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Meld u aan voor BergBuurtPreventie
Met een BuurtWhatsAppgroep zorgt u samen voor
een veilige buurt. Ziet u
een verdachte situatie?
Dan kunt u dat met uw
buurtgenoten delen via een
BuurtWhatsApp-groep. Zo
houdt u samen een oogje
in het zeil in uw buurt. In
Sint Odiliënberg is een
nieuwe BuurtWhatsAppgroep opgericht:
BergBuurtPreventie.

Aanmelden

Woont u in Sint Odiliënberg?
Dan kunt u zich aanmelden voor BergBuurtPreventie

via de website van Stichting
WhatsApp
BuurtPreventie
(WABP): www.wabp.nl. Of scan
de QR-code in dit artikel met
uw mobiele telefoon en vul de
gegevens in. Een van de beheerders voegt u daarna toe aan de
groep BergBuurtPreventie.
De beheerders van deze
WhatsApp-groep zijn Erik
Janssen en Sander Beckers. Alleen zij kunnen nieuwe deelnemers toevoegen.

Sint Odiliënberg. Deze groep
is er voor het hele dorp. De
groepen die tot nu toe in Sint
Odiliënberg actief waren, zijn
opgeheven. Lerop, Paarlo en ’t
Reutje hebben een eigen BuurtWhatsAppgroep. Woont u in
een van deze buurtschappen
en wilt u zich bij een van deze
groepen aansluiten? Kijk dan
ook op www.wabp.nl. U vindt
de groep die in uw buurt actief
is door uw postcode in te typen
bij ‘Check jouw buurt’.

Lerop, Paarlo en ‘t Reutje

Meer informatie

De groep BergBuurtPreventie is alleen voor inwoners van

liënberg? Stuur dan een bericht
naar
bergbuurtpreventie@
gmail.com. Meer informatie
vindt u op de website van Stichting Whatsapp Buurtpreventie
(WABP): www.wabp.nl

Heeft u vragen over de BuurtWhatsApp-groep in Sint Odi-

Dramafilm Hemel op Aarde op
10 september te zien op Kerkplein
De stichting En Plein Public
organiseert op 10 september
een buitenfilm op het
Kerkplein te St. Odiliënberg.
De

Nederlandse

dramafilm

Hemel op Aarde uit 2013 van
regisseur Pieter Kuijpers en
spelers Huub Stapel, Jeroen
van Koningsbrugge en Lies
Visschedijk zal in de buitenlucht op het Kerkplein worden

vertoond.
De film begint op 10 september
om 20.15 uur, vanaf 19.30 uur
bent u welkom op het Kerkplein.

De entree bedraagt 5,00 euro en
de toegangskaarten zijn vanaf
15 augustus te koop via de servicebalie van Plus Crombach of
door een mailtje te sturen naar
stichting@en-plein-public.nl

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

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
• 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
Loodgieter

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DRUIVENPLUK

Verwarming

Wij zoeken enkele vrijwilligers om te helpen met de druivenpluk
bij Wijngaard Petrusberg in St. Odiliënberg. De pluk zal
plaatsvinden op drie zaterdagen in september en oktober.
Exacte data zijn nog niet bekend. De pluk is afhankelijk van de
weersomstandigheden. Voor koffie, thee, frisdrank en een lunch
wordt gezorgd.

24 uur service

Pierre en Tillie Wolters
Reutjesweg 47 - 6077 NA St. Odilienberg
0643223887 - Pjm.wolters@home.nl

Installatie

De complete
installateur
voor vertrouwd
vakwerk

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

Fanfare Sint Wiro, even vakantie!
Wat zou 2022 toch voor een muzikaal jaar worden? Twee jaar lagen achter ons met allerlei beperkende maatregelen om
gezamenlijk muziek te kunnen maken. En vooral om dit ook aan een publiek ten gehore te brengen. Voorzichtig werden de
maatregelen losgelaten en werd het weer mogelijk om op de ouderwetse manier te repeteren. Een terugblik.

M

uzikaal kwam carnaval in 2022 te vroeg;
de fanfare kon zich
wel laten zien als rustpunt in het
Reutje van de vastelaoveswanjeling georganiseerd door CV De
Berggeite uit Berg. Een geslaagd
evenement waar ook veel leden
van fanfare Sint Wiro aan meededen. De jaarlijkse NL-Doet
dag, opgezet door het Oranjefonds, kon ook weer in het gebruikelijke weekend plaatsvinden, namelijk op zaterdag 12
maart. Onze Fanfarezaal kreeg
een poetsbeurt en buiten werd
de parkeerplaats opgefleurd
met coniferen en opruimwerkzaamheden.

onze eigen Fanfarezaal bij het
paasconcert voor de jeugd op
zondag 10 april. Een muzikale reis door de tijd, paaseieren
zoeken en een paasverrassing
voor de jeugd. Het was genieten voor alle aanwezigen. Op
Paaszaterdag 17 april vond na
een onderbreking van twee jaar
weer de Kennedymars plaats,
80 kilometer van Sittard naar
Sittard. De Fanfarezaal fungeerde weer als een welkome rustplaats voor vele lopers en onze
vrijwilligers zorgden ervoor dat
het de lopers aan niets ontbrak.
Zodat zij weer vol goede moed
aan de laatste 50 kilometer konden beginnen.

Samenwerking

Sjoemelmert

Ook konden wij muzikaal flink
aan de bak. De geplande muzikale samenwerking met fanfare
De Vriendenkring uit Montfort
kreeg snel gestalte door een gezamenlijk optreden op zaterdag
26 maart in Melick. Samen met
fanfare St. Cecilia uit Herten en
harmonie Concordia Melick
speelden Montfort en Reutje als
gezamenlijk orkest een gevarieerd muziekprogramma. Met
enkele gezamenlijke repetities
in elkaar gesmeed onder leiding
van René en Joep Schrader. Een
week later lieten wij ons als
vereniging ook van de andere
kant zien; de deelname op zaterdag 2 april aan de dorpskwis
Bergkwist leverde de gekraakte denkers een verdienstelijke
vierde plaats op voor fanfare
Sint Wiro.

Serenade

Op zaterdag 9 april volgde een
gezamenlijke serenade met harmonie Juliana bij de Molen Verbeek aan de Molenweg in Sint
Odiliënberg bij gelegenheid van
50 jaar Vrijwillige Molenaars.
Weer een week later klonken er
muzikale Sint Wiro-klanken in

Op zaterdag 30 april brachten wij een serenade bij Café
Bie Tiel in ’t Reutje, helaas bij
gelegenheid van afscheid en
sluiting. En klonken onze muzikale klanken bij de viering
van het meiboomplaatsen die
avond. Op zondag 1 mei vond
ook weer de traditionele sjoemelmert plaats in en om de
Fanfarezaal. Eindelijk konden
alle spullen na een aantal jaren stil te hebben gelegen weer
de verkoop in. Onder mooie
weersomstandigheden kwamen
weer vele koopjesjagers naar
’t Reutje. Een gezellige en geslaagde dag, waar de vereniging
met een goed gevoel op kan terugkijken. Daarmee sloten wij
een hele drukke periode af en
konden wij ons richten op de
activiteiten naar de zomer toe.
De wekelijke repetities op zaterdagavond stonden in het teken
van ons eigen kermisconcert
in ‘t Reutje en het kasteelconcert in Montfort. Maar naast
de wekelijkse repetities speelde
er natuurlijk nog meer. Ook
de processie in Sint Odiliënberg kon in 2022 eindelijk weer
zijn doorgang vinden. Geza-

menlijk met de fusieharmonie
Berg-Postert verzorgde fanfare
Sint Wiro de muzikale bijdrage
aan deze processie. Een mooie
traditie in Sint Odiliënberg,
die daarmee de goede samenwerking tussen verenigingen
en inwoners weer eens onderstreepte. Fanfare De Vriendenkring uit Montfort had ook nog
een concertreis naar Zeeland
georganiseerd in het laatste
weekend van juni, waaraan
ook een aantal muzikanten en
aanhangers van Sint Wiro deelnam. Er werden concerten verzorgd op een strandboulevard
en in Goes. Een geslaagde reis,
die het samenwerkingsgevoel
tussen beide verenigingen versterkte.

Kermisparty

Voor de vakantie heeft Fanfare Sint Wiro weer een andere
traditie willen behouden door
het organiseren van een kermisparty op de parkeerplaats
bij de Fanfarezaal. Deze muzikale middag vond op zondag
10 juli plaats. Naast de fanfare
traden onze eigen muziekkapel
De Reutjeser Muzikanten op,
joekskapel Bes Fis en de band
uit ’t Reutje Different Ages. Onder grote belangstelling vonden
deze optredens plaats. Het publiek kon verder deelnemen aan
een bbq, waar gretig gebruik
van werd gemaakt. De nodige
consumpties konden door het
enthousiaste publiek onder prima omstandigheden worden
genuttigd. Een evenement voor
herhaling vatbaar. Op vrijdag
15 juli kreeg de samenwerking
met Montfort verder gestalte
in de vorm van een gezamenlijk concert op het plateau bij
Kasteel Montfort onder leiding
van René Schrader. En op zondag 17 juli verzorgde onze eigen
muziekkapel de Reutjeser Muzikanten het Frühshoppen bij

café Bergerac bij de Roerparel
in Berg bij gelegenheid van de
Berger Kermis.

Nieuw Talent Orkest

En zo kunnen we nu genieten
van een verdiende vakantie na
een heel druk voorseizoen in
2022. Wij hopen dat iedereen
van een fijne vakantie kan genieten, en zien u graag terug
vanaf september. In het najaar
neemt Fanfare Sint Wiro deel
aan het project van de opzet
van een Nieuw Talent Orkest
Roerdalen. Dit in samenwerking met de muziekverenigingen uit Melick, Berg/Postert,
Vlodrop/Maria Hoop. Informatie over dit initiatief, gesteund
door de Gemeente Roerdalen,
vindt u in de uitgaves van de
diverse dorpsbladen van Roerdalen, en op RoerdalenNU.nl.
Ook worden de muzieklessen
op de basisschool ’t Kempke in
Sint Odiliënberg, eveneens gesteund door de gemeente Roerdalen, uitgebreid met naschoolse muzieklessen en projecten.
Dit is een samenwerking met
de school en de fusieharmonie
Berg-Postert en fanfare Sint
Wiro. U ziet, ook na de vakantie blijven wij niet stilzitten, en
hopen wij u weer bij diverse, al
of niet muzikale activiteiten, te
ontmoeten. Interesse, of meer
weten over onze vereniging?
Kijk dan eens op onze website
www.fanfaresintwiro.nl of stuur
een e-mail naar info@fanfaresintwiro.nl. Ook neemt fanfare
Sint Wiro nog steeds deel aan
de Nationale Muziekloterij;
een initiatief waarbij u mooie
prijzen kunt winnen, en tegelijkertijd fanfare Sint Wiro steunt.
Meer info ook op onze website
of aan te vragen via ons algemene reeds genoemde e-mailadres.
Fijne vakantie!
Fanfare Sint Wiro, ‘t Reutje

Pastoor L’Ortye

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

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

Roerdalen gaat werken met
projectwethouders
Het college van Roerdalen
gaat aan de slag met een
werkwijze waarbij de
wethouders naast hun
eigenlijk vakportefeuille
tevens verantwoordelijk
zijn voor grote projecten die
aspecten omvatten die onder
meerdere portefeuilles vallen.
Het college denkt hiermee
efficiënter en slagvaardiger te
kunnen werken.
Een voorbeeld ter verduidelijking: bij de realisatie van het

multifunctionele centrum in
Vlodrop zijn de portefeuillehouders voor Onderwijs, Vastgoed, Ruimtelijke ordening,
Economie, Maatschappelijke
voorzieningen en Veiligheid
betrokken.

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

Door het project te beleggen
bij één wethouder wordt voorkomen dat het in allerlei deelprojectjes uit elkaar valt. De
regie ligt in één hand waarmee
de samenhang gewaarborgd is
en overzicht behouden wordt.

Hij is tevens aanspreekpunt
voor het betreffende project
binnen de gemeentelijke organisatie en voor externe partijen.
De verdeling van de project-

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

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

tige vondsten uit de Roerstreek
kunnen bekijken.

Ons doel voor de toekomst
Het museum is toe aan een renovatie en verbouwing zodat
de Heemkundevereniging nog
beter gebruik kan maken van
het gebouw. De laatste verbouwing dateert uit de tachtiger
jaren van de vorige eeuw. Als
bestuur willen wij het muse-

BERGER BIEB
GESLOTEN IN
VAKANTIEPERIODE

um graag verbouwen en klaar
maken voor de toekomst. Wij
hebben daar al enkele stappen
in genomen door zonnepanelen
te plaatsen.

De Berger Bieb is tijdens de
vakantie gesloten van 9 tot
30 augustus.

Daarnaast willen wij het museum aan de zijkant uitbreiden
met een horecagedeelte zodat
bezoekers en toeristen in de komende jaren ook een hapje of
drankje kunnen gebruiken.

Daarna kunt u weer gratis
boeken komen lenen op
dinsdag en donderdag.ger
Bieb wensen u een mooie
zomervakantie!

Ruim 1289 euro voor Volleybaldag
Stichting Jeugdraad in De Roerparel
Bij deze willen wij alle
mensen en collectanten
bedanken voor hun bijdrage
tijdens de collecte van
Stichting Jeugdraad. Dit
jaar hebben wij maar liefst
1289,83 euro opgehaald
tijdens het collecteren.

Wij gaan ons uiterste best doen
om hier weer leuke activiteiten van te organiseren voor de
jeugd in Sint Odiliënberg.

Liefhebbers van volleybal
doen er goed aan om zaterdag
10 september te blokken in
hun agenda.

Bedankt namens stichting
jeugdraad Sint Odiliënberg

Sportvereniging Ludentes uit
Sint Odiliënberg houdt dan een
Volleybaldag Midden-Limburg

KEURSLAGER
TON & MARÈSE BATEN

met diverse activiteiten. Onder meer komt Guido Görtzen
(oud-international en eredivisietrainer) naar De Roerparel
om een clinic te verzorgen.
Informatie: www.svludentes.nl
of svludentes@gmail.com

ACTIVITEITENAGENDA SINT ODILIËNBERG
T/M • OPENINGSTIJDEN
ROERSTREEKMUSEUM: Tentoonstelling over de IJzeren Rijn

Aanbiedingen 2 t/m 6 augustus

ZO 07 AUG 2022 • 16:00 UUR
BASILIEK: Concertante muziek voor de gezongen Vespers

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

ZO 14 AUG 2022 • 12:00 UUR
HEIDESTRAAT/2E SOLBERGWEG: Ploegwedstrijd

KOOPJE
BBQ- worstjes, 4 stuks € 4,95
SPECIAL
Krokante gehaktbal, per stuk € 2,20
VOOR OP BROOD
Bij 150 gram boterhamworst, bakje sellerysalade gratis
KANT EN KLAAR
Varkenshaas in stroganoffsaus, 100 gram € 1,35

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
ZO 04 SEP 2022 • 16:00 UUR
BASILIEK: Concertante muziek voor de gezongen Vespers
ZA 10 SEP 2022 • 20:15 UUR
KERKPLEIN: Buitenfilm op Kerkplein
ZA 10 SEP 2022 • 11:30 UUR
DE ROERPAREL: Volleybaldag
ZA 24 SEP 2022 • 14:00 UUR
SCHEPERSHEUVEL: Festival Inne Zandj

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
ZONDAG 7 AUGUSTUS:

Negentiende Zondag door het jaar

09.30 uur: Hoogmis
• Els Zeelen-Wassenbergh
• Maria Wolters-Smits
• Leny Bekkers-Smeets
• Gemma Jansen-van Gessel
• uit dankbaarheid
• gestichte jaardienst voor Lies en Jo van der Vorst en
overleden ouders
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 8 AUGUSTUS:

Gedachtenis van de H. Dominicus, priester

08.00 uur: Gezongen H. Mis
DINSDAG 9 AUGUSTUS:

Feest van de H. Teresia Benedicta a Cruce (Edith Stein. Martelares en
kloosterlinge. Medepatrones van Europa

08.00 uur: Gezongen H. Mis
WOENSDAG 10 AUGUSTUS:

Feest van de H. Laurentius, diaken en martelaar

08.00 uur: Gezongen H. Mis
19.00 uur: H. Mis
DONDERDAG 11 AUGUSTUS:

Gedachtenis van de H. Clara, maagd

08.00 uur: Gezongen H. Mis
VRIJDAG 12 AUGUSTUS:
Gedachtenis van de H. Johanna Francisca de Chantal, kloosterlinge

08.00 uur: Gezongen H. Mis
ZATERDAG 13 AUGUSTUS:
08.00 uur: Gezongen H. Mis
17.30 uur: H. Mis in Vlodrop
19.00 uur: H. Mis in Posterholt
ZONDAG 14 AUGUSTUS:

Twintigste Zondag door het jaar

09.30 uur: Hoogmis
• Iet Hövelings-van Helden
• Jaardienst voor Wiel Hendriks
• overleden ouders Hendriks-Janssen en verdere familie
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 15 AUGUSTUS:

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming

08.00 uur: H. Mis vervalt
09.30 uur: Gezongen H. Mis
DINSDAG 16 AUGUSTUS:

Gedachtenis van de H. Stefanus van Hongarije

08.00 uur: Gezongen H. Mis
WOENSDAG 17 AUGUSTUS:
08.00 uur: Gezongen H. Mis
19.00 uur: H. Mis
DONDERDAG 18 AUGUSTUS:
08.00 uur: Gezongen H. Mis
VRIJDAG 19 AUGUSTUS:
08.00 uur: Gezongen H. Mis
ZATERDAG 20 AUGUSTUS:

Gedachtenis van de H. Bernardus, abt en kerkleraar

08.00 uur: Gezongen H. Mis
17.30 uur: H. Mis in Vlodrop
19.00 uur: H. Mis in Posterholt
ZONDAG 21 AUGUSTUS:

Eenentwintigste Zondag door het jaar

09.30 uur: Hoogmis
• Gestichte jaardienst voor Jam Peters
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 22 AUGUSTUS:

Gedachtenis van de Heilige Maagd Maria, Koningin

08.00 uur: Gezongen H. Mis

MAANDAG 29 AUGUSTUS:

Feest van de H. Augustinus, Regelvader

DINSDAG 23 AUGUSTUS:

Gedachtenis van de H. Rosa van Lima, maagd

08.00 uur: Gezongen H. Mis

08.00 uur: H. Mis vervalt
09.30 uur: Gezongen H. Mis

WOENSDAG 24 AUGUSTUS:

DINSDAG 30 AUGUSTUS:
08.00 uur: Gezongen H. Mis

08.00 uur: Gezongen H. Mis
19.00 uur: H. Mis
• Gestichte jaardienst voor overleden echtpaar Reynders-Naus

WOENSDAG 31 AUGUSTUS:
08.00 uur: Gezongen H. Mis
19.00 uur: H. Mis

DONDERDAG 25 AUGUSTUS:

DONDERDAG 1 SEPTEMBER:
08.00 uur: Gezongen H. Mis

Feest van de H. Bartolomeus, apostel

Gedachtenis van de H. Lodewijk IX

08.00 uur: Gezongen H. Mis
VRIJDAG 26 AUGUSTUS:
08.00 uur: Gezongen H. Mis

VRIJDAG 2 SEPTEMBER:
08.00 uur: Gezongen H. Mis
Vanaf 08.30 uur: Thuiscommunie

ZATERDAG 27 AUGUSTUS:

ZATERDAG 3 SEPTEMBER:

Gedachtenis van de H. Monica

Gedachtenis van de H. Gregorius de Grote

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

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

ZONDAG 28 AUGUSTUS:

Tweeentwintigste Zondag door het jaar

09.30 uur: Hoogmis
• Voor Leny Bekkers-Smeets
• Jaardienst voor Miel Baeten
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

ZONDAG 4 SEPTEMBER:

Drieentwintigste Zondag door het jaar

09.30 uur: Hoogmis
• 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

Rol voor Berg bij
Heiligdomsvaart Susteren
Eens in de zeven jaar staat
Susteren in het teken van de
Heiligdomsvaart. Nu, in 2022
in de periode van 26 augustus
tot en met 11 september
vindt, de door Covid-19
uitgestelde Heiligdomsvaart
van 2021 plaats. Traditioneel
speelt ook een afvaardiging
uit Sint Odiliënberg
hierbij een actieve rol.
Belangstellenden hiervoor
kunnen zich aanmelden.
De oorsprong van de Heiligdomsvaart in deze regio gaat
terug naar de 15e eeuw. Susteren bezit sinds 1447 het recht
van reliekentoning zoals blijkt
uit een pauselijk schrijven uit
dat jaar, waarin onder ande-

re een aflaat aan de Susterense
reliekentoning werd verleend.
De Heiligdomsvaart zoals we
die nu kennen is in Susteren in
1888 in ere hersteld.

Het openluchtspel ‘Weerlicht
der Eeuwen’ vormt een markant
onderdeel van de Susterense
Heiligdomsvaart. Een ander
hoogtepunt van de Heiligdomsvaart is de Historische Reliekenstoet. Sinds de jaren vijftig
van de vorige eeuw is de Reliekenstoet meer en meer geplaatst
in een historisch en artistiek kader. In het voorste gedeelte van
de stoet wordt de geschiedenis
van Susteren door groepen in
historische en artistieke kledij
uitgebeeld en verteld.

In het tweede deel worden de
relieken van de plaatselijke heiligen rondgedragen in een religieuze stoet. Aan dit onderdeel
verleent Sint Odiliënberg al zeker enkele tientallen jaren haar
medewerking in de vorm van
meedragen van o.a. onze Bergse
relieken.
Voor deze deelname willen we
iedereen, naast de vaste medewerkers van de Sacramentsprocessie, graag uitnodigen deze
unieke traditie eens in de zeven
jaren mede gestalte te geven. Bij
voldoende deelname is het mogelijk om de volgende groepen
samen te stellen: Eretekenen
van de basiliek, reliekschrijn,
maquette basiliek, vier relie-

karmen, Odiliagroep en vier tableaus mozaïeken Evanglisten.
Namens het kerkbestuur mag
ik u uitnodigen aan deze Reliekenstoet deel te nemen. Deze
vindt plaats op zondag 4 september a.s. om 14.00 uur in Susteren. Mensen, ook buiten de
vaste Sacramentsprocessie deelnemers, kunnen zich opgeven
vóór 20 augustus a.s. bij Marlou
Roeleveld, tel. 06-33929470 of
famroeleveld@gmail.com. We
hopen op een mooie voltallige
delegatie van St. Odiliënberg,
die naast Susteren en Aldeneik
de traditie van de ‘drie Munsters
in de Maasgouw’ completeert.
Hartelijk dank bij voorbaat.
Het kerkbestuur

VERBOUWINGS
OPRUIMING
PIERRE LOMMEN

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

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

Uitverkoop duurt t/m 3 september

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

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

H

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

Latijns

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

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

Grasveld

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

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

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

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

Roerdalense muziekverenigingen
- presenteren -

Nieuw Talent Orkest
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De kracht van samen muziek maken

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

Doe ook mee!

BLOG IRIS DONKERS

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

Een gezond en fit leven met HealthyLIFE

Z

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

Leefstijlverandering

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

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

Leefstijl-sessies en een
beweegprogramma

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

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

De Fitte Rakkers

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

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

Doe je mee?

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

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

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

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

GEVRAAGD

INTERIEUR
VERZORGSTER

Werktijden:

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

START: 22 AUGUSTUS

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

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

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

VACATURES IN ROERDALEN
VACATURES
IN ROERDALEN
HERKENBOSCH
Kinderopvang LEEFKIND
Klusvrijwilliger

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

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

De volledige vacatureteksten:
www.roerdalennu.nl/vacatures

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

Opgave:
www.roerdalennu.nl/aanmelden/vacature

roerdalenbericht
gemeentenieuws • week 31 - 2022

Afvaltip!
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Hierdoor
verbrui
trein laat u op een leuke, duurzame manier
het Roerdal en de Nationaalparkregio
Meinweg ontdekken. Kijk voor meer
informatie op www.hartvanlimburg.nl/
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in het dorpshuis
in Montfort.

Programma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Blijf op de hoogte

Te koop: bouwkavels Holsterveld

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

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

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

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

SPEEDDATEN MET LOES VESTJENS

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

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

Wethouder Sociaal Domein.

Verliefd, verloofd,
getrouwd:

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

Hobby’s:

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

Lidmaatschap
verenigingen:

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

Hoe zou je jezelf
omschrijven?

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

Waar heb je een
gruwelijke hekel aan?

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

Wat trekt je aan in de
functie van wethouder?

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

Waar zou je nog eens
naartoe willen op vakantie?

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

Waar kan jij wakker van
liggen?

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

Waar wil je je als

wethouder vooral
voor inzetten?

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

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

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

morgen’ past ontzettend goed
bij mij en mijn gezin.

Wat is de meest
waardevolle les die
je hebt geleerd?

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

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

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

mindset altijd weer een stapje
verder komt.

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

Waar zie je het komende
jaar tegenop?

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

Wat is het spannendste
wat je hebt gedaan of
meegemaakt?

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

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

ONDERNEMERSPLEIN ROERDALEN

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

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

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

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

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

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

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

OCCASIONS:

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

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

Bustin, daar kom
je graag terug!

•
•
•
•
•
•
•

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

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

BEDRIJFSWAGENS ONDERHOUD O.A.:
•

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

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

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

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

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

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

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

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

Vervoersmiddel

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

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

