-
heen. In Sittard wachtte het stel 
een onvergetelijke ontvangst 
en kwamen de emoties los. Bij 
thuiskomt in ’t Reutje stond 
de fanclub de wandelaars op te 
wachten met een groot span-
doek. “Het was een onvergete-
lijke dag.”

Fred en Gerdy Dohmen uit ’t Reutje bij de aankomst in Sittard.



Aan de slag met 
onze natuur!
De stikstofcrisis, watercrisis, biodiversiteitscrisis en C02-cri-
sis: allerlei crisissen die maken dat we aan de slag moeten 
met onze natuur. Van alle kanten komen immers de be-
richten op ons af dat het niet goed gaat met het klimaat 
en dus met onze eigen natuurlijke omgeving. IJskappen 
smelten, gebieden verdrogen of overstromen, dieren- en 
plantensoorten worden met uitsterven bedreigd. Ooit 
verdwenen de dinosauriërs en nu zitten we midden in 
de zesde uitstervingsgolf in de geschiedenis van onze 
planeet. Dit keer ligt de oorzaak niet bij een meteoriet 
of vulkaanuitbarsting, maar is het de mens. Hoog tijd 
dus om de leefomgeving en in het bijzonder de natuur-
gebieden weer voorop te stellen bij ons doen en laten. 
 
Hier in Roerdalen proberen inwoners ook een steentje bij 
te dragen aan de bescherming van vooral onze kwetsba-
re natuur. Soms stuit dat op verzet van andere inwoners, 
voor wie de natuur een vijand lijkt die bedwongen moet 
worden in plaats van een vriend met wie we moeten en 
kunnen samenwerken.
Een belangenstrijd die onverenigbaar lijkt, maar is dat ook 
zo? Wij denken van niet, alle mensen hebben een gezonde 
leefomgeving en natuur nodig. Daarom dwingen Europe-
se, landelijke en provinciale wetgeving ons water, lucht en 
onze leefomgeving te verbeteren. Zowel de kwaliteit van 
het water als de uitbreiding van nieuwe natuur moeten in 
2027 op orde zijn.
 
Bescherming
In onze gemeente staan wij voor een aantal natuuropga-
ven: natuurbescherming, natuurversterking en natuuront-
wikkeling. Bij natuurbescherming gaat het vooral over de 
omschakeling naar natuurinclusieve landbouw om de bio-
diversiteit een boost te geven. Ook dieren zijn afhankelijk 
van die ontwikkeling. Met kruidenrijke akkers en kruiden-
rijk grasland ondersteunen wij bijvoorbeeld hun mogelijk-
heden te overleven. Door meer ruimte voor biodiversiteit 
krijgen tal van soorten weer meer kansen, denk hierbij aan 
boomvalken, veldleeuwerik, patrijs en misschien wel de 
wolf. PvdA-GroenLinks wil dan ook dat de gemeente part-
ner wordt van het Deltaplan Biodiversiteitherstel: https://
www.samenvoorbiodiversiteit.nl/

Sommige gemeenten, die net als wij voor natuuropgaven 
staan, zijn overgegaan tot het aanstellen van een ‘groen-
aannemer’. Dat is een natuurontwikkelaar die zich inzet 
om landbouwgrond om te zetten naar natuur, waarbij de 
boeren eigenaar blijven en zorgen voor het beheer. Dus 
de boer als natuurbeheerder. Ook kan de provincie grond 
van de gemeente kopen en verpachten aan een boer die 
vervolgens de natuur beheert. Zo hebben de boeren ook 
inkomen, een ander verdienmodel. De gemeente kan deze 
boeren hierbij helpen. 
 

Ontwikkeling
Het ontwikkelen van ‘nieuwe’ natuur is een taak van de 
provincie. De gemeente zet haar gronden via het grond-
beleid daarvoor in. Daar is geld voor, vaak ter beschikking 
gesteld door overheden (Europa, Rijksoverheid, Provincie 
Limburg). In totaal gaat het in onze gemeente om zo’n 
180 hectare, waarvan 100 ha gemeentegrond. Die grond 
ligt vooral in het Flinke Ven in Herkenbosch en rondom 
de Vlootbeek in Posterholt. Bij de Vlootbeek is de omvor-
ming naar nieuwe natuur al in volle gang ter bescherming 
van het uiterst zeldzame donker Pimpernel Blauwtje. 

De ‘nieuwe’ natuur is vaak ‘goud’groene natuur, die be-
hoort tot het NatuurNetwerkNederland (NNN), dat door 
ons hele land heen zogenaamde Natura 2000-gebieden 
met elkaar verbindt. Rond en in deze Natura 2000-gebie-
den worden bepaalde bedreigde dieren, planten en hun 
natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit 
te versterken en daardoor te behouden. Nationaal Park de 
Meinweg en het Roerdal zijn allebei Natura 2000-gebieden 
die via een omschakeling naar nieuwe natuur in het Flinke 
Ven met elkaar verbonden worden.
 
Als mensen komen wij voort uit de natuur, het kan dan ook 
nooit een wij/zij-discussie zijn. Natuur en onze leefomge-
ving zijn één, zo belangrijk voor een gelukkig leven. Wij 
komen hier zeker nog op terug.
 
Meer weten? https://www.limburg.nl/onderwerpen/na-
tuur-en-landschap/natura-2000-gebieden/

Wilt u reageren, met ons in gesprek en/of met ons 
meedenken? Stuur een e-mail naar 
pvda.groenlinks.roerdalen@gmail.com

Natura 2000-gebied De Meinweg wordt via nieuwe natuur in het 
Flinke Ven met Natura 2000-gebied Roerdal verbonden.
Foto: Ap Woudstra

https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/
https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/
https://www.limburg.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/natura-2000-gebieden/
https://www.limburg.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/natura-2000-gebieden/
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Investeren in de relatie en 
samenwerking tussen in-
woners en de gemeente 

blijft ook voor de nieuwe co-
alitie topprioriteit. “We zijn 
erop gebrand het vertrouwen 
van inwoners in de gemeen-
te te versterken”, schrijven de 
samenstellers Willem van Pol 
(Roerstreek Lokaal!), Gerrion 
van Elmpt (Democraten Roer-
dalen) en Mieke Schotemijer 
(PvdA-GroenLinks). “We nodi-
gen de inwoners uit dit akkoord 
de komende vier jaar samen 
met ons concreet handen en 
voeten te geven. Wij willen er 
als gemeente, samen met onze 
inwoners en ondernemers, alles 
aan doen om ervoor te zorgen 
dat het in Roerdalen goed wo-
nen, werken en leven is én blijft. 
Dat is voor ons: Gewoon blijven 
dóen, natuurlijk samen!”

Inzet blijft ook voor de komen-
de vier jaar een samenleving 
waarin iedereen zoveel mogelijk 
meedoet. Daarbij is de gedachte 
dat in vitale dorpen mensen ini-
tiatieven en verantwoordelijk-
heid nemen om hun buurt leef-
baar te houden. “Hierin is de 
afgelopen jaren al veel bereikt. 
Dit bouwen we verder uit, naar 
meer mensen en meer resul-
taten. Zo dragen we samen bij 
aan geluk en levensvoldoening 
van alle mensen in Roerdalen”, 
aldus de samenstellers.
De coalitie ziet zich de komen-
de jaren voor grote opgaven 
staan. Daarom wordt voor gro-
tere projecten en ontwikkelin-
gen een coördinerend porte-
feuillehouder aangewezen. 

Enkele speerpunten:
 • Samen doen: ontwikkeling 

De nieuwe coalitie van Roerstreek Lokaal!, Democraten Roerdalen en PvdA-GroenLinks bouwt de komende regeerperiode 
voort op de resultaten die de afgelopen jaren zijn geboekt. Daarnaast worden er ook nieuwe accenten gelegd. Dat blijkt uit het 
coalitieakkoord Gewoon blijven dóen, natuurlijk samen! die deze week is gepresenteerd.

Nieuwe coalitie bouwt voort 
op bestaande fundament

van beleid en de uitwerking 
daarvan nog dichter bij en 
samen met de inwoners or-
ganiseren. 

 • Klant- en servicegerichte 
dienstverlening met onder 
meer één vast aanspreekpunt 
voor ondernemers.

 • Niet meer regels dan nodig. 
 • Optimaal gebruik maken 

van de kennis, kunde en ca-
paciteit van de gemeenschap. 

 • Meer betrokkenheid van 
raadsleden 

 • Omvorming sociaal domein 
waarbij zorg en ondersteu-
ning voor inwoners effectief 
en dichtbij staat en is afge-
stemd op de behoefte.

 • Ondersteuning en waarde-
ring van mantelzorgers, taal-
maatjes en/of vrijwilligers. 

 • Openbare ruimte zo inrich-
ten dat die uitnodigt tot 
beweging onder meer door 
bij herinrichting of nieuw-
bouwplannen sporten/be-
wegen voor jong en oud als 
uitgangspunt te nemen in de 
planvorming.

 • Meer mogelijkheden voor 
vrijetijdsbesteding in het ei-

gen dorp voor jeugd van 12-
18 jaar.

 • Werken aan verdere digitali-
sering van de overheid maar 
zo dat het voor alle inwoners 
mogelijk is om hierin mee te 
gaan.

 • Werken aan de energietran-
sitie waarbij de opbrengst 
van zon- en windparken zo-
veel mogelijk ten goede komt 
van de gemeente, inwoners 
en lokale ondernemers.

 • Ervoor zorgen dat ook in-
woners die niet de financiële 
mogelijkheden hebben ac-
tief mee kunnen doen in de 
energietransitie. 

 • Nieuwe natuur vormgeven 
in goede harmonie met alle 
partijen, samen met agrari-
sche ondernemers. 

 • Bouwen naar behoefte waar-
bij tijdelijke woningen op-
lossing kan bieden voor de 
knelpunten van nu, zonder 
op lange termijn een over-
schot te veroorzaken. 

 • Meer regie op de woning-
bouw door afspraken te ma-
ken met woningcorporaties 
en door mogelijk zelf tijdelij-

ke woningen te bouwen. 
 • Passende accommodaties 

voor leefbare dorpen door 
ondersteuning van inwoners 
die zorgen voor toekomst-
bestendige voorzieningen in 
alle dorpen.

 • Groene gemeente, met een 
gezond ondernemerskli-
maat, waarbij de economi-
sche ontwikkeling niet ten 
koste gaan van de groene 
kwaliteit.

 • Een begroting waarbij in-
komsten en uitgaven struc-
tureel met elkaar in balans 
zijn. 

Het coalitieakkoord wordt dins-
dags 19 april tijdens de raads-
vergadering gepresenteerd. Dan 
zullen ook de wethouders Loes 
Vestjens, Jan Smits, Jacqueline 
Westhelle-Aelen en Roland Sla-
gen worden geïnstalleerd. 

Afhankelijk van de besluitvor-
ming over de benoeming van 
de wethouders, zullen tevens 
de nieuwe raadsleden worden 
beëdigd die de plaatsen van de 
wethouders innemen.

Samen doen staat ook hoog in het vaandel van de nieuwe coalitie. 



EROPUIT IN ROERDALEN

VR 22 APR • 20:00 UUR
VLODROP • DE BLOKHUT
Line dance dansavond

ZO 24 APR • 14:00 UUR
POSTERHOLT• GASTERIJ AERWINKEL
Concert The Barrows

DO 28 APR • 13:30 UUR
SINT ODILIËNBERG • DE ROERPAREL
Repair Café 

ZA 30 APR • 14:00 UUR
POSTERHOLT • DE BEUK
Repair café en Helpdesk

ZA 30 APR • 15:00 UUR
ZA 30 APR • 20:30 UUR
HERKENBOSCH • DR. BIERMANSHUIS
Première documentaire over Dr. Biermans

ZA 30 APR • 20:00 UUR
POSTERHOLT • DE BEUK 
Luisterconcert Janse Bagge Band

Kijk voor meer informatie: www.roerdalennu.nl

Opgave agenda: www.roerdalennu.nl/aanmelden/activiteit

Poll: School-
vakanties op 
de schop?

U heeft het vast gehoord of ge-
lezen: het kabinet denkt erover 
om de schoolvakanties aan te 
passen. In de strijd tegen coro-
na overweegt de regering om de 
kerstvakantie met een week te 
verlengen en de zomervakantie 
een week korter te maken. De 
afgelopen twee jaar gingen veel 
scholen in de wintermaanden 
op slot vanwege de verspreiding 
van het coronavirus. Om dit bij 

een mogelijke uitbraak van een 
nieuwe variant te voorkomen, 
wil het kabinet de vakantieperi-
odes aanpassen. 

In de zomer een week korter en 
met kerstmis een week langer. 
Want vindt u als inwoner van 
Roerdalen van dit plan? Doe 
mee aan de poll van Roerdalen-
NU.nl. Ga naar: www.roerda-
lennu.nl Invultijd: 1 minuut. 

http://www.roerdalennu.nl
http://www.roerdalennu.nl


Laurens, je bent Geluks-
coördinator in Roerdalen. 
Wat doet een Gelukscoör-
dinator?
“Ik begeleid de medewerkers 
van de gemeente om anders te 
leren werken. In alles wat we 
doen vinden we respect, gelijk-
waardigheid, vertrouwen en 
verantwoordelijkheid heel be-
langrijk. Als het goed is merkt 
u dit als inwoner als u contact 
heeft met de gemeente. Ik zorg 
er ook voor dat de gemeente 
zoveel mogelijk samenwerkt 
met inwoners. We willen er 
graag samen met inwoners en 
ondernemers voor zorgen dat 
het goed wonen, werken en le-
ven is in Roerdalen. Daarnaast 
ben ik actief betrokken bij de 
Geluksweek. Ik hoop dat we die 
volgend jaar weer samen met u 
kunnen organiseren.”

Waarom vindt gemeente 
Roerdalen geluk zo be-
langrijk?
“We vinden het belangrijk dat 
iedere inwoner kan meedoen 
in Roerdalen, op welke manier 
dan ook. Hierbij willen we dat 
inwoners en dorpen zelf en sa-
men zoveel mogelijk zelf de 
regie hebben over hun leefom-

Het geluk van Laurens

Janse Bagge Bend tapt uit een ander vaatje

Klein Geluk is er niet alleen maar als de zon schijnt of op je verjaardag. Juist in moeilijke tijden 
is het goed om erbij stil te staan en er troost en hoop aan te verbinden. Maar hoe doe je dat? En 
hoe doen anderen dat? Om u te inspireren vragen we inwoners en ondernemers uit Roerdalen 
wat Klein Geluk voor hen betekent. Dit doen we op hun favoriete Geluksplek. We trappen af 
met Laurens Bijl bij Geluksplek #09 - De Torens van de Basiliek. Laurens is Programmamanager 
Duurzaamheid, Teamleider Communicatie en Gelukscoördinator bij gemeente Roerdalen.

geving. Hiervoor is vertrouwen 
nodig in de overheid en tussen 
inwoners onderling. Vertrou-
wen, meedoen, en betrokken 
zijn bij je omgeving dragen bij 
aan geluk. En met gelukkige 
inwoners maken we Roerdalen 
nóg mooier.”

Je koos Geluksplek #09 - 
De Torens van de Basiliek 
als jouw favoriete Geluks-
plek. Waarom?
“Een paar jaar geleden zat ik hier 
met mijn zoon. Op het bord bij 
de Geluksplek staan vragen die 
je helpen om te werken aan je 
eigen geluk. We spraken samen 
over één van de vragen. Dat le-
verde een mooi gesprek op over 
belangrijke dingen in het leven. 
Deze plek is dus niet alleen een 
pareltje in Roerdalen, het is ook 

een mooie herinnering met 
mijn zoon.”

Wat betekent klein Geluk 
voor jou?
“Ik voel klein geluk als ik con-
tact heb met andere mensen. Als 
we samen werken aan een duur-
zame en rechtvaardige wereld. 
Maar ik word ook gelukkig van 
‘kleine’ dagelijkse dingen, zoals 
de zang van de eerste leeuwerik 
boven het veld achter mijn huis 
in het vroege voorjaar.”

VACATURES 
IN ROERDALEN

 

VACATURES 
IN ROERDALEN

HERkENBOSCH
De Boshut

 • Bedieningsmedewerkers
 • Medewerkers   

spoelkeuken

POSTERHOLT
Bustin Auto

 • (Leerling) automonteur

Stichting PSW
 • (Ondersteunend) 

begeleider

Grand Café Pimpernel
 • Hulpkracht horeca

Botex Wasserij & 
Stromerij

 • Wasserijmedewerk(st)er

Eetcafé ’t Berghoes
•	 Horeca bediening en 

keuken

SINT ODILIËNBERG
Gemeente Roerdalen

 • Werkvoorbereider

VLODROP
Vlodrops Nieuws

 • Bezorger voor Etsberg

De volledige vacatureteksten: 
www.roerdalennu.nl/
vacatures 

Opgave:
www.roerdalennu.nl/
aanmelden/vacature

Wat is uw favoriete Geluksplek in 
Roerdalen? Wilt u deze plek 
en uw persoonlijke verhaal 
rondom de Geluksplek met ons 
delen? Laat het ons weten via 
een e-mail naar 
kleingeluk@roerdalen.nl. 

Vele oudere jongeren uit Roer-
dalen zullen het ongetwijfeld 
nog op hun netvlies hebben 
staan. Hoe zanger-gitarist Henk 
Steijvers (foto) van de Janse 
Bagge Band op de schouders 
van een crewlid zich op het 
nummer Proemevlaai een weg 
baant door een bomvolle zaal, 
terwijl hij onderweg overgoten 
wordt met liters bier. Maar Sus-

terse Henk (dit jaar 72) en zijn 
kameraden zijn inmiddels ook 
een jaartje ouder geworden. De 
wilde haren hebben plaatsge-
maakt voor een eerbiedwaar-
dige grijze haardos. Maar één 
ding is gebleven: de liefde voor 
de muziek. Zaterdag 30 april 
betreedt de feestband het podi-
um van De Beuk in Posterholt 
in een heel andere hoedanig-

heid dan de meeste mensen van 
ze kennen. Geen ontblote bo-
venlijven, geen gegooi met bier 
en geen gebeuk in de moshpit. 

Op uitnodiging van Altied 
Sjerp speelt de Janse Bagge luis-
termuziek in een intieme set-
ting. De zaal is ingericht in de 
stijl van jaren 60. Genieten dus! 
Kaarten: www.altijdsjerp.nl

http://www.altijdsjerp.nl


roerdalenbericht
   

Di t e criminelen maken steeds meer

slachtoffers. Wees alert en denk goed

na voordat u op een link klikt. Geef

niemand uw inloggegevens en bevei-

lig uw computer. Meld oplichting via

0900 8844.

Op de koffie bij het Sociaal Team
Kom op de koffie bij het Sociaal Team 

Roerdalen. Op donderdag 14 oktober is

het team van 15.00 tot 17.00 uur aanwe-

zig bij de Coop in Montfort en op 

donderdag 28 oktober in het dorpshuis

in Montfort. 

Banden op spanning
Wist u dat autobanden langzaam 

leeglopen? Hierdoor verbrui

Bestrijding eikenprocessierups

Aan het eind van deze maand beginnen we weer met het 
bestrijden van de eikenprocessierups.  Dat doen we door een 
bestrijdingsmiddel te vernevelen in bomen waarin de rups 
zit. Dit middel is niet schadelijk voor mensen en dieren. We 
kunnen niet alle nesten bestrijden. Daarom zal er de komen-
de maanden toch overlast zijn. 

Nesten
De eikenprocessierups maakt nesten in of vlakbij eiken. 
De brandharen van de rups kunnen gezondheidsklachten 
veroorzaken bij mensen en dieren. Daarom bestrijden we 
de rups. We houden de nesten goed in de gaten. Als het 
nodig is, zuigen we ze weg. Een nest dat overlast geeft kunt 
u melden via www.roerdalen.nl/fixi. Zit de rups in uw eigen 
tuin of op het terrein van uw bedrijf? Dan kunt u hiervoor 
zelf een deskundig bedrijf inhuren.

Gezondheidsklachten
Van de brandharen van de rups kunnen uw huid, ogen of 
luchtwegen geïrriteerd raken. Op www.ggdlimburgnoord.
nl staan tips over het voorkomen van gezondheidsklachten.

gemeentenieuws • week 16 - 2022

Íedereen kan sporten in Roerdalen. Ook mensen met een 
beperking. In april, mei en juni is er Happy Fit Special, 
een sportmiddag voor mensen met een lichamelijke 
of verstandelijke beperking. Elke keer bij een andere 
sportvereniging. Tijdens Happy Fit Special maakt u kennis 
met diverse sporten. Met aandacht en humor maken een 
professional en leden van een vereniging er een sportieve 
middag van. Op zaterdag 23 april is er tennis van 14.00 tot 
15.30 uur, Smeelenbergweg 4 in Melick. Heeft u vragen of 
wilt u zich aanmelden, stuur een e-mail naar nicoleidema@
outlook.com.

Op Koningsdag 27 april is het gemeentehuis gesloten. Op 
andere werkdagen kunt u op afspraak terecht bij ons Servi-
cepunt aan de Schaapsweg 20 in Sint Odiliënberg. Het Ser-
vicepunt is op maandag geopend van 9.00 tot 17.00 uur, op 
dinsdag van 9.00 tot 19.00 uur, op donderdag  van 9.00 tot 
17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Een afspraak 
maken kan via www.roerdalen.nl of bel met 0475-538 888.

De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne gebeurt in Roer-
dalen op dit moment alleen nog in gastgezinnen. Er komt 
op korte termijn nog geen opvang voor een grotere groep 
vluchtelingen in Roerdalen. Wij zijn wel al op zoek naar men-
sen die kunnen vertalen. Zodat we dit goed kunnen organi-
seren als er meer vluchtelingen komen. We zoeken mensen 
die vanuit het Nederlands naar het Oekraïens en/of het Rus-
sisch kunnen vertalen en andersom. Kunt u deze hulp bie-
den? Mail ons via sociaalteam@roerdalen.nl. Of bel 0475- 538 
888 en vraag naar het sociaal team.

Samen sporten onder begeleiding

Gemeentehuis gesloten op 
Koningsdag 27 april 

Vertalers gezocht 

Wegafsluiting in Herkenbosch 
op Koningsdag
Woensdag 27 april organiseert Stichting 
Hirkenbosj Haet ’t in Herkenbosch een 
evenement voor Koningsdag. Die dag is 
de Hoofdstraat ter hoogte van de Molen-
bergweg en de Klinkerstraat van 9.00 uur 
tot 18.00 uur in beide richtingen afgeslo-
ten voor doorgaand verkeer.

Vacature werkvoorbereider

Wij zijn op zoek naar een  werkvoorbereider 
voor team Openbare werken en vastgoed. 
Maak jij graag planningen, kun je goed met 
getallen overweg en heb je een technische 
achtergrond? Kijk dan voor meer info op: 
https://vacatures.igom.nl/vacature/8078/
werkvoorbereider/ of bel via tel. 0475-538 
888

Wijziging GFT-inzameling
In de week van Koningsdag wijzigen de 
inzameldagen van het GFT-afval. Kijk op 
uw afvalkalender voor de juiste inzamel-
dag of download de gratis app Afval-
Wijzer. Het milieupark in Montfort is op 
woensdag 27 april gesloten.



Aangevraagde omgevingsvergunningen
 • Kerktiend 18, 6065 BN Montfort: bouwen carport. 
 • Bergerweg 30, 6063 BS Vlodrop: kappen boom.

Verleende omgevingsvergunningen 

 • Etsberg 4B, 6063 NH Vlodrop: bouwen carport. 

 • Schepersheuvel 4, 6077 HH Sint Odiliënberg: oprichten 

padelbanen. 

 • Reewoude 37, 6075 NK Herkenbosch: kappen dennen. 

 • Etsberg 16, 6063 NH Vodrop: maken ‘achterom’ via oprit 

en schuurtje.

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning

 • Steegstraat 78, 6075 AD Herkenbosch: bouwen bedrijfs-

gebouw voor opslag. 

 • Mariaveld 40, 6065 ET Montfort: vervangen groene 

haag door vaste erfafscheiding

Geweigerde omgevingsvergunning - rectificatie

 • Hoogstraat 20, 6065 BC Montfort: wijzigen van het be-

stemmingsplan voor verkrijgen  nieuw huisnummer. (In 

een eerdere bekendmaking werd abusievelijk nummer 

10 genoemd).

Tijdelijke verkeersmaatregel Herkenbosch

Basisschool De Berensprong in Herkenbosch organiseert 

op donderdag 21 april het evenement Streetwise. Op die 

dag is de Hoogstraat vanaf de Sportlaan tot aan de Van 

der Landelaan van 8.30 tot 13.00 uur afgesloten voor 

doorgaand verkeer. U kunt daar ook niet parkeren. 

bekendmakingen

Kijk op www.roerdalen.nl/bekendmakingen voor de 
volledige tekst. Geen computer? Bel ons via (0475) 538 888. 
Wij sturen u dan de bekendmakingen van die week per post.

Elk jaar ontvangen duizenden Nederlanders een Koninklijke 
onderscheiding. Deze mensen hebben één ding met elkaar 
gemeen: al jarenlang maken zij zich sterk voor onze samen-
leving.

Burgemeester Monique de Boer roept familieleden, vereni-
gingen, stichtingen en andere organisaties op om kandi-
daten voor te dragen: “Het gaat erom de stille krachten in 
onze samenleving te vinden en op deze bijzondere manier te 
waarderen voor hun jarenlange inzet.”

Kent u iemand die in 2023 in het zonnetje mag worden ge-
zet? Meld hem of haar dan vóór 15 juni 2022 aan voor een 
Koninklijke onderscheiding. Op www.roerdalen.nl/koninklij-
ke-onderscheiding leest u wat de voorwaarden zijn en wat 
u moet doen.

Zet stille krachten in het zonnetje!

ä Éå
Vragen of opmerkinge n? eem contact

communic atie@roerdal en.nl of (0475) 538 

Uitgave gemeente Roerdalen
Vragen of opmerkingen? Neem contact op via
communicatie@roerdalen.nl of (0475) 538 888.

De gemeente Roerdalen heeft een aantal gemeentelijke mo-
numenten. Die willen we zo goed mogelijk beschermen. Bij 
sommige monumenten zijn de monumentale waarden in de 
loop van de jaren verloren gegaan. Daarom halen we ze van 
de lijst met gemeentelijke monumenten. De mensen die de 
zakelijke rechten hiervan hebben, ontvangen van ons een 
brief. Hierin staat het definitieve besluit. Zij kunnen nog be-
zwaar maken. Na afloop van de bezwarenprocedure maken 
we een nieuw Erfgoedregister. Hierin staan alle gemeentelij-
ke monumenten van Roerdalen. De monumenten die in het 
Erfgoedregister staan, moeten behouden worden voor de 
toekomst.

Gemeentelijke monumentenlijst 
ingekort 



Tips uit het Repair Café
We gooien in Nederland heel wat spullen weg terwijl ze soms eenvoudig te repareren zijn en nog jaren meekunnen. Daarom vindt in 
diverse kernen in Roerdalen iedere maand het Repair Café plaats. Daar zitten handige Harry’s (mannen én vrouwen) die afgedankte 
apparaten vaak zo weer aan de praat krijgen. De ‘repairders’ van het Repair Café Sint Odiliënberg stelden voor ons een lijstje samen met 
tips uit de praktijk en veel voorkomende vragen.

Defecte lampen
We zien regelmatig mensen met 
lamparmaturen voorbijkomen. 
De laatste keren waren dat alle-
maal gevallen waarbij het ging 
om een kapotte lamp. Beetje 
zonde om daar met de auto mee 
naar het Repair Café te komen 
(dure benzine en onnodige 
CO2-uitstoot). Vervang dus 
eerst de lamp of test deze in een 
andere armatuur. Test of bekijk 
een lamp altijd in de winkel 
als dat mogelijk is. Als die het 
dan niet doet, kan die meteen 
retour. Neem de kapotte lamp 
mee als het om een afwijkend 
model gaat.

Gebruik energiezuinige 
lampen
Veel mensen gebruiken nog 
energievretende gloei-, halo-
geen- of TL-lampen. We kun-
nen de meeste armaturen vrij 
eenvoudig ombouwen (andere 
fitting, verwijderen onzuinige 
dimmer) of adviseren welke 
type Ledlamp te gebruiken. De 
ouderwetse én energie onzui-
nige dimmer kan niet overweg 
met de meeste Ledlampen. De 
besparing is het grootst bij lam-
pen die veel draaiuren maken.

Bedieningsfouten
Circa een derde van de 'defec-
ten' zijn bedieningsfouten of 

onbekendheid met het appa-
raat. “Ik heb van de buren een 
..... gekregen, maar nu doet hij 
het niet.” Geen gebruiksaanwij-
zing meer? Google dan eerst op 
merk en typenummer van het 
apparaat om de gebruiksaan-
wijzing (pdf) te downloaden. 
Of kijk eens op www.gebrui-
kershandleiding.com. Het niet 
lezen van de gebruiksaanwij-
zing is niet alleen een mannen-
kwaaltje!

Repareren is niet altijd 
duurzaam
Energievreters kun je beter ver-
vangen door energiezuinige al-

ternatieven. Denk aan gloei- en 
halogeenlampen, TL-verlich-
ting, vijverpompen, CV-pom-
pen, onzuinige tv-decoders, 
oude koel- en vrieskasten, etc. 
Bij een kWh-prijs van 0,35 euro 
kost 1 W verbruik per jaar zo'n 
3 euro per jaar. Een lamp van 
60 W die iedere avond 5 uur 
brandt, kost zo’n euro 38 per 
jaar. Een LED-variant van 9 W 
kost 5,70 euro per jaar. En de 
stijging van de kWh-prijzen 
lijkt nog niet te stoppen.

Schoonmaken koffiezet-
apparaten: géén azijn
Veel koffiezetapparaten gaan 
kapot omdat ze te weinig of met 
het verkeerde middel worden 
schoongemaakt. Gebruik voor 
moderne apparaten (zeker die 
met pompje) géén azijn. In veel 
gevallen is een wateroplossing 
met citroenzuur poeder een re-
latief goedkope oplossing.
VB Chempropack citroenzuur 
poeder € 9,70/800 gr. Je hebt 
meestal 50 gram per liter nodig.

Iets kapot. Google op 
merk en typenummer
Er zijn veel fora en YouTu-

be-filmpjes waarop wordt uit-
gelegd hoe iets gerepareerd kan 
worden. Let op! Geen 230V ap-
paraten open maken als je niet 
weet wat je aan het doen bent.
Als je groepenkast in de meter-
kast geen (werkende) aardlek 
heeft kan een aanraking met 
230V je leven kosten.

Defecte apparaten horen 
niet thuis in de grijze kli-
ko (restafval)
Breng ze naar het milieupark. 
Kleine apparaten kunnen ook 
bij de bouwmarkt of een We-
cycle E-wast inleverpunt inge-
leverd worden (https://inlever-
punten.stichting-open.org/).

Automaat of aardlek 
valt uit?
Als door gebruik van friteuse, 
koffiezetapparaat, tostiapparaat 
of ander apparaat de spanning 
uitvalt, kijk dan altijd of de 
zekeringautomaat of aardlek-
schakelaar is uitgevallen. Uit-
val van de aardlekschakelaar 
heeft meestal te maken met 
een slechte isolatieweerstand 
(lekstroom naar aarde). Bij een 
bezoek met je apparaat aan 
het Repair Café kan dit voor 
de techneut nuttige informatie 
zijn en kan stroomuitval in De 
Roerparel voorkomen worden.

Bij twijfel, vraag advies
Dit kan in ons Repair Café, 
maar mogelijk dat we binnen-
kort ook een hulplijn openen.

Het Repair Café in De Roerparel in 
Sint Odiliënberg is iedere laatste 
donderdag van de maand (in 
mei vanwege Hemelvaartsdag 
op vrijdag). Voor de organisatie 
tekent de Seniorenvereniging 
Sint Odiliënberg.

Repair Café: ook voor verstel-, herstel- en vermaakwerkzaamheden.

De handige Harry’s van Repair Café Sint Odiliënberg. 

http://www.gebruikershandleiding.com
http://www.gebruikershandleiding.com


Op zoek naar het 
geluk in Roerdalen (3)
Het mooie weer is in aantocht. Tijd om eropuit te trekken. Wordt het weer hetzelfde fietstochtje als altijd of datzelfde blokje om? Tip: 
leuker en avontuurlijker is om op pad te gaan met een doel voor ogen. Keuze genoeg. Roerdalen heeft 26 plekken waar inwoners geluk 
ervaren. RoerdalenNU haalt ze de komende weken allemaal voor het voetlicht. Deze keer de geluksplekken 11 tot en met 15.      

Geluksplek 13: Het Panorama van Geluk op de Meinweg.

Meer informatie over de 
geluksplekken in Roerdalen 
en tips voor wandel- en 
fietsroutes vind je op www.
kleingelukuitroerdalen.nl.

Geluksplek #11
De Verzonken Tuin 
van Melick
Deze speeltuin ligt verscholen 
in een kleine kom, onder de 
bomen. Voor kinderen is het 
een van de leukste plekken van 
Roerdalen. Er is ook een school 
vlakbij. Neem rustig de tijd om 
naar de spelende kinderen te 
kijken. En als je heel goed kijkt, 
ontdek je er ook wel een stuk of 
vijf die altijd in de bomen han-
gen, weer of geen weer.

Locatie: Melick.
Speeltuin tegenover 
Bredeschool De Achtbaan.
GPS-coördinaten: 51.16103, 6.01769.

Geluksplek #12
Kapel van de Wijngaard
In 1948 bouwden de bewoners 
van de Wijngaardstraat hier een 
kapel uit dankbaarheid dat ze de 
oorlog hadden overleefd. Dit is 
de eerste kleine kapel. De oor-
spronkelijke kapel was van ber-
kenstammen, nu is ze van steen. 
In 1957 kwam er een nieuwe, 
grote bidkapel bij. Ze is bijzon-
der van architectuur en materi-
alen. Alle lijnen in de kapel lo-
pen naar het centrale beeld van 
Onze Lieve Vrouw van Fatima. 
Rust even uit op de banken en 
in de kapel.

Locatie: Herkenbosch.
Kapel Onze Lieve Vrouw van Fatima, 
Wijngaardstraat 1.
GPS-coördinaten: 51.16275, 6.06173.

Geluksplek #13
Het Panorama van Geluk
Uitkijktoren aan het rolstoelpad. 
Klim in de toren. Gun jezelf de 
tijd om in alle windrichtingen 
te genieten van ‘het panorama 
van geluk’. In Nationaal Park De 

Meinweg voelen mens en dier 
zich thuis. In dit unieke gebied 
wonen onder andere dieren die 
staan voor ‘transformatie en 
verandering’. Dat zijn pijlers van 
geluk. In het beeldmerk van het 
park staat een adder. Er wonen 
er hier ongeveer vierhonderd. 
Zonnen doen ze graag. Jij ook?

Locatie: Herkenbosch
Uitkijktoren Meinweg (via rolstoelpad). 
Dit pad begint bij de spoorwegover-
gang voorbij Rijstal Venhof, Venhof 2, 
Herkenbosch. 
Invalidenparkeerplaatsen aanwezig. 
Volg het rolstoelpad en je komt bij de 
uitkijktoren.
GPS-coördinaten: 51.16731, 6.09254.

Geluksplek #14
Het Rijk van de Elfen
De Rolvennen. Eeuwenlang ge-
bruikten de bewoners van veer-
tien dorpen dit gebied als ge-
meenschappelijk bezit om vee te 

hoeden, bomen te kappen, turf 
te steken en heide te maaien. 
Zo is dit gevarieerde landschap 
ontstaan.  Nu vinden vooral ge-
lukszoekers van heinde en verre 
er (een horizon) van rust.

Locatie: Herkenbosch.
Rolvennen. Parkeerplaats bij de spoor-
wegovergang gelegen aan de Mein-
weg, voorbij Camping het Elfenmeer.
GPS-coördinaten: 51.17070, 6.10966.

Geluksplek #15
Het Paviljoen van het 
Bospark
Het bospark hoorde bij het 
voormalig franciscaans colle-
ge Sint Ludwig (1904). In 1990 
nam de Indiase goeroe Maha-
rishi Mahesh Yogi er zijn intrek. 
Hij is onder andere bekend van 
zijn contacten met The Beatles 
die bij Maharishi destijds Trans-
cendente Meditatie geleerd 
hebben. Sindsdien is hier het 

wereldhoofdkwartier van de be-
weging Transcendente Medita-
tie, met miljoenen aanhangers. 
Maharishi stierf in 2008. Hier 
volgen mensen uit de hele we-
reld meditaties en opleidingen. 
Achter 164 wapperende vlaggen  
zie je het goudkleurige, houten 
paleis.

Locatie: Vlodrop.
Het bospark maakt deel uit van het 
MERU complex (Maharishi European 
Research University), Station 24 en 
is vrij toegankelijk. GPS-coördinaten: 
51.15556, 6.15686.



 

Wil je het sporten weer oppakken, train je voor een wedstrijd of toertocht, of wil 

je een APK voor je lijf? In2Motion biedt: 

Ø Inspanningstesten op (eigen) fiets of loopband: VO2max, Fatmax, anaerobe 

drempel. Evt. in samenwerking met sportarts Laurentius ziekenhuis 

(vergoeding via aanvullende verzekering is dan mogelijk). Tevens 

sportkeuringen/sportmedisch onderzoek 

Locatie: Vita Nova, Laurentius Roermond (voorheen Zorghotel) 

Ø FitheidsCheck: BMI, vetpercentage, buikomvang, submaximale 

conditietest op fietsergometer 

Ø Fysieke trainingsbegeleiding voor alle niveaus (conditie en kracht) 

Ø Ruststofwisseling meting: krijg inzicht in de hoogte van je ruststofwisseling 

en de verhouding tussen koolhydraten- en vetverbranding 

Marcel Schmitz (M.Sc.) 
Inspanningsfysioloog | bewegingswetenschapper 
T   06 10740463 
W   www.in2motion.eu 
E   info@in2motion.eu 
 
 

MEER DAN 35 JAAR ERVARING

Har, Marion en Annemarie Schuren
Breeweg 31, 6067 CH Linne
Telefoon 0475 472286
www.uitvaartzorglinne.nl

Advies en ondersteuning 

begrafenis- en crematieverzorging

 

 

Over Leef Kind: 

Het is de ambitie van Leef Kind om kinderen uit te 
laten groeien tot zelfstandige, mondige mensen. 
Mensen die sterk in hun schoenen staan en klaar 
zijn voor de maatschappij van morgen. Een mooie 

belofte aan kind én ouders. 

 

 

www.leefkind.nl  emmelie.coppers@leefkind.nl      
0475-505050 

Ben jij de Pedagogisch medewerker die wij zoeken? 

Elk kind is uniek met een eigen achtergrond en samen dragen wij bij aan het creëren van een zo sterk mogelijke 
band met de omgeving van het kind! 
 

Jij bent onze Leef Kind topper! 
 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

leef kind biedt jou! 

 
✓ 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

Wil je starten? 

Altied Sjerp 
presenteert

Janse Bagge Bend

30 april 
Dorpshuis de Beuk Posterholt

Zaal open om 19.00 uur
Maximaal 300 plaatsen VOL = VOL

Zitplaatsen en staantafels
Kaartjes via www.altiedsjerp.nl en via AutoBustin

Prijs € 15,- OP = OP
28 mei Bigband Boesten: meer info op www.altiedsjerp.nl



“Zorgen voor het behoud van het 
landelijke karakter van Roerdalen” 

SPEEDDATEN MET PATRICk JORIS

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 Patrick Joris uit Posterholt.

Naam:
Patrick Joris.

Leeftijd: 
27 jaar

Woonplaats: 
Posterholt.

Fractie:
PvdA-GroenLinks

Beroep/studie:
Sinds 2020 werkzaam als be-
handelfunctionaris bij het Mi-
nisterie van Financiën.

Verliefd, verloofd, 
getrouwd: 
 - 

Hobby’s: 
Verenigingen, lezen, muziek 
maken en fitnessen. 

Lidmaatschap 
verenigingen:
Toneelvereniging Kunst & Ver-
maak; schutterij St. Mathias & 
Cornelius; carnavalsvereniging 
De Biemösje; jeugdcarnavals-
vereniging De Dorsjvlaegels; 
Kindervakantiewerk Poster-

holt. Algemeen bestuur Stich-
ting Jeugd en Jongeren (KA-
huis). 

Hoe zou je jezelf 
omschrijven? 
Als een vrolijk, enthousiast en 
energiek type dat graag helpt.

Waar heb je een 
gruwelijke hekel aan? 
Naast de gebruikelijke kleine 
ergernissen heb ik het meeste 
moeite met veel negativiteit.

Wat trekt je aan in de 
functie van raadslid? 
Het verjongen van de raad, 
mij kunnen inzetten voor de 
gemeenschap en een actieve 
bijdrage leveren aan de samen-
leving.

Ochtend- of avondmens? 
Ik heb een tijd in de horeca ge-
werkt, dus honderd procent een 
avondmens.

Waarvoor mogen ze je 
wakker maken?
Niets specifieks, want het liefste 

slaap ik rustig verder.

Waar wil je je als raadslid 
vooral voor inzetten?
Voor de jeugd, voor wonen en 
voor het behoud van het mooie 
landelijke karakter van Roerda-
len.

Met wie zou je wel eens 
een week willen ruilen? 
Met een boer. Hard werken, 
maar erg afwisselend werk en 
veel in de buitenlucht. 

Wat is je favoriete 
gerecht?
Garnalen met rijst

Waar word je verdrietig 
van? 
Dat is afhankelijk van de situa-
tie/gebeurtenis. Ik probeer alles 
te bekijken vanuit een positieve 
invalshoek.

Welke persoon (levend 
of overleden) heeft de 
grootste indruk op jou 
gemaakt? 
Winston Churchill.

De Omwentelaars houdt za-
terdag 23 april een wandeling 
in het Hoosden in Sint Odili-
enberg. Het zompige gebied is 
door Robin, een van de jongste 
Omwentelaars, gekozen. Het 
doel van de wandeling is om 
elkaar en het gebied anders te 
leren kennen. Ilse Meelberghs 
doet onderweg twee eenvou-
dige ecotune-oefeningen met 
de deelnemers. De start is om 
10.00 uur op het Kerkplein in 
Sint Odiliënberg. De wandeling 

Zompige wandeling in het Hoosden
is maximaal 5 kilometer. Ie-
dereen is welkom, van jong tot 
oud. Neem je zelf iets te drin-
ken mee? De wandeling gaat 
ook door bij regenachtig weer. 
Aanmelden via: www.deom-
wentelaars.nl.

De Omwentelaars is een be-
weging voor iedereen die zich 
inzet en/of wil werken aan een 
mooiere, groenere en duurza-
mere toekomst. We willen graag 
verschil maken op een positie-

ve wijze. Of het nu grote of 
kleine stappen zijn, maakt niet 
uit. Mensen sluiten zich aan als 
Omwentelaar om zich te laten 
inspireren en/of een inspiratie-
bron te zijn voor een ander. Ie-
dereen kan zich aansluiten
Zie voor meer informatie de 
website www.deomwentelaars.
nl, telefonisch bij Floris Mok-
veld (tel.: 06 - 22 31 49 44, Jan-
neke Postulart (tel.: 06 - 42 71 
45 97) of via e-mail: info@de-
omwentelaars.nl.

http://www.deomwentelaars.nl
http://www.deomwentelaars.nl



