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Spannend debuutconcert
fusieharmonie Berg en Postert
Slechts twee maanden geleden maakten de muzikanten van harmonie Juliana Sint Odiliënberg en harmonie Wilhelmina
Posterholt kennis met elkaar. Toch staat nu al het allereerste concert van het fusiekorps op de planning. Nieuwsgierig hoe dat
klinkt? Dat is zaterdag 25 juni te horen in Dorpshuis De Beuk in Posterholt.

“H

et was in muzikaal
opzicht best even
wennen”, vertelt
dirigent Guido Swelsen van de
nieuwe samengevoegde harmonie. “Opeens zit het podium
weer helemaal vol.
Alle verschillende instrumentgroepen zijn goed tot zelfs zeer
goed bezet. En dat betekent dat
de muzikanten nieuwe klanken
horen. De speelmanier, het volume, alles moet opnieuw afgestemd worden.” Volgens de
dirigent is het letterlijk zoeken
naar ‘harmonie’.

De vuurdoop

Of dat is gelukt? Swelsen lacht:
“Dat mogen de mensen zelf bepalen en dat kan maar op één
manier: door te komen luisteren

je. Tijdens en zeker ook na de
repetitie.”

Gevarieerd programma

De fusieharmonie Postert-Berg debuteert zaterdag in De Beuk
op 25 juni.” Als dat geen goede
pr is… Even later vertrouwt de
dirigent ons stiekem toe dat hij
al behoorlijk tevreden is. “Het is
natuurlijk best spannend. Maar
we hebben in korte tijd een
mooi, grotendeels nieuw programma ingestudeerd.”

De muzikanten, maar ook het
bestuur, de vrijwilligers en alle
andere aanhang hebben hun
draai al behoorlijk gevonden,
vinden ook duo-voorzitters
Mart Janssen (voorheen van
Wilhelmina) en Ko Stolp (van
Juliana). “Het klikt én dat hoor

De fusieharmonie speelt op 25
juni een gevarieerd programma
met voor elk wat wils. Het concert begint om 20.00 uur en is
gratis te bezoeken. Niet alleen
de Posterse en Bergse muzikanten laten gezamenlijk van zich
horen, ook harmonie Amicitia
uit Roggel treedt op. Deze harmonie staat ook onder leiding
van Guido Swelsen.
De dirigent heeft dus een drukke avond voor de boeg in De
Beuk in Posterholt. “Komt helemaal goed”, verzekert hij. “Er
hangt zo’n positieve sfeer in het
nieuwe korps, daar krijgt iederéén energie van!”

Repair Café op donderdag 30 juni open
Op donderdag 30 juni
vanaf 13.30 uur zitten onze
“repairders” weer voor u
klaar om uw defecte spullen
te repareren, te verstellen, te
herstellen of te vermaken.
Er zal ook iemand aanwezig zijn
om u te helpen met programma’s
op uw pc, iPad, tablet, iPhone of
Android smartphone. Het gaat
vaak om kleine handigheidjes
om uw apparatuur of een

programma
gemakkelijker
te kunnen bedienen. Ons
Repair Café is gevestigd in
een zaal van de Roerparel
aan de Schaapsweg 24 te St.
Odiliënberg. Onze technische
mensen kunnen (bijna) alles
repareren. Zoals u misschien
wel weet hebben wij ons Repair
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
iedereen die wat te repareren
heeft! Ons motto is “weggooien,
mooi niet”! De reparaties zijn
in principe gratis, maar een
vrijwillige bijdrage wordt zeer
op prijs gesteld zodat wij ons
Repair Café in stand kunnen
houden.Voor meer informatie

kunt u terecht bij Piet van der
Vorst, via e-mail: voorzitter@
seniorenberg.nl of via tel:
0475-533 102 of 06-19 85 55
94. Schema 2022: 30 juni, 1
september, 29 september, 27
oktober, 24 november en 22
december.
Voor ons Repair Café en meer
informatie over onze vereniging
kunt u ook onze website www.
seniorenberg.nl bezoeken.

TREC WEDSTRIJD

Gezellig weekend
9 en 10 juli
Nationaalparkregio
Meinweg

Gratis toegang

Op 9 en 10 juli wordt er in Nationaalparkregio
Meinweg een TREC wedstrijd gehouden.
Hierbij leggen ruiter en paard samen
verschillende uitdagende proeven af.
Kom gezellig kijken onder het genot van een
hapje en drankje bij Rijstal Venhof.
Er is een klein strodorp waar landelijke en
lokale ondernemers hun producten
aanbieden.
Je kunt zaterdag en zondag om 13.30 uur
gratis meerijden met de Geluksexpres. Geniet
van een afwisselende tocht van ruim 1,5 uur
o.l.v. een VVV-gids.
We kijken uit naar je komst!

Rookmelders per 1 juli verplicht

Hangt nog niet op elke verdieping van je huis een rookmelder? Installeer die dan in elk geval vóór 1 juli 2022. Voor
nieuwbouwwoningen is een rookmelder op iedere verdieping al sinds 2003 verplicht. Maar dit gaat binnenkort ook gelden voor
alle bestaande woningen. Rookmelders op elke verdieping!

M

aak jouw huis veiliger
met een rookmelder
met 10-jarige batterij- en levensduur! De brandweer en de Nederlandse Brandwonden Stichting hebben een
online checklist opgesteld met
een Rookmelderwijzer. Ga naar
www.rookmelders.nl en kom
erachter hoeveel rookmelders
jij vanaf 1 juli 2022 nodig hebt.

Wat is een goede
rookmelder?

Het is belangrijk op elke verdieping in je huis werkende rookmelders te hebben en ze goed te
onderhouden. De brandweer en
de brandwondenstichting adviseren je een rookmelder aan
te schaffen met een 10-jarige
batterij en 10-jarige levensduur.
Dan hoef je de batterij van de
rookmelder de komende 10 jaar
niet te vervangen. De rookmelders hebben ook een levensduur van 10 jaar, dus na die tijd
vervang je heel eenvoudig de
gehele rookmelder.
Op de website www.rookmelders.nl wordt de Lijst Veilige
Producten van de Federatie Veilig Nederland weergegeven. Dit
zijn rookmelders die voldoen
aan de wettelijk vereiste NEN14604 en zowel een 10-jarige

batterij als een 10-jarige levensduur hebben.

Op welke plek in de
ruimte plaats ik mijn
rookmelders?

Doordat rook altijd stijgt is het
belangrijk om de rookmelder
aan het plafond te hangen. Dit is
de plek waar de rookmelder het
snelste alarm kan geven indien
er een brand ontstaat. Hang de
melder in het midden van het
plafond op minimaal 50 centimeter van een muur of hoek.
Hang je rookmelder daarnaast
ook minimaal 30 centimeter van een lamp vandaan. Zo
voorkom je dat de rookmelder
vervuild door het stof dat de
lamp aantrekt. Lees ook de gebruiksaanwijzing van de rookmelder voordat je deze ophangt.

Hoe hang ik een
rookmelder op?

 en rookmelder ophangen kan
E
op twee manieren:
1: Vastschroeven
Je kunt de rookmelder vastschroeven in het plafond.
Meestal worden rookmelders geleverd met pluggen en
schroeven. Voordeel is dat
rookmelders 10 jaar mee gaan,
dus 1 keer vastschroeven is 10

jaar veilig (dan moet je natuurlijk wel een rookmelder kopen
met een batterij die 10 jaar meegaat en je rookmelder schoonhouden en testen).

2: Met een daarvoor
bestemde sticker
Er bestaan speciale dubbelzijdige stickers waar je een rookmelder mee kunt ophangen.
Zorg dat de ondergrond ontvet
(en egaal) is en plaats de sticker.
Plak de rookmelder er tegen
aan en druk even stevig aan en
klaar ben je.

Waar plaats ik een
rookmelder als ik een
schuin plafond heb?

In een kamer met schuine of
toelopende plafonds of puntgevels moeten de rookmelders
op (maximaal) 90 centimeter
vanaf het hoogst gemeten punt
van het plafond worden opgehangen. Zodra de rookmelder
meer dan 90 centimeter vanaf
het hoogst gemeten punt van
het plafond wordt opgehangen
bestaat er een kans dat de rook
de sensor niet op tijd bereikt
door de stilstaande lucht in de
nok van het plafond.


Waar plaats ik mijn

rookmelder(s) niet?

Er zijn verschillende plekken
waar je de rookmelder beter
niet kan plaatsen:
• Bij een ventilator of ventilatieopening
• Op een tochtige plek
• Boven de verwarming
Op deze plekken kunnen rookdeeltjes door de luchtstroming
de rookmelder niet bereiken,
waardoor je niet of te laat gewaarschuwd zal worden.

Badkamer

 ok plaats je geen rookmelder
O
in de badkamer in verband met
stoom en vocht. Staat er in de
badkamer apparatuur die brand
kan veroorzaken (bijvoorbeeld
een wasdroger), plaats dan een
rookmelder in de gang aan het
plafond op 50 cm afstand van
de badkamerdeur en op 50 cm
afstand van omliggende muren.

Uitzonderingssituaties

Een rookmelder in de kelder
of in de garage is dat nu nodig?
Logisch dat je dit graag wilt weten. Veel voorkomende uitzonderingen zijn opgenomen in de
veel gestelde vragen op www.
rookmelders.nl. Maar ook onderstaande ondernemers geven
je deskundig advies.

In Roerdalen kun je voor rookmelders terecht bij:

Bij ons zijn rookmelders verkrijgbaar die voldoen
aan de wettelijke eisen en zowel een 10-jarige
batterij als een 10-jarige levensduur hebben.

Montfort

Hoogstraat 26
6065 BC Montfort
Tel. 0475 541894

Melick

Dorpsstraat 70a
6074 GD Melick
Tel. 0475 531629

Bij ons zijn rookmelders verkrijgbaar
die voldoen aan de wettelijke eisen
en zowel een 10-jarige batterij als een
10-jarige levensduur hebben.

Europalaan Centrum 49
6075 BV Herkenbosch
Tel: 0475 531 273

Loodgieter
Verwarming
Installatie
24 uur service

De complete
installateur
voor vertrouwd
vakwerk

T (0475) 53 24 51
E pleunis@pleunisinstallaties.nl
‘t Sittert 4
6077 NN
St Odiliënberg

Nierstichting zoekt collectevrijwilligers
Je ziet het vaak niet aan ze,
maar opgroeien met een nierziekte eist ongelooflijk veel
van kinderen. Samen kunnen
we ervoor zorgen dat ze weer
mee kunnen doen.
Daarom zet de Nierstichting
zich in voor een toekomst waarin nierziekten te genezen zijn.
In de week van 18 t/m 24 sep-

tember collecteren duizenden
vrijwilligers voor de Nierstichting om zoveel mogelijk geld op
te halen om dit te realiseren. In
Sint Odiliënberg zoekt de Nierstichting nog nieuwe enthousiaste collectanten.
Aan de Nierstichting zijn inmiddels ruim 40.000 collectevrijwilligers verbonden. Toch

worden nog niet alle huishoudens in Sint Odiliënberg bereikt. Ook u kunt helpen als
collectant tijdens de collecte
met twee uur van uw tijd.
En met uw inzet echt verschil
maken. Niet alleen voor jonge
helden, maar voor alle nierpatiënten. Aanmelden kan via
www.nierstichting.nl/2uur.

'Wie kinne veur euch helpen?'

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

KEURSLAGER
TON & MARÈSE BATEN
Aanbiedingen 21 t/m 25 juni

ACTIVITEITENAGENDA SINT ODILIËNBERG
T/M • OPENINGSTIJDEN
ROERSTREEKMUSEUM: Tentoonstelling over de IJzeren Rijn
DO 30 JUN 2022 • 13:30 UUR
DE ROERPAREL: Repair Café

KOOPJE
Braadworst, 1 kilo € 6,99

ZO 03 JUL 2022 • 16:00 UUR
BASILIEK: Concertante muziek voor de gezongen Vespers

KOOPJE
• 4 hamburgers en 4 satéstokjes, samen € 11,95
• Limburgs gehaktbrood XL, per stuk € 5,75

MA 04 JUL 2022 • 18:00 UUR
DE ROERPAREL: Inschrijfavond glasvezel

SPECIAL
Oelimbchick & cheese, 100 gram € 2,60
VOOR OP BROOD
Bij 150 gram gegrilde achterham, bakje smulsalade gratis
KANT EN KLAAR
Babi pangang, 1 kilo € 9,50

ZO 10 JUL 2022 • 12:00 UUR
FANFAREZAAL ’T REUTJE: Kermisparty
MA 25 JUL 2022 • 18:00 UUR
DE ROERPAREL: Inschrijfavond glasvezel
ZO 07 AUG 2022 • 16:00 UUR
BASILIEK: Concertante muziek voor de gezongen Vespers
VR 26 AUG | DI 23 AUG | DO 25 AUG | WO 24 AUG 2022 • 09:00 UUR
DE ROERPAREL: 22e Fietsvierdaagse De Roerstreek
DO 01 SEP 2022 • 13:30 UUR
DE ROERPAREL: Repair Café

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

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

Informatie parochie HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus
PAROCHIEBUREAU SINT ODILIËNBERG
Adres: Kerkplein 11, 6077 AA St. Odiliënberg
Geopend: vrijdag (11.00 - 12.30 u)
Telefoon: 0475 - 53 13 84
E-mail: otgerus@roerkerken.nl.
CLUSTER:
E-mail: clustersecretariaat@roerkerken.nl
Internet: www.roerkerken.nl.
Facebook: parochiecluster Roerstreek

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

BANKREKENINGNUMMER:
NL 58 RABO 0138 1020 82

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.
ZONDAG 26 JUNI:

ZONDAG 3 JULI:

09.30 uur: Hoogmis
•• Zeswekendienst voor Leny-Bekkers-Smeets
•• Voor Maria Wolters-Smits; Iet Hövelings-van Helden
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

09.30 uur: Hoogmis
•• Els Zeelen-Wassenberg
•• Maria Wolters-Smits
•• ov. ouders Sjang en Trui Cuijpers-Smeets en voor de
overledenen van de families Cuijpers en Smeets
•• Leny Bekkers-Smeets
•• Gestichte jaardienst Michiel Evers
•• Gestichte jaardienst Nellie en Harrie Cloudt-Wolters
•• Gestichte jaardienst Truus Wolters, Jacques en Tiny
Timmermans-Wolters, José en Lou Schuivens-Wolters
•• Gestichte jaardienst overleden echtpaar Cloudt-Keijbeck
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

Dertiende Zondag door het jaar

MAANDAG 27 JUNI:
08.00 uur: Gezongen H. Mis
DINSDAG 28 JUNI:
Gedachtenis van de H. Ireneus, bisschop en martelaar.

08.00 uur: Gezongen H. Mis
WOENSDAG 29 JUNI:

Veertiende Zondag door het jaar

Hoogfeest van de HH. Petrus en Paulus, apostelen

H. Mis van 08.00 uur vervalt
09.30 uur: Hoogmis
19.00 uur: H. Mis
DONDERDAG 30 JUNI:

Gedachtenis van de HH. Eerste Martelaren van de Kerk van Rome

08.00 uur: Gezongen H. Mis
VRIJDAG 1 JULI:
Eerste Vrijdag

08.00 uur: Gezongen H. Mis
ZATERDAG 2 JULI:
08.00 uur: Gezongen H. Mis
17.30 uur: H. Mis in Vlodrop
19.00 uur: H. Mis in Posterholt

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.
•• Voor alle verdere vragen: parochiebureau.

FC Roerdalen redt het niet
Het eerste team van
FC Roerdalen is er niet
in geslaagd om zich te
handhaven in de 4e klasse.

in Budel met dezelfde cijfers
verloren. Dat betekent dat FC
Roerdalen volgende seizoen
uitkomt in de 5e klasse.

De fusieclub uit Melick-Sint
Odiliënberg verloor de return
van het promotie-/degradatieduel tegen Wit’67/Plus 1 uit
Budel-Dorplein met 0-1. Een
week eerder ging het eerste duel

Het team eindigde de competitie in de 4e klasse D op de één
na laatste plaats. De jonge ploeg
kwam in de reguliere competitie twee doelpunten te kort voor
directe handhaving.

Openluchtopera Der Freischütz
bij Kasteel Montfort

Op zaterdagavond 3 september vindt bij Kasteel Montfort de openluchtopera Der
Freischütz plaats, in een moderne bewerking. Prachtige
muziek door topmuzikanten
op een bijzondere locatie
met een monumentaal decor
vormen de hoofdingrediënten
voor een bijzondere avond.

Der Freischütz is een productie van Opera Compact en Het
Productiehuis Valkenburg, in
een gloednieuwe, hedendaagse
maar romantische bewerking
van jazzcomponist Jesse Passenier. Internationale solisten én
topzangers uit eigen regio, een

koor en een professioneel blaasorkest brengen deze romantische opera onder leiding van
operaspecialist Enrico Delamboye tot leven. Bijzonder is ook
de deelname van de plaatselijke
Schutterij St. Urbanus.

Duivelspact

In Der Freischütz besluit de
jager Max, in een poging om
zijn geliefde Agathe voor zich
te winnen, het lot een handje
te helpen door een pact met de
duivel te sluiten. Met desastreuze gevolgen…

Historisch decor

Der Freischütz wordt uitge-

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

voerd door o.a. Thomas Bonni,
Fenna Ograjensek, Bibi Ortjens en Emil Szarkowicz, een
projectkoor met medewerking
van Vocal Group Odeon, een
orkest samengesteld uit Mosa
saxofoonkwartet,
Southern
Brass, hoorns uit de hoornklas
Conservatorium
Maastricht,
fluit, contrabas, slagwerk en
tenslotte schutterij Sint Urbanus Montfort. Met het uit 1260
stammend Kasteel Montfort als
prachtig historisch decor.

Voorverkoop

Voorverkoop tot 30 juni via
www.ticketkantoor.nl/shop/
freischutz

uitslag kaarten
Uitslag van
dinsdag 14 juni
Jokeren
1. Annie Peree
2. Fien van Melick
3. Hetty Muris
4. Toos Pollaers
Mia Gijsbers
Truus Peters
Troostprijs: Mia Ruiten
Kruisjassen
1. Har Smeets 1
2. Wiel Evers
3. Thei v.d. Vorst
4. Wim De Ruiter
5. Hub Demarteau
Troostprijs: Arno Lechner

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.

Open voor vragen

Ontmoet

de glasvezel
adviseurs
Wanneer & Waar?
Sint Odiliënberg
Tot 25 juli

Wil je weten wat er allemaal mogelijk is met een glasvezelabonnement? Of heb je behoefte aan advies over
welk pakket of welke provider bij jou past? De glasvezelexperts vertellen je graag meer. Ze komen persoonlijk
bij je thuis. Heb je vragen? Dan staan ze voor je klaar. Tot 25 juli gaan ze van deur tot deur. Zodat jij tot de
juiste keuze kan komen. Hebben ze jouw deur gemist? Bel 06 422 278 77 voor een afspraak bij je thuis.
Meer informatie vind je ook op e-fiber.nl/roerdalen.

Scan de QR-code
voor meer info.
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Meulemen na 22 jaar
nog lang niet klaar
Het kan niet op! Roerdalen maakt zich voor de derde keer in vier weken op voor een groot muziekfestival. Na Postert Laef! en Rock
am Roer gaat zaterdag 25 juni in Melick het dak eraf. Daar vieren De Meulemen hun 2x11-jarig bestaan met de zesde editie van het
Meulemenfeest.
Foto: Wim Mertens Photography

I

n de landelijk gelegen feesttent aan de Genhofweg gaat
om 19.00 uur het doek open
voor een artiestenavond met
een groot vasteloavesgehalte.
Met optredens van Big Benny,
Erwin, Janse Bagge Bend, Marleen Rutten, Patrick Gerets en
Roy Selder is het in één klap
gedaan met de rust in de Melicker Ohé. Zes uur lang drukt
de crème de la crème van de
Limburgse entertainmentwereld het gaspedaal vol in. En dat
voor een toegangsprijs van nul
komma nul cent.

Carnavalswagen

De jongens en meisjes van De
Meulemen (het gros is inmiddels papa en mama) herdenken
met dit spetterend feest dat ze
als vriendengroep 22 jaar samen zijn. Het begon allemaal in
het jaar 2000 met het idee om
een carnavalswagen te bouwen.
Dat gebeurde de eerste jaren bij
Har van de Venne (Har vanne
Mulder) bij de voormalige locatie van de Prins Bernhard Molen in de Waterschei. De keuze
van de naam lag daarmee voor
de hand: De Meulemen. Een
paar jaar later bood de familie
Janssen/Geerlings op de Dorpsstraat onderdak aan de groep

De Meulemen vieren hun 2 x11-jarig bestaan met een spetterend feest.
om de carnavalswagen te bouwen. Een verwarmde loods met
(aan het begin van de avond)
een bak koffie of thee met een
heerlijk koekje zijn de dankbare
herinneringen aan die periode.
De bouw van de wagens ging de
groep steeds beter af. De creaties werden ieder jaar mooier
en origineler. In 2008 kreeg de
groep het spits om geheel in
het thema van de wagen met
een levensechte kameel door
de straten van het Markoevenrijk te trekken. Ook bij andere
activiteiten in het dorp laten De
Meulemen nadrukkelijk hun
gezicht zien.

Begrip

Met de organisatie van het eer-

ste tentfeest zette de groep zich
echt stevig op de kaart. De viering van het 1x11-jarig bestaan
werd een overweldigend succes.
Nog voor 23.00 uur stonden de
jongens en meiden bij drankenhandel Hansen in Linne op de
stoep omdat er geen druppel
bier meer uit de tapkranen te
halen viel.
De volgende edities van het
Meulemenfeest werden nog
groter en professioneler. In
2013 lieten De Meulemen zelfs
Beppie Kraft, de grande dame
van de Limburgse schlagermuziek, speciaal uit Spanje invliegen om in de Melicker Ohé op
de planken te staan. Inmiddels
is het Meulemen Fees een be-

grip in de hele regio! De Meulemen kijken terug op 22 jaar
vol hoogtepunten, successen en
unieke ervaringen. “Altijd op
onze eigen originele en eigenzinnige manier, op het randje
en er soms ook wel eens net
overheen”, zegt de vriendengroep hier zelf over. Het bouwen van de wagens hebben ze
inmiddels vaarwel gezegd. “We
hebben het nu drukker met het
grootbrengen van een nieuwe
generatie.
Maar we zullen altijd in ons
dorp actief blijven en ook andere initiatieven waar mogelijk
steunen.” Om te eindigen met
de lijfspreuk: “De Meulemen, al
22 jaor, en nog lang neet klaor!”

UITNODIGING
BAL DER KAMPIOENEN

Het 1ste elftal van SVH’39 is op 6 juni
kampioen geworden in de 4e klasse C.
Een prachtige prestatie in het 83-jarig
bestaan van de vereniging.
Wij nodigen u graag uit voor de
kampioensreceptie tijdens het ‘Bal der
Kampioenen’ op vrijdag 24 juni.
SVH’39

1

KAMPIOEN 2021-2022
4e KLASSE C KNVB

U kunt van 20:00 tot 21:30 uur spelers
en technische staf feliciteren met het
behalen van het kampioenschap.

JO17
JO13

VRIJDAG 24 JUNI

20:00 UUR | SPORTPARK
de SCHOOLKAMP | DJ | PARTY

Uiteraard worden ook onze kampioenen
van JO13 en J017 gehuldigd deze avond.
Na aﬂoop van de receptie is er een
gezellige feestavond voor een ieder die
SVH’39 een warm hart toedraagt.

Posterholt in beweging
met eigen kwiekroute
Afgelopen vrijdag vond
de officiële opening van
de Kwiek Beweegroute in
Posterholt plaats. Zo’n 60
enthousiastelingen waren naar
Dörpshoes de Beuk gekomen
om bij de start aanwezig te
zijn.
Foto: Manuel Wijffels

A

nnemieke Drohm, initiatiefneemster
van
deze route, vertelt over
de partners die meegewerkt
hebben aan de oprichting:
“Gemeente Roerdalen en het
Beweegakkoord
Roerdalen
verleenden een belangrijke adviserende en financiële rol bij
de totstandkoming. De Postaert, Fysiotherapie Posterholt en
de Zorggroep zijn ook partner
en zullen met de route vooral
praktisch aan de slag gaan, door
met bewoners en cliënten op
pad te gaan. Natuurlijk!Postert
en Wonen Limburg zien vooral
ook de maatschappelijke waarde: mensen kunnen elkaar hier
ontmoeten, samen bewegen,
onderweg hun verhalen delen
en bij het start- en eindpunt van

Wethouder Jacqueline Westhelle-Aelen (links) met naast haar initiatiefneemster Annemieke Drohm bij de
opening van de Kwiek Beweegroute in Posterholt.
de route een kop koffie drinken
samen. Dörpshoes de Beuk is
nog niet helemaal klaar, maar
biedt hier dadelijk de perfecte
gelegenheid toe.”

Informatiebord

Na deze introductie kwam
wethouder Jacqueline Westhelle-Aelen aan het woord. Voordat zij als wethouder aan de
slag ging, was zij via speeltuin ’t
Vinkenès ook betrokken bij de
eerste ideeën voor de beweeg-

route. Nadat de werkgroep de
jeugd van Posterholt al meer
naar buiten had weten te krijgen, door middel van de vernieuwing van de speeltuin aan
de Rector van den Boornlaan,
wilde zij ook graag voorzien in
de behoefte van ouderen om
meer te bewegen. Samen met
Manuel Wijffels, de bedenker
van Kwiek, onthulde wethouder
Westhelle-Aelen het informatiebord op de hoek HeerbaanNieuw Holsterweg. Zij prees
hierbij de mogelijkheden van
de vrij toegankelijke route, die
door jong en oud te gebruiken
is, alleen of in groepsverband.

De route

Het parcours van de Kwiek Beweegroute is helemaal in kaart gebracht.

En toen was het moment daar
dat de route gestart kon worden!
De eerste opdracht, schouders
draaien, werd door iedereen enthousiast uitgevoerd. Door het
volgen van oranjewitte pijltjes
werden alle zestien opdrachttegels nagelopen en zorgvuldig
uitgevoerd door de deelnemers
te voet. Sommige met rollator,
stokken of rolstoel. Ondertussen werd er vrolijk gepraat en
zelfs liedjes gezongen! Bij de

opdracht armen ronddraaien,
werd door deelneemster Roos
de tekst van het kinderliedje
Zo gaat de molen van “Zo gaan
de wieken” veranderd in “Zo
gaan de Kwieken, de Kwieken”.
Gezien de hoge temperatuur
werden de ijsjes, aangeboden
door Fysiotherapie Posterholt,
met smaak opgegeten onderweg. Eenmaal teruggekeerd bij
de Beuk waren de reacties zeer
positief: “Wat een leuk initiatief,
van deze beweegroute gaan we
vast en zeker nog veel plezier
beleven!”

Informatie

Wilt u zelf ook lekker bewegen
door de route te lopen? Kom
naar Dörpshoes de Beuk! Op
het informatiebord vindt u alle
belangrijke informatie over de
route. Via de QR-code op het
bord is de route eventueel ook
nog te downloaden. Daarnaast
bestaan nog de mogelijkheden
van het ophalen van een folder
bij één van de bovengenoemde
partners of het bekijken van
de Facebookpagina Kwiek Beweegroute Posterholt voor meer
informatie.

Roerdalen NU. nl

EROPUIT IN ROERDALEN

Volg het nieuws
uit Roerdalen 24/7

T/M ZO 10 JUL 2022 • 10:00 UUR
MONTFORT • KASTEEL MONTFORT: Kunstproject The Colors of Music

GA NAAR:

ZA 25 JUN 2022 • 20:00 UUR
POSTERHOLT • DORPSHUIS DE BEUK: Eerste concert fusieharmonie Berg
en Postert

www.Roerdalennu.nl

ZA 25 JUN 2022• 19:00 UUR
MELICK • FEESTTENT GENHOFWEG: Meulemen Fees

DI 28 JUN 2022 • 00:00 UUR
MEIJEL
Deelname 3 basisscholen uit Roerdalen aan Kinjer OLS
ZO 03 JUL 2022 • 16:00 UUR
SINT ODILIËNBERG • BASILIEK: Concertante muziek voor de gezongen
Vespers
ZO 10 JUL 2022 • 12:00 UUR
SINT ODILIËNBERG • FANFAREZAAL ’T REUTJE: Kermisparty in ‘t Reutje
ZO 10 JUL 2022 • 00:00 UUR
MONTFORT • CENTRUM: Aezelemert
VR 15 JUL 2022 • 19:00 UUR
MONTFORT • KASTEEL MONTFORT: Slotpleinconcert
ZA 16 JUL 2022 • 20:00 UUR
POSTERHOLT • VURENHOF: Zomeravondconcert door Wilhelmina
ZO 17 JUL 2022 • 19:00 UUR
MONTFORT • KASTEEL MONTFORT: Slotpleinconcert bij Kasteel Montfort

Liz Housmans Coaching
Praktijk voor Hypnotherapie, Bewustwording,
Omgaan met Verlies

Klachten waarbij Hypnotherapie kan helpen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Angsten, blokkades en trauma’s
Verlies & Rouw
Stress, depressie, burn-out
Concentratie- en geheugenproblemen
Hooggevoeligheid, onrust in je lijf, gebrek
aan zelfvertrouwen
Pijnklachten, gewichts- of eetproblemen
Slaapproblemen, rookverslaving

www.lizhousmanscoaching.nl
Donckerstraat 20 Posterholt Tel. 06-5794 2304

ZA 23 JUL 2022 • 00:00 UUR | ZO 24 JUL • 00:00 UUR
MONTFORT • KASTEEL MONTFORT: Oude tijden herleven in Montfort
ZO 07 AUG 2022 • 00:00 UUR
MONTFORT • KASTEEL MONTFORT
Zomerfestival bij Kasteel Montfort
Kijk voor meer informatie: www.roerdalennu.nl
Opgave agenda: www.roerdalennu.nl/aanmelden/activiteit

Voorkom een aanval
van een (roof)vogel

MELICK
PSW
(Ondersteunend) Begeleider
MONTFORT
Ivaro Steenhandel
Heftruckchauffeur/terreinmedewerker
Zwembad ‘t Sweeltje
Toezichthouder

Houd afstand

Schijnaanval of
echte aanval

Een vogel maakt meestal alleen

een schijnaanval: hij vliegt vlak
langs u maar raakt u niet. Zo
probeert hij u af te schrikken.
Ga zo snel mogelijk weg om te
voorkomen dat de vogel echt
aanvalt. Valt een vogel toch
aan? Dan is dat vaak van achteren. Een (roof)vogel richt zich
hierbij op het hoogste punt: uw
hoofd. Leid de aandacht van uw
hoofd af door een tak of ander
voorwerp in de lucht te houden.
Ook schreeuwen en zwaaien
met uw armen helpt.

Tips

Gaat u de natuur in tijdens het
broedseizoen? Blijf dan goed
om u heen kijken. Ga liever niet
alleen wandelen of fietsen, een
vogel valt meestal niet aan als
u met z’n tweeën of een groep
bent. Draag verder geen rood,
sommige vogels worden agressief van deze kleur.
Draag een hoed of pet, als een
vogel aanvalt zult u hierdoor
minder gewond raken.

Tips en trics voor ondernemers over online en
offline zichtbaarheid
Wat is de kracht van de lokale
dorpsbladen en hoe ga je effectief om met sociale media?
Die thema’s kwamen dinsdag
bij Landal Landgoed Aerwinkel in Posterholt aan bod tijdens de netwerkbijeenkomst
van de Ondernemersvereniging Roerdalen (OVR).
Bijna veertig ondernemers uit
Roerdalen woonden de bijeenkomst bij. Namens de gemeente
Roerdalen was wethouder Jan
Smits aanwezig. Als sprekers
waren Paul Cremers (marke-

La Diligence
Bedieningsmedewerkers

Kinderopvang LEEFKIND
Klusvrijwilliger

De afgelopen maand heeft de
gemeente een paar meldingen gekregen van inwoners
over agressieve vogels. In Nederland zijn er maar weinig
vogels die mensen aanvallen
maar in het broedseizoen
gebeurt dat soms toch. Let
daarom op als u de natuur in
gaat. In dit artikel leest u een
aantal tips om aanvallen te
voorkomen.
Een vogel valt een mens alleen
aan als hij zich bedreigd voelt of
als hij zijn nest wil beschermen.
Het gaat dan meestal om de
wat grotere vogels: roofvogels,
meeuwen, kraaien en ganzen.
Ziet u een broedende vogel of
vogels die hun jongen voeren?
Laat ze dan met rust. Dat is de
beste manier om een aanval te
voorkomen.

VACATURES
IN
ROERDALEN
VACATURES
IN
ROERDALEN
HERKENBOSCH

ting bureau Appart uit Roerdmond) en Frank Vergoossen
(nieuws- en informatieplatform
RoerdalenNU.nl) uitgenodigd.
Zij gaven informatie, tips en
trics over allerlei vormen van
online en offline zichtbaarheid.
Na deze presentaties leerden de
aanwezige ondernemers elkaar
aan de hand van een opdracht
beter kennen. De avond werd
onder het genot van een hapje
en drankje afgesloten. De OVR
kijkt terug op een geslaagde
netwerkbijeenkomst en wil alle
aanwezigen bedanken voor hun

POSTERHOLT
PSW
(Ondersteunend) Begeleider
Visshop Roger
Weekendkracht
Theelen Grondwerken
• Werkvoorbereider en administrateur grondstromen
• Chauffeurs
Botex Wasserij & Stomerij
Wasserijmedewerk(st)er
Eetcafé ’t Berghoes
Horeca bediening en keuken
ROERDALEN
Gastvrij Roerdalen
Chauffeur Geluksexpres
ROERMOND
Doedels
Medewerkster broodjeszaak
ME-Metals & Technologies BV
Commercieel Medewerker Binnendienst
SINT ODILIËNBERG
Gemeente Roerdalen
Communicatie medewerker
VBA
• Binnendienstadviseur hypotheken
• Commercieel binnendienstmedewerker Verzekeringen
VLODROP
Beatrix Hout
Allround Timmerman

inbreng tijdens deze avond.
Zien wij u ook op de volgende netwerkbijeenkomst? Kijk
voor meer informatie op: www.
ovroerdalen.nl.

Huisartsenpunt Vlodrop
Interieurverzorgster

roerdalenbericht
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Vacature
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Starterslening
verhoogd langzaam
Wist
u dat autobanden

0900 8844.

in Montfort.

Kinderraad De Achtbaan
bedenkt plan voor afval
Afval scheiden is belangrijk! Dat vindt ook de Kinderraad
van basisschool De Achtbaan in Melick. Het meeste afval
op school verdween tot nu toe in restafvalbakken. Dat kan
beter, dachten Juul, Max, Dieuwertje, Hailey en Yves van de
Kinderraad.

Mooi initiatief
De Kinderraad ging met hun wens om afval beter te scheiden
naar de gemeente. Wethouder Jan Smits: “Aan zo’n goed
initiatief werken we natuurlijk graag mee. Mooi om te zien
dat de Kinderraad dit voor hun school organiseert. Dankzij
hen is de school duurzamer bezig!”

Samen duurzaam!
De gemeente maakte mogelijk dat de school van RD
Maasland speciale afvalbakken in verschillende kleuren
kreeg. Voor elke soort afval een andere kleur. Begin juni
bracht RD Maasland de nieuwe afvalbakken voor GFT, papier
en PMD naar De Achtbaan. Bakken voor restafval had de
school zelf al. Samen doen, samen duurzaam!
Foto: Ruud Snijders

Gaat u uw eerste
woning
kopen in Roerleeglopen?
Hierdoor
verbrui
dalen? Dan kunt u gebruik maken van de
Starterslening. Het maximale bedrag dat u
kunt lenen is verhoogd. Op www.roerdalen.nl/starterslening leest u hoe het werkt.

Nieuwsbrief tijdelijke huisvesting
In onze gemeente is tijdelijk extra woonruimte nodig voor
vluchtelingen uit Oekraïne, statushouders en eigen inwoners.
Daarom komt in elk dorp een klein woonerf. De locaties
in Vlodrop, Sint Odiliënberg en Melick zijn al bekend. De
andere dorpen volgen nog.
Wilt u op de hoogte blijven, meld u dan aan voor de digitale
nieuwsbrief over de tijdelijke huisvesting. Stuur hiervoor een
e-mail naar samendoen@roerdalen.nl. Via dit mailadres kunt
u zich ook aanmelden voor de klankbordgroep die meedenkt
over de ontwikkelingen.

Gebiedsontwikkeling Flinke
Ven krijgt vorm
Het Flinke Ven in de gemeente Roerdalen krijgt binnenkort
een metamorfose. Dit gebied ligt tussen het Roerdal en de
Keulsebaan in Herkenbosch. Er komt een groene natuurlijke verbinding tussen Nationaal Park de Meinweg en het
Roerdal. Er komt nieuwe natuur en ook de Bosbeek wordt
aangepast. Zeldzame planten en dieren hebben voordeel bij
de maatregelen en ook de vissen in de beken krijgen betere
leefomstandigheden.
Provincie Limburg, gemeente Roerdalen en Waterschap Limburg gaan samen aan de slag met deze gebiedsontwikkeling.
Het gaat bij deze natuurrealisatie om kansen voor natuur én
landbouw. Daarom worden boeren in het gebied betrokken
bij het verder uitwerken van de plannen.

bekendmakingen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Zwembadweg 2 B121, 6061 EZ Posterholt: bouwen
tuinhuis.
• Julianalaan 2, 6074 AZ Melick: plaatsen erfafscheiding.
• Reewoude 104, 6075 NK Herkenbosch: bouwen
overkapping met carport.
• Hoogstraat 26a, 6065 BC Montfort: bouwen tuinhuis.
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
• Borgsweg ongenummerd, kadastrale sectie G nummer
997, 6061 AM Posterholt: bouwen woning.
Melding Activiteitenbesluit
• Huttopia de Meinweg bv, Meinweg 1, 6075 NA
Herkenbosch: veranderen bedrijf.
Ambtshalve uitschrijven uit basisregistratie personen
• Boutouale, A.E., geboortedatum 22-07-1982,
datum uitschrijving 21-02-2022.
Omgevingsvergunning en verklaring van geen
bedenkingen ter inzage
• De omgevingsvergunning en verklaring van geen
bedenkingen liggen vanaf 16 juni 2022 voor 6
weken ter inzage bij het Servicepunt Roerdalen. De
omgevingsvergunning voorziet in de bouw van een
kinderdagverblijf en kinderboerderij op het dorpspark

Fietspad ‘de Varst’ Posterholt klaar
U kunt weer fietsen over het fietspad tussen de Heinsbergerweg en de Voorsterstraatweg in Posterholt. BLM Wegenbouw heeft in opdracht van ons het asfalt vervangen door
beton. Het fietspad is nu ook breder en dus veiliger.
BML Wegenbouw heeft al eerder het fietspad tussen Vlodrop
en Posterholt vernieuwd. Langs dit fietspad komt een ‘slimme verlichting’ met lampen die reageren op beweging. Ze
zijn daarom heel energiezuinig. Door de corona-crisis is de
levering van elektronica vertraagd. We kunnen de verlichting daarom nog niet aanleggen. We weten nog niet hoe
lang dit duurt.

Adviesraad Sociaal Domein
zoekt nieuwe leden
De term ‘sociaal domein’ is een breed begrip. Het gaat over
de manier waarop mensen in staat zijn deel te nemen aan de
samenleving. Het sociaal domein gaat over ondersteuning,
begeleiding, jeugdhulp, dagbesteding, inkomen, welzijn,
onderwijs, gezondheidszorg, sport, cultuur en vrijetijdsbesteding. De Adviesraad Sociaal Domein helpt mee om de
ondersteuning vanuit de gemeente zo goed mogelijk te laten passen bij wat inwoners nodig hebben. De adviesraad
zoekt nieuwe leden. Interesse? Kijk op www.igom.nl voor
meer informatie.

Schepersheuvel in Sint Odiliënberg. Het dorpspark
Schepersheuvel is momenteel in ontwikkeling op de
oude voetbalvelden in Sint Odiliënberg.
Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Tijdens het Meulemen Fees in Melick op zaterdag 25
juni is de Genhofweg afgesloten van het kruispunt
Dorpsstraat-Groenstraat-Parklaan tot aan de feesttent.
Dat is ongeveer van 12.00 uur op zaterdag tot 12.00 uur
op zondag 26 juni.

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.

KWIEK Beweegroute
Posterholt geopend
Lekker bewegen in de buitenlucht? Dat wordt nu nog leuker
met de KWIEK Beweegroute. Een wandeling van 1,5 kilometer door Posterholt waarbij u onderweg oefeningen doet. Zo
traint u uw kracht, balans en uithoudingsvermogen. Leuk en
gezond voor iedereen, jong en oud. Wethouder Jacqueline
Westhelle-Aelen opende de route vorige week door het informatiebord bij Dörpshoes De Beuk te onthullen.
Hier begint én eindigt de route. Meer leest u op
www.roerdalen.nl/kwiek.

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!

•
•
•
•
•
•
•
•

Triumph TR4A - 1965
Mitsubishi Starion 2.0 Turbo EX - 1982
Porsche 928 S4 5.0 ltr. - 1989
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 - 1953

27.500,14.900,22.000,14.000,28.500,p.o.a.
17.250,19.500,-

BEDRIJFSWAGENS ONDERHOUD O.A.:
•

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

WIJ HEBBEN PLAATS VOOR
EEN BBL LEERLING AUTOTECHNIEK
Opleiding start met het nieuwe schooljaar.
Voor info neem contact op met Dennis Bustin

Gemeente Roerdalen zoekt
communicatiemedewerker
Ben jij gek op schrijven? Werk je graag planmatig? Brengen deadlines
je niet van de wijs? Én ben je ook nog eens een echte teamspeler? Dan
is de functie van communicatiemedewerker (24 uur per week) bij de
gemeente Roerdalen iets voor jou!
Over de functie
Je werkt mee aan de invulling van de wekelijkse online en offline communicatiemiddelen.
Je schrijft teksten in heldere taal (B1) en zorgt voor bijpassend beeldmateriaal. Je verstuurt
digitale nieuwsbrieven, plaatst berichten op social media en maakt artikelen voor de
dorpsbladen. Je hebt bovendien een coördinerende rol: je beheert de planning en zorgt
ervoor dat alle deadlines worden gehaald. Ook verdeel je de vragen die bij het team
binnenkomen en help je bij de crisiscommunicatie.
Geïnteresseerd?
De volledige vacature vind je op www.IGOM.nl. Wil je eerst meer weten over de vacature
voordat je besluit te solliciteren? Neem dan
op maandag, dinsdag of donderdag contact
op met Peggy Berben, beleidsmedewerker
Communicatie, via 0475-538 888.

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 op met tips
uit de praktijk en veel voorkomende vragen.

B

atterijen, geef ze een bee
tje aandacht. Goed voor
het milieu en de portemonnee! Regelmatig komen
er mensen in ons Repair Café
met apparaten die het niet meer
doen. Vaak omdat batterijen
gelekt hebben of dood zijn.
Laatst ook weer iemand met
een accuboormachine die nog
nooit gebruikt was en twee jaar
in de kast gelegen had. Twee
van de vier accu’s waren dood.
Vervangen was niet mogelijk en
een nieuw accupack was niet
meer te verkrijgen. Wat kun je
doen om dit soort problemen te
voorkomen?

ion accu’s het meest toegepast
in gereedschappen, e-bikes,
powerbanks, laptops en smartphones. Deze accu’s hebben een
zeer hoge energiedichtheid en
lage zelfontlading. Als echter de
celspanning te laag wordt, kan
de accu overlijden of niet meer
met de bijgeleverde lader opgeladen worden. In het Repair
Café kunnen we soms zo’n accu
reanimeren, maar vaak wel met
restschade (=verminderde capaciteit). Maar voorkomen is
beter dan genezen, dus zet een
datum in je agenda waarop je de
accu’s in huis minimaal één keer
per jaar controleert of bijlaadt.

Laad accu’s minimaal één
keer per jaar op

Verwijder alkaline batterijen en
knoopcellen als apparaten langere tijd niet gebruikt worden
Dit type batterijen wil na verloop van tijd wel eens gaan

Batterijen lopen langzaam leeg,
ook als je ze niet gebruikt. Tegenwoordig worden lithium

lekken en het batterijcontact
of - nog erger - de elektronica
beschadigen. Haal ze dus uit
afstandsbedieningen,
horloges, weerstations, zaklampen,
LED-kerstverlichting als je die
langere tijd niet gebruikt. Tip:
Gecorrodeerde contactpunten
eerst voorzichtig deppen met
een wattenstafje gedrenkt in
schoonmaakazijn. Daarna goed
schoonmaken met (isopropyl)
alcohol, want zuur en elektronica is geen goede match. U kunt
natuurlijk ook even naar ons
Repair Café komen.

Ben lief voor je accu’s

Accu’s houden niet van lage of
hoge temperaturen. Accu’s van
gereedschappen of e-bike in de
winter bij voorkeur bij kamertemperatuur bewaren en opladen.

Denk aan eigen en andermans veiligheid

Zorg dat je voor noodgevallen
altijd een set opgeladen of nieuwe batterijen in huis hebt voor
een zaklamp of radio.
Met een goede (opgeladen)
powerbank kun je altijd nog
voldoende energie in je smartphone krijgen om een belletje of
berichtje te sturen.

Lege en defecte batterijen netjes afvoeren

Spreekt eigenlijk voor zich. Dit
kan onder andere bij veel supermarkten, bouwmarkten, het
milieupark, scholen, eigenlijk
overal waar batterijen verkocht
worden. De meeste materialen
kunnen goed gerecycled worden. Dat bespaart energie en
grondstoffen.

Fietsers trappen dik 15 mille
bijeen voor kinderfonds
Foto: Pim Ermers
Een groep enthousiaste wielrenners uit Roerdalen en omgeving heeft zaterdag 15.536
euro opgehaald voor Kinderfonds Midden-Limburg.
Onder de noemer Xtreme-500
gingen ze de uitdaging aan
om binnen 24 uur 500 kilometer te fietsen.
De groep stapte ’s nachts bij
Oetsjpanning De Meuleberg in
Melick op de pedalen om vandaar uit richting Breda te fietsen.
Daarna werd koers gezet naar
de Utrechtse Heuvelrug om via
de Ermelose Heide, kroondomein Het Loo in Apeldoorn

en nationaal park De Veluwe af
te buigen naar het zuiden. Via
Nijmegen, Maasduinen, Venlo
en Roermond keerden de fietsers na 500 vermoeiende kilometers weer terug in Melick. Bij
aankomst werd de groep door
tientallen enthousiaste fans opgewacht. Initiatiefnemer Marco
Janssen ontving uit handen van
burgemeester Monique de Boer
een cheque met daarop het bedrag van 15.536 euro.
Kinderfonds Midden-Limburg
zet zich in voor kinderen in
een achterstandssituatie. Zodat
zij de kans krijgen om bijvoorbeeld te sporten of een verjaardagsfeestje te houden.

Advertentie Roerdalen nu 190mm x 268mm

Altijd gekoeld water binnen handbereik !
Waterflessen 18 liter – Waterkoelers – Drinkbekers
SHOWROOM en AFHAALPUNT
OOK IDEAAL VOOR THUIS
- Water drinken is gezond en zelf tappen is leuk
- Altijd gekoeld water en ruime voorraad in Vlodrop
- Afhaalkorting bij zelf ophalen, gratis bezorgd vanaf 5 flessen

Mister Aqua, behoort al meer dan 24 jaar tot een van de meest toonaangevende
bronwater en waterkoeler leveranciers in de Benelux en Duitsland. We leveren, plaatsen
en onderhouden koelers voor waterflessen en leidingwater.
Met eigen chauffeurs leveren we waterflessen, drinkbekers en accessoires aan diverse
bedrijven, (zorg)instellingen, organisaties en particulieren.
De hoofdvestiging is in Vlodrop waar we met een persoonlijk team klaar staan voor onze
klanten. We hebben een tweede vestiging in Haarlem als extra logistiek punt voor de
levering in de randstad en noordwesten van Nederland.

Tevens zijn we op zoek naar medewerkers voor uitbreiding van ons team:
Allround kantoor medewerker
Binnenkomende telefonie, afspraken plannen met klanten en
administratieve werkzaamheden
Chauffeurs, studenten en/of vutter
Rijbewijs B met rijervaring, rijbewijs C is een pré
Servicemonteur
Onderhoud en service aan flessenkoelers en waterleidingkoelers
leveren van waterflessen
Flessenbezorging
Leveren van waterflessen, leveren en aansluiten van koelers
storingen verhelpen en onderhoud uitvoeren
Voor meer informatie neem contact met ons op:
Mister Aqua BV - Schaapweg 30, 6063 BA Vlodrop - 0475-33 66 44 - info@misteraqua.nl
Stuur uw sollicitatie tav Robin Thoolen

Speeddaten met marlies willems

“Het maakt me verdrietig als mensen
elkaar leed en onrecht aandoen”
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 Marlies Willems uit Melick.
dus ik hoop dat de vergaderingen van de gemeente niet te lang
zullen duren.

Waarvoor mogen ze je
wakker maken?

Als mijn kleinkinderen blijven slapen, mogen ze me altijd
wakker maken zodat ik ze kan
troosten en we samen weer lekker verder kunnen slapen.

Waar wil je je als raadslid
vooral voor inzetten?

Ik wil me met name inzetten
voor de mens in onze gemeente. Uitgaande van eigen verantwoordelijkheid en kracht, en
hulp bieden als dat nodig is.

Naam:

wiskunde.

Leeftijd:

Verliefd, verloofd,
getrouwd:

Marlies Willems.
62 jaar.

Woonplaats:
Melick.

Fractie:

Roerstreek Lokaal!

Beroep/studie:

Onderwijsadviseur bij BCO
Onderwijsadvies in Venlo. Vandaaruit werk ik als beleidsmedewerker en voorzitter Ondersteuningsloket bij het Samenwerkingsverband Passend Voorgezet Onderwijs Noord-Limburg.
Ik ondersteun de directeur van
het Samenwerkingsverband bij
het zoeken en creëren van een
passende plek in het voortgezet
onderwijs voor ieder kind vanaf
ongeveer 12 jaar. Mijn opleiding
is orthopedagogiek en lerares

Ik ben al meer dan 40 jaar getrouwd met Har. We hebben
twee dochters en een zoon, met
daarbij twee schoonzonen en
een schoondochter en inmiddels al vier kleinkinderen in de
leeftijd van 15 maanden tot bijna 7 jaar.

Hobby’s:

Fietsen, wandelen, lekker eten
en leuke dingen doen samen
met mijn kleinkinderen, gezin,
familie en vrienden.

Lidmaatschap
verenigingen:

Ik ben al een aantal jaren secretaris van het bestuur van mijn
partij. Daarnaast tennis ik bij
LTV Melick en volg ik een keer
per week Pilates.

Hoe zou je jezelf

omschrijven?

Als een mensen-mens. Betrokken bij de ander. Altijd op zoek
naar verbinding en samenwerking vanuit de overtuiging dat
samen doen je sterker maakt. Ik
ben praktisch ingesteld en wil
graag zaken aanpakken en verbeteren.

Waar heb je een
gruwelijke hekel aan?

Aan mensen die bewust de
waarheid verdraaien of denken
dat ze meer zijn dan een ander.

Wat trekt je aan in de
functie van raadslid?

Ik wil graag een bijdrage leveren zodat onze gemeente voor
zoveel mogelijk inwoners een
prettige, veilige plek is om te
wonen en te leven en je momenten van geluk te ervaren.

Ochtend- of avondmens?

Ik ben meer een ochtendmens,

Met wie zou je wel eens
een week willen ruilen?

Ik zou niet echt weten met wie
ik zou willen ruilen. Ik zou
wel een weekje willen hoppen
van de een naar de ander om
te ervaren wat een ander bezig
houdt.

Wat is je favoriete
gerecht?

Er is veel wat ik lekker vind.
In een restaurant ga ik meestal
voor het verrassingsmenu.
Waar word je verdrietig van?
Als mensen elkaar leed en onrecht aandoen. Op dit moment
is dat zeker de huidige zinloze
oorlog in de Oekraïne, waarvan
zoveel onschuldige mensen de
dupe zijn.

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

Mijn vader, omdat hij zichzelf
was en ieder in zijn waarde liet.

