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Aan de slag met woningtekort
in Vlodrop en Sint Odiliënberg

De gemeente gaat het woningtekort in Roerdalen aanpakken. In elk dorp komt een klein woonerf met tien tijdelijke huizen.
De eerste twee plekken hiervoor zijn gekozen: de Wassemweg in Vlodrop en Dorpspark Schepersheuvel in Sint Odiliënberg.

I

n onze gemeente is huisvesting nodig voor vluchtelingen uit Oekraïne en statushouders. Ook eigen inwoners,
zoals urgente woningzoekers en
starters, kunnen geen woning
vinden. De opgave is zo groot
geworden, dat de gemeente het
woningtekort in Roerdalen gaat
aanpakken. Dat gebeurt voor
deze drie doelgroepen in samenhang. In ieder dorp komt
een klein woonerf met tien tijdelijke huizen, voor ongeveer
veertig nieuwe bewoners.

parkeerplekken, beplanting en
ruimte tussen de woonunits. We
zien u graag tijdens een bijeenkomst op dinsdag 17 mei vanaf
19.30 uur in zaal Roerzicht in
Vlodrop. Of op donderdag 19
mei vanaf 19.30 uur bij de Roerparel in Sint Odiliënberg.
Er is nog veel onduidelijk, dus
de gemeente kan wellicht nog
geen antwoord geven op al uw
vragen. Maar ze wil inwoners
graag zo vroeg mogelijk meenemen in de ontwikkelingen. U
kunt zich tot en met zondag 15
mei aanmelden voor de bijeenkomsten via conferenties@roerdalen.nl of 0475-538 888.

Keuze van locaties

De eerste twee plekken zijn
gekozen: de Wassemweg in
Vlodrop en Dorpspark Schepersheuvel in Sint Odiliënberg.
De andere dorpen volgen. De
gekozen locaties staan vast. De
gemeente heeft de keuzes gemaakt op basis van een aantal
voorwaarden die belangrijk
zijn om de tijdelijke huisvesting goed en snel te kunnen
realiseren. Bijvoorbeeld een
snelle aansluiting op bestaande

De Wassemweg in Vlodrop is een van de locaties voor een klein woonerf
met tijdelijke huizen.
voorzieningen voor water en
elektriciteit, grond in eigendom
van de gemeente en dichtbij de
dorpskern. De plek voor het
woonerf is gekozen, maar er is
ruimte voor inbreng van om-

wonenden en belangstellenden.
Graag zelfs!

Denk met ons mee

U kunt meedenken over de
inrichting. Bijvoorbeeld over

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente via
info@roerdalen.nl of 0475 – 538
888.
Op www.roerdalen.nl/tijdelijke-huisvesting vindt u een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden over dit onderwerp.

Meer winkels in Roerdalen in 2021
In Roerdalen in het winkelaanbod in 2021 met 3,6 procent
gegroeid. Dat meldt het CBS
op basis van nieuwe cijfers.
Met de stijging van het aantal
winkels gaat Roerdalen mee
in de landelijke trend. Volgens

het CBS waren er op 1 januari 2022 83,8 duizend fysieke
winkelvestigingen in Nederland. Dat waren er 655 meer
dan een jaar eerder. Hiermee
steeg het aantal winkels voor
het eerst sinds 2010.

Ondanks deze stijging is het
aantal fysieke winkels in Nederland wel nog iets lager dan
op 1 januari 2020, net voor de
start van de coronapandemie.
Ook in de aangrenzende gemeenten steeg het aantal fysieke

winkels. In Roermond nam het
winkelaanbod met 1,4 procent
toe, in Leudal met 4,5 procent
en in Echt-Susteren met 0,6
procent. Alleen Maasgouw zag
het winkelbestand met 5,1 procent dalen.

Wedstrijdprogramma Oranje Blauw’15
DONDERDAG 12 MEI
19:15 Oranje Blauw’15 1 - Woander Forest 1
VRIJDAG 13 MEI
19:30 Oranje Blauw’15 35+1 - Linne 35+1
21:00 Oranje Blauw’15 35+1 - SNA 35+1
21:30 FC Roerdalen 35+1 - Oranje Blauw’15 35+1
ZATERDAG 14 MEI
08:45 s.v. Laar JO8-3 - Oranje Blauw’15 JO8-1
09:00 Oranje Blauw’15 JO9-1 - MBC’13 JO9-1
09:30 Oranje Blauw’15 JO10-3 - Sanderbout JO10-1G
10:00 Oranje Blauw’15 JO10-2 - Horn JO10-1JM
10:15 Oranje Blauw’15 JO7-1 - SVH’39 JO7-1JM

10:25 Oranje Blauw’15 JO7-1 - MBC’13 JO7-1JM
10:30 Sportclub Irene JO10-1 - Oranje Blauw’15 JO10-1
10:35 FC RIA JO7-3 - Oranje Blauw’15 JO7-1
11:00 Oranje Blauw’15 JO11-1 - FC RIA JO11-1
11:45 Oranje Blauw’15 JO13-1JM - DFO ‘20 JO13-1
12:15 Oranje Blauw’15 JO15-1 - ST SNA/Coventus’03
JO15-1JM
ZONDAG 15 MEI
10:00 DFO ‘20 VR1 - Oranje Blauw’15 VR1
11:45 RKSVN 2 - Oranje Blauw’15 2
12:00 SHH 6 - Oranje Blauw’15 3
14:30 Oranje Blauw’15 1 - SVH’39 1

Kids In Concert komt eraan
Agenda:

• Donderdag 12 mei: Repetitie
jeugdorkest Herkenbosch/
Vlodrop in Vlodrop, 19.00
uur.
• Vrijdag 13 mei: Gezamenlijke repetitie in Vlodrop Hoop
van 20.00 - 21.00 uur.
• Zondag 15 mei: Ophalen
communicanten bij de basisschool (10.30 uur) en vervolgens muzikale deelname aan
de H. Mis in de kerk (11.00
uur).
• Donderdag 19 mei: Geen

repetitie jeugdorkest Herkenbosch/Vlodrop vanwege
meivakantie.
• Vrijdag 20 mei: Gezamenlijke repetitie in Vlodrop van
20.00 - 21.00 uur. Aansluitend jaarvergadering.

Save the dates!

Na het Roergalmconcert in
Maria Hoop, hopen wij dit jaar
nog regelmatig onze muzikale
klanken te kunnen laten horen
in Vlodrop! Donderdag 16 juni
organiseren wij weer KIC: Kids

In Concert. Vanaf 18.30 uur
zijn in De Blokhut in Vlodrop
optredens van het jeugdorkest
Herkenbosch/Vlodrop,
Schoolorkest Vlodrop en alle
groepen van de basisschool.
Zondag 18 september houden
wij weer ons Boerenoogstfeest.
Vanaf 14.00 uur is er veel muziek en zijn er allerlei activiteiten op het terrein van ons Muziekhome aan de Koebroekweg.
Zet deze data dus alvast in je
agenda!

Activiteiten bij de
Zonnebloem afd. Vlodrop
Kienen

Woensdag 11 mei a.s. is de volgende kienmiddag bij Eetcafé
Bremmers. Aanvang 13.30 uur.
We hopen weer veel deelnemers welkom te mogen heten.

Toneelvoorstelling

De toneelvoorstelling Aangenaam… Chantal van toneelclub Melick vindt plaats op
zondag 15 mei 2022 in het
Trefpunt Apollo (sporthal) in
Melick. Aanvang 14.00 uur.
De toegangskaarten kosten
10 euro per stuk. Opgeven zo
spoedig mogelijk bij één van
onze vrijwilligers.

Wandeling rolstoelpad
Meinweg

Woensdag 25 mei a.s. maken
we ’s middags een wandeling
over het rolstoelpad in de omgeving van Rijstal Venhof te
Herkenbosch. Aanvang 14.00
uur.
Het pad is 2,5 km lang, voert
door een afwisselend bos- en
heidelandschap en is geschikt
voor rollators, rolstoelen en
scootmobielen. Onderweg zijn
er diverse rustplaatsen.
Deze activiteit is gratis. Opgeven kan bij één van onze vrijwilligers. Voor vervoer wordt,

indien nodig, gezorgd.

Bezoek museum Terug in
de tijd te Horn

Woensdag 8 juni a.s. brengen
we een bezoek aan het museum Terug in de tijd te Horn.
In het museum word je inderdaad mee teruggenomen naar
(groot)moeders tijd.

Gelijkspel
voor De
Postertoren
Op zondag 1 mei speelde
Schaakvereniging De Postertoren haar vijfde wedstrijd van het seizoen, thuis
in café De Sjmeed tegen het
team van Eijsden. Het werd
uiteindelijk een 3-3 gelijkspel nadat het er lange tijd
naar uitzag dat De Postertoren opnieuw een nederlaag zou gaan lijden.Mooie
overwinningen waren er
voor Ad Hermus en Wim
de Louw op de borden 4 en
6, terwijl op de borden 3 en
5 remises werden gehaald
door Jan Hendrikx en Peter
Jongen. Op de borden 1 en
2 moesten Dieter Küsters
en Thieu van Pol de eer aan
de tegenstander laten. Er
rest nog één wedstrijd dit
seizoen: op 29 mei wordt
gespeeld in en tegen Blerick.

Gratis afhalen

Een brede collectie spullen
uit de jaren 50 en 60 valt er te
bekijken. De beide etages zijn
toegankelijk voor rolstoelgebruikers en mindervaliden.

250 MULDEN
DAKPANNEN

Opgeven kan bij een van onze
vrijwilligers.

Bel: 06 - 81 92 26 35

of meer …..

18 mei: Fietsbedevaart
naar Birgelener Pützchen
Na de ‘pauze’ van de Coronacrisis pakken we ook wat de
jaarlijkse fietsbedevaart naar het
Birgelener Pützchen betreft de
draad weer op en vetrekken wij
op de derde woensdag van mei
(18 mei) op weg naar de oerou-

de bedevaartskapel in het Birgelener Wald waar al sinds jaar
en dag O.L. Vrouw en Smarten
bijzonder wordt vereerd. Al in
1928 verleende de aartsbisschop
van Keulen (waaronder Birgelen toen nog viel) toestemming

om er bij gelegenheid van Pützchenssonntag (eerste zondag
van mei) een openluchtmis te
houden. Vanuit Melick (vanaf
de kerk) wordt om 13.30 uur
vertrokken. De afstand heen en
terug bedraagt ca. 30 kilometer.

Ook nu weer tekent de Melicker seniorenvereniging voor
de organisatie en route. Na een
korte gebedsdienst aldaar is er
een koffiepauze voorzien. Voor
meer info: pastoor J. L’Ortye, tel.
401221, pastoor@roerkerken.nl.

Basiliek zoekt basiliekwachten
Na de beperkingen van de coronapandemie gaan de deuren
van de basiliek voor bezoekers
ook weer open op woensdag- en
zaterdagmiddag van 13.30 tot
15.00 uur. Dat zijn de spitsuren
waarop toeristen, passanten en
andere bezoekers de kerkberg
beklimmen en ook graag de gebouwen van binnen willen zien.

De levende geschiedenis bruist
je tegemoet! Uit deze contacten
komen dikwijls nieuwe ideeën
en waardevolle historische informatie voort.

Wie helpt ons van mei tot oktober belangstellenden te ontvangen en tegelijk op de Kerkberg,
de Basiliek en de Mariakapel

Altied Sjerp
presenteert

Big Band Boesten

te passen? Bij vragen is er een
informatiemap voor de Basiliekwacht beschikbaar en op de
achtergrond zijn altijd ook de
zusters paraat. U staat er dus
niet alleen voor.
Op maandbasis zijn er gemiddeld 8 personen nodig. De
eerste vrijwilligers hebben zich
reeds aangemeld; wilt ook u

eenmaal per maand anderhalf
uur helpen? Dat stellen we zeer
op prijs!
Informatie en opgave: Marlou
Roeleveld-de Ligt, tel.: 06 - 33
92 9470, e-mail: famroeleveld@
gmail.com of Zuster Pauline,
Priorij Thabor, tel.: 0475 - 53 20
74 of m.pauline@priorijthabor.
nl.

KEURSLAGER
TON & MARÈSE BATEN
Aanbiedingen 10 t/m 14 mei

KOOPJE
Runder hamburgers, 4 stuks € 5,95
KOOPJE
Pork Tomahawk, 2 stuks € 5,75
SPECIAL
Burger `caprese`, 100 gram € 2,50
VOOR OP BROOD
Boterhamworst, 150 gram € 1,50

28 mei

Dorpshuis de Beuk Posterholt
Zaal open om 19.00 uur
Maximaal 200 plaatsen VOL = VOL
Zitplaatsen en staantafels
Kaartjes via www.altiedsjerp.nl en via AutoBustin
Prijs € 10,- OP = OP
Donderdag 16 juni: De Häörepaert.
Meer info op www.altiedsjerp.nl

KANT EN KLAAR
Babi pangang, 1 kilo € 9,50

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

Informatie St. Martinusparochie
PAROCHIEBUREAU VLODROP
Adres: Kerkstraat 2, 6063 AR Vlodrop
Geopend: woensdag (9.00 - 12.00 u); op afspraak
(06 - 48 69 08 55)
Telefoon: 0475 - 40 12 07
E-mail: martinus@roerkerken.nl
CLUSTER:
E-mail: clustersecretariaat@roerkerken.nl
Internet: www.roerkerken.nl
Facebook: parochiecluster Roerstreek
OPGAVE MISINTENTIES:
voor zaterdag 10.00 uur kan door middel van:
a. bestelformulier af te halen op het parochiebureau

of in folderbak kerk (deponeer het formulier in de
brievenbus naast de voordeur van het parochiebureau);
b. e-mail: martinus@roerkerken.nl
BANKREKENINGNUMMER: NL 10 RABO 0154 6005 12
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
ZIEKENZALVING (bediening):
Pastoor L’Ortye, tel.: 0475 - 40 12 21;
b.g.g.: Mgr. Hamans, tel.: 52 78 25

Kerkdiensten en misintenties
VRIJDAG 13 MEI
Geen H. Mis

MAANDAG 16 T/M VRIJDAG 20 MEI
Geen H. Mis

ZATERDAG 14 MEI
16.45 uur: Rozenkransgebed
17.30 uur: Herenkoor
•• Gest. jgt. voor Anna Maria Ingenhut-Beek

ZATERDAG 21 MEI
16.45 uur: Rozenkransgebed
17.30 uur: VOLKSZANG / organist/cantor Harry Joosten
•• Voor het welzijn van de parochie

ZONDAG 15 MEI
10.30 uur: Afhalen communicanten bij de Basisschool
10.40 uur: Vertrek stoet vanaf de basisschool naar de kerk
11.00 uur: H. Mis Eerste Heilige Communie
•• Voor het welzijn van de Communicanten en hun families

MAANDAG 23 T/M DONDERDAG 27 MEI
Geen H. Mis

Informatie uit de parochie
14, 21 en 28 mei 16.45 uur Rozenkransgebed
11 juni Open luchtmis en processie (onder voorbehoud)
18 juni Parochieviering bij gelegenheid van Vaderdag
MEIMAAND MARIAMAAND
Vanaf zaterdag 7 mei 2022 bidden we de rozenkrans om Maria te
eren. We bidden de rozenkrans vanaf 16.45 uur voorafgaand aan
de H. Mis op zaterdagavond. Dit doen we linksvoor in de kerk bij
het Maria altaar. Welkom!
EERSTE HEILIGE COMMUNIE zondag 15 mei a.s. om 11.00 uur
in de parochiekerk H. Martinus te Vlodrop.
Op zondag 15 mei 2022 zullen onderstaande jongens en meisjes
uit Melick en Vlodrop voor het eerst de Heilige Communie ontvangen. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
Pastoor L’Ortye zal voorgaan. Diaken Venner zal assisteren.
Uit Melick:
•• Roan Maassen
•• Lynn Meuleners
•• Tess Meuleners
•• Siem Schrader
•• Tim Slangen
•• Silke Wolters
•• Ziva Zeevenhoven

Uit Vlodrop:
•• Ginny Bongers
•• Dynai Joosten
•• Victoria Kowalewicz
•• Wout Küppers
•• Julia Lichy		
•• Isa Linssen
•• Fayen Otten
HUISCOMMUNIE en HUISBEZOEK
Stelt u een huisbezoek op prijs of wilt u de huiscommunie ontvangen omdat u ziek bent of niet meer in staat om naar de kerk te
komen meldt dit dan even bij het parochiebureau. 0475-401207 /
0475-401221 of 06-48690855. Een huisbezoek kan in overleg gepland worden. De huiscommunie zal telkens op de eerste vrijdag
van de maand gebracht worden bij diegenen die zich hiervoor
hebben aangemeld.
OPENINGSTIJDEN DAGKAPEL
Openingstijden van de dagkapel in de week. Maandag t/m vrijdag 10.00-16.00 uur.
WEBSITE CLUSTER ROERKERKEN
Onze website is geheel vernieuwd. Behalve informatie over de
parochies vindt u er nu ook het formulier kerkbalans en formulier
opgave misintenties en misintenties die gelezen worden per parochie. Ook leest u er het Roerkerknieuws en de wijzigingen met
betrekking tot corona. www.roerkerken.nl.

Fanfare Wilhelmina
zoekt papierwachters
Gezellig een praatje maken met
mensen uit Vlodrop terwijl zij
het oud papier brengen naar het
milieupark aan de Schaapweg.
Ondertussen toezicht houden
dat de dozen papier goed gestapeld worden in de container. En
controleren dat er alleen oud

ijzer in de blauwe container
wordt gegooid en alleen kleding
in de kledingcontainer.Lijkt je
dit wel wat? En heb je twee uurtjes per maand tijd op zaterdagmorgen of woensdagmiddag?
Meld je dan aan als papierwachter bij Fanfare Wilhelmina!

Neem vrijblijvend contact op
met onze coördinator Sjaak
Verheggen, tel. 06 - 21 35 73 17
of stuur een mailtje naar sj.verheggen@live.nl.
Wij heten je van harte welkom
in ons team van papierwachters!

Open training
Running
Roerdalen
Running Roerdalen houdt
zondag 22 mei in Montfort
de tweede vrije training
van dit jaar. De start is om
10.00 uur vanaf het informatiebord nabij Rozendaal
1. Deze demotraining is
voor iedereen die een training met ons wil meedoen.
Deelname is gratis.
Jong of oud, beginner of ervaren, iedereen is welkom.
We gaan lekker relaxed lopen door deze gevarieerde
en mooie omgeving. Aanmelden vooraf is niet nodig.
Meer informatie over Running Roerdalen op www.
runningroerdalen.nl.

Oké Roerdalen zoekt vrijwilligers
Wij zoeken vrijwilligers voor
onze activiteiten.
1. Petit
Beurs;
onze
kringloopwinkel.
2. Naailessen.
3. Fietslessen.
4. Samenspraak; Nederlands
praten
met
niet
Nederlandstaligen.
5. Activiteiten
buiten
de
reguliere openingstijden.
Je bent spontaan, houdt van

humor en gezelligheid en
bereid om alle voorkomende
werkzaamheden te verrichten.
Gaat graag om met mensen
ongeacht leeftijd of nationaliteit.
Dan zoeken wij jou! Meld je
aan via onderstaand emailadres
voor een afspraak anjabonny@
gmail.com.
Voor
de
opbouw
van
Speelgoedbank Heppy medio
mei 2022 hebben wij ook
mensen
nodig.
Hiervoor

PAROCHIËLE DIENSTVERLENING
•• Afspraak voor doopsel of (kerkelijk) huwelijk: pastoor L’Ortye, tel.: 0475401221 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.

zoeken wij dames/heren die
kunnen/willen aanpakken. Het
lokaal wordt grondig onder
handen genomen. Samen
bouwen we Heppy op. Houd
je van slopen, schouwen,
schilderen/verven,
rekken
opbouwen of inrichten. Alle
voorkomende werkzaamheden
om Speelgoedbank Heppy
gezellig en uitnodigend te
maken voor de kinderen, waar
zij zich veilig en thuis voelen!

Geef je dan op en we maken een
afspraak. Opgeven via email:
anjabonny@gmail.com.
Stichting OKé Roerdalen zet
zich in voor prettig wonen en
leven in Roerdalen. Ook als het
even wat minder gaat. Samen
doen staat voorop.
U vindt Stichting OKé
Roerdalen op het terrein van
basisschool De Draaiende
Wieken, Streekelsweg 6 in
Posterholt.

ACTIVITEITENAGENDA VLODROP
ZA 14 MEI • 14:00 UUR
DE BLOKHUT: Linedance CD middag
ZO 15 MEI • 14:00 UUR
DE BLOKHUT: Jamsessie in De Blokhut
ZA 21 MEI • 20:30 UUR
DE BLOKHUT: 12+ Discoparty met dj Ryan
Kijk voor meer informatie:
www.roerdalennu.nl
Opgave agendaberichten:
www.roerdalennu.nl/aanmelden/activiteit

HULP- EN DIENSTVERLENING
Afvalwijzer
Kijk op www.mijnafvalwijzer.nl of download de gratis app Afvalwijzer via
uw app-store.

WWW.TONMESTROM.NL

VOOR MEER INFO EN OPENINGSTIJDEN
ZIE WWW.TONMESTROM.NL
WWW.TONMESTROM.NL

COLOFON

Avond-, nacht- en weekenddiensten huisartsen:
Voor nood- en spoedgevallen buiten kantooruren (voor 8.00 en na 17.00
u) en in het weekend: Huisartsenpost Midden-Limburg (Nassaustraat 79,
Roermond), tel.: 0475 - 77 17 71.
Apotheek: 					
Maandag tot en met vrijdag (8.30 - 17.30 u): Apotheek, Europalaan
Centrum 1, 6075 BV Herkenbosch, tel.: 0475 - 52 7147; Benu Apotheek
Posterholt, Nieuw Holsterweg 33, 6061 EG Posterholt, tel.: 0475 - 40 30 15;
spoedrecepten buiten de openingstijden: apotheek Laurentius Kwartier,
Mgr. Driessenstraat 6, 6043 CV Roermond, tel.: 0475 - 38 30 30.
Politie, brandweer, ambulance:
Alarmnummer 112 (daar red je levens mee). Geen spoed, wel politie, tel.:
0900 - 8844; Geen spoed, wel brandweer, tel.: 0900 - 0904; PolitieServicePunt (PSP) in gemeentehuis Sint Odiliënberg (maandag en woensdag (9.00
- 16.30 u); overig contact regionale brandweer, tel.: 088 - 119 05 00.
Openingstijden Bieb Vlodrop:
Maandag: 10.00-12.00 uur; woensdag: 10.00-12.00 en 14.00-16.00 uur.

Vlodrops Nieuws is een lokale editie van
nieuws- en informatieplatform RoerdalenNU.nl
Deadline kopij en advertenties: woensdagmorgen 09.00 uur
Aanleveren berichten en advertenties:
Advertenties: www.roerdalennu.nl/adverteren
Nieuwsberichten: www.roerdalennu.nl/aanmelden/nieuwsbericht
Agendaberichten: www.roerdalennu.nl/aanmelden/activiteit
Informatie over aanlevering advertenties en berichten:
Website: www.roerdalennu.nl - E-mail: redactie@roerdalennu.nl
Tel.: 06 - 23 71 87 22 of 06 - 22 70 92 00
Advertentietarieven 2022:
1/1 pagina: € 48,40 incl. btw - 1/2 pagina: € 29,04 incl. btw
1/4 pagina: € 18,15 incl. btw - 1/8 pagina: € 12,10 incl. btw
Mini: € 2,50 (inclusief btw) - voor particulieren zonder commercieel doel
Verenigingen ontvangen 25 procent korting op de advertentietarieven
Redactionele berichten: gratis voor verenigingen en instellingen uit
Vlodrop tot maximaal een halve pagina per week in de standaard opmaak.
Voor niet-Vlodropse r verenigingen alsmede voor berichten in een afwijkende
opmaak geldt het advertentietarief.
Abonnement 2022: € 18,50 per jaar.
Stilzwijgende verlenging per kalenderjaar. Opzegging uiterlijk 1 december
Abonneren: Dat kan door middel van het invullen van een machtiging
Wijzigingen (verhuizing of ander banknummer) graag tijdig doorgeven
Uitgever: Drukkerij Koenen bv.
E-mail: vlodropsnieuws@drukkerij-koenen.nl
Postadres: Schaapweg 22 - 6063 BA Vlodrop
Tel.: 0475 - 406 406
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.

Weekenddienst tandartsen:
Bel uw eigen tandarts en u hoort wie dienst heeft.
Gemeente Roerdalen:
Centraal bezoekadres: Schaapsweg 20, Sint Odiliënberg; Postbus 6099,
6077 ZH Sint Odiliënberg; tel.: 0475 - 53 88 88; e-mail: info@roerdalen.nl;
website: www.roerdalen.nl. Servicepunt Roerdalen: op afspraak: maandag,
woensdag en donderdag (9.00 - 17.00 u); dinsdag (9.00 - 19.00 u); vrijdag
(9.00 - 12.00 u); het afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen kan zonder
afspraak op bovenstaande tijden; telefonisch: maandag tot en met donderdag (9.00 - 17.00 u); vrijdag (9.00 - 12.00 u).
Reserveren Wensbus:
Maandag t/m vrijdag (9.00 - 12.00 u), tel.: 06 - 40 58 58 69.
Sociaal Team Roerdalen:
Inloopspreekuren: maandag (13.30 - 16.00 u) Groene Kruisgebouw, Nieuw
Holsterweg 38, Posterholt; dinsdag (16.30 - 19.00 u) Roerparel, Schaapsweg 24, Sint Odiliënberg; donderdag (9.30 - 12.00 u) De Harch, woensdag
(10.00 - 13.00 u) Schoolstraat 3, Vlodrop; Kloosterstraat 30, Herkenbosch.
Of maak een afspraak via tel.: 0475 - 53 88 88 van maandag t/m donderdag (9.00 - 17.00 u); vrijdag (9.00 - 12.00 u); e-mail: sociaalteam@
roerdalen.nl.
Diensten Van Groene Kruis, De Zorggroep:
Groene Kruis is onderdeel van De Zorgroep. Website: www.groenekruisleden.nl. Groene Kruis thuiszorg (klantenservice): tel.: 088 - 610 88 61;
Groene Kruis ledenorganisatie: tel.: 088 - 610 76 54; Groene Kruis voeding
en dieet: tel.: 088 - 610 19 64; Groene Kruis winkel | Medipoint (uitleen):
tel.: 088 - 102 0100, Roermond, Kempweg 33 (maandag t/m vrijdag (9.00
- 17.30 u / zaterdag (10.00 - 16.00 u); vrijwillige palliatieve terminale zorg:
tel.: 06 - 44 34 98 10; ouderenwerk Roerdalen: tel.: 06 - 44 34 95 40.
Zorgorganisatie Proteion:
Thuiszorg; hulp bij het huishouden; ondersteuning; behandeling; wonen:
website: www.proteion.nl; tel.: 088 - 850 00 00; e-mail: info@proteion.nl.
Algemeen Maatschappelijk Werk:
Pastoor Ceyssensstraat 5, 6077 AS Sint Odiliënberg, tel.: 088 - 656 06 00;
spreekuur: donderdag (13.00 - 14.00 u); verder op afspraak; website: www.
amwml.nl.
De Luisterlijn:
Dag en nacht een luisterend oor. Website: www.deluisterlijn.nl; tel.: 088 076 70 00; e-mail: venlo@deluisterlijn.nl. Of stuur een e-mail naar sociaalteam@roerdalen.nl.

Geldig in week 19
zondag 8 mei t/m
zaterdag 14 mei 2022
Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden

OLA MAGNUM IJS
1+1 GRATIS
ALLE VARIANTEN

per 2 pakken

SPA FRUIT

11,98

5.

99

per 2 stuks

per 2 pakken
á 4 stuks

per 2 flessen
á 1,25 liter

1.

89

FAIRTRADE
2,38

1.

19

PLUS KIPKROKANTSCHNITZELS
1+1 GRATIS

ALLE VARIANTEN

3,78

PLUS ZOETE
CHERRYTOMATEN

PLUS MANGO OF
AVOCADO
1+1 GRATIS

1+1 GRATIS

11,00

5.

50

1+1 GRATIS

per 2 bakken
á 400 gram

7,38

3.

69

PLUS GEROOKTE
NOORSE
ZALM
1+1 GRATIS

per 2 pakken
á 100 gram

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

7,98

3.

99

Roerdalen NU. nl
Herkenbosch | MELICK | MONTFORT | POSTERHOLT | Sint Odiliënberg | Vlodrop

“Dit is het mooiste
atelier op de wereld!”
Het is een zonnige maandag in mei, ik sta midden in een kring van panelen. Deze zullen in de komende weken beschilderd
worden door kunstenaar Dirk Hakze. Plaats van handeling is het kasteel in Montfort. Met de veelzeggende titel The Colors of
Music wordt hier gewerkt aan een bijzonder kunstwerk, uniek binnen Roerdalen.
Tekst en foto: Freek Noten

H

et kunstproject in
Montfort, een initiatief van Kunststroom
Roerdalen en Stichting Kasteel
Montfort, ontstaat dus al werkend. Dirk: “Ik leg de verbinding tussen muziek en beeld,
waarbij ik me laat inspireren
door een muziekstuk van de
Finse componist Jean Sibelius.
Het heet Finlandia, duurt 9,5
minuten, waardoor er voor elk
van de 36 panelen 16 seconden
aan muziek is. Die seconden zet
ik om in beelden en kleuren.”
Het is niet de eerste keer dat
Dirk Hakze (65) zo’n prestatie
neerzet. Eerdere edities vonden
plaats in Terschelling, Amsterdam, Ameland, Noordwijk en
Arnhem.

Laatbloeier

Dirk werd bij wijze van spreken
geboren als kunstenaar. Thuis,
in het Friese Sneek, schilderde
kleine Dirk al op zijn zevende schilderijen. Later ging hij
naar de kunstacademie, maar
ook technisch tekenen kreeg
hij in de vingers. Hij heeft zo
zijn eigenaardigheden. “Ik ben
sowieso een laatbloeier, ik ben
links én rechtshandig, creatief
tot op het bot en gewoon een
geluksvogel.” Dat laatste mag je
wel zeggen, immers Dirk speel-

Kunstenaar Dirk Hakze werkt bij kasteel Montfort aan een panorama van schilderijen.
de het klaar om op de bühne te
schilderen waar grootheden als
Miles Davis en Carlos Santana optraden. “Door mijn werk,
opleidingen en ervaring heb ik
ontdekt dat ik een beelddenker
ben. Zo kan ik muziek als het
ware vertalen in kleuren. Op
de panelen zie je de golven, die
staan symbool voor het ritme in
de muziek. Op die manier is het
land-artproject Colors of Music
ontstaan. En ja, het heeft me een
behoorlijk netwerk opgeleverd.”

Ondernemend

Zeker, Dirk heeft nog vele plannen. Na het project in Roerdalen zullen er meer plaatsen in
Nederland volgen. Dirk: “De
belangstelling is er zeker. Mensen vinden dit leuk. Er is ook
nog een plan om op vliegveld
Tempelhof in Berlijn een project met 5.000 panelen te star-

ten. Dat zou echt geweldig zijn.
Maar ook in Montfort zijn er
voor 2023 plannen. Zo’n 500
kunstenaars uit 19 landen zijn
dan druk in de weer, kijk maar
eens op www.thecolorfieldperformance.nl. Soms denk ik wel:
ik ben een echte bofkont. Maar
ja, ik ben ook niet voor één gat
te vangen. Als kunstenaar moet
je ook ondernemend zijn. Ik
heb altijd tegen mijn kinderen
gezegd: doe vooral wat je leuk
vindt, het geld komt dan vanzelf
wel.”

Stripboeken

Over geld gesproken. De 36 panelen, die nu in Montfort worden beschilderd, kunnen door
geïnteresseerden worden gekocht. Dirk: “Dat klopt. Ik heb
ook al met iemand gesproken
die misschien de hele collectie
wil kopen, maar dat moeten

we afwachten. De schilderijen
worden gemaakt met acrylverf
en hebben afmetingen van 122
x 122 en 100 x 122 cm. Ik werk
hier tot 10 juli, dan wordt het
project in Montfort afgesloten.”
Al pratend onder het warme
voorjaarszonnetje dient zich
uiteraard de vraag aan, wat er
gebeurt als het onverhoopt regent. Dirk: “Dit is natuurlijk het
mooiste atelier ter wereld, laat ik
dat voorop stellen.
Mocht het regenen, dan gebeurt
er even niets. De schilderijen
kunnen wel tegen een stootje. ’s
Avonds worden ze met zeil afgedekt. En als het regent, ga ik
lekker stripboeken lezen in mijn
caravan.”
De expositie The Colors of Music is tot en met 10 juli dagelijks gratis te bezichtigen tussen
10.00 en 19.30 uur.

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.

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
• Rambler 3.2 ltr automaat - 1963
• VW Kever cabrio 1303 1.6 - 1972
WORDT VERWACHT:
• Volvo XC60 T5 - 2013
•
•
•
•
•
•
•

27.500,14.900,24.950,14.000,28.500,p.o.a.
17.250,19.500,12.000,21.900,20.500,-

BEDRIJFSWAGENS ONDERHOUD O.A.:
•

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

Bustin, daar kom je graag terug!

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

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

OPENLUCHTOPERA BIJ KASTEEL MONTFORT
ZATERDAG 3 SEPTEMBER 2022 – 20.30 UUR
www.ticketkantoor.nl/shop/freischutz

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

Wonen in Roerdalen
is zo verkeerd nog niet
We voelen ons met z’n allen als inwoner van Roerdalen best wel gelukkig. We vinden het prettig en veilig wonen in deze
gemeente en voelen ons over het algemeen thuis hier. We zijn ook best wel tevreden over wat de gemeente zoal doet om het
wonen in Roerdalen zo prettig mogelijk te maken. Met een gemiddeld rapportcijfer van 7,1 voor de burgerpeiling ‘Waar staat je
gemeente’ hoeft Roerdalen zich nergens voor te schamen.
Tekst en foto: RoerdalenNU.nl

O

nze gemeente durft
iedere twee jaar een
functioneringsgesprek
met zichzelf aan te gaan door
onder de inwoners te peilen
hoe de zaken ervoor staan. De
burgerpeiling ‘Waar staat je
gemeente’ geeft niet alleen een
beeld over het functioneren
als gemeente, maar toont ook
of de inwoners gelukkig zijn
in Roerdalen. Want je kunt als
gemeente wel Klein Geluk hoog
in het vaandel hebben staan, als
inwoners zich hier allesbehalve happy voelen, sla je met die
campagne de plank mis. Ruim
600 mensen namen deel aan de
peiling. Daarbij moet worden
aangetekend dat het onderzoek
plaatsvond voor de laatste coronalockdown en voor de inval
van Rusland in Oekraïne. De
prijzen voor het levensonderhoud zijn sindsdien door het
dak geschoten. De wereld ziet er
inmiddels heel anders uit. Voor
veel mensen zijn de zorgen de
laatste maanden toegenomen.
De hoge score voor de mate
waarin mensen zich gelukkig
voelen (7,9) en de lage score
voor de mate waarin inwoners
zich angstig voelen (2,8), zou op
dit moment wel eens heel anders kunnen uitpakken dan een
halfjaar geleden. Hoewel alle
ellende van de laatste tijd niet
op het conto van de gemeente
geschreven kan worden.

Prettig

De waardering voor het functioneren van de gemeente is
op veel onderdelen licht verbeterd of vergelijkbaar met de
uitkomsten van eerdere on-

derzoeken. Op de onderdelen
‘zorg voor de leefomgeving’,
‘samenwerking met inwoners’,
‘algemene
dienstverlening’,
‘communicatie en voorlichting’
en ‘meedoen van inwoners
aan de maatschappij’ zit de gemeentelijke organisatie in de
lift. Dat heeft ook zijn weerslag
op de gemoedstoestand van
de inwoners. Gemiddeld geven inwoners van de gemeente
Roerdalen een 8,2 op de vraag
hoe prettig zij het vinden om
in hun buurt te wonen. Maar
liefst 87 procent voelt zich thuis
in de buurt en 78 procent zou
niet snel verkassen. Daartegen
valt het gevoel van betrokkenheid bij mensen die in de buurt
wonen met 45 procent relatief
laag uit. Opvallend is ook dat
62 procent zich wel eens zorgen
maakt over een persoon of gezin in de buurt.

Leefomgeving

Nog enkele opvallende uitkomsten. Bijna 60 procent van de
respondenten zegt vaak of soms
te maken te hebben met onveilige verkeerssituaties. Hoewel
59 procent stelt van mening is
dat wegen, straten, paden en
trottoirs goed begaanbaar zijn,
is 24 procent het hier niet mee

eens. De zorg van de gemeente
voor de woon- en leefomgeving wordt gewaardeerd met
een 7,0 gemiddeld. Dit is significant hoger dan in 2015 en
2017 en vergelijkbaar met 2019.
Het percentage respondenten
dat zich in de nabije toekomst
actief wil (blijven) inzetten voor
de leefbaarheid in hun buurt is
met 86 procent ongekend hoog.
Inwoners van Roerdalen vinden dat er voldoende winkels
zijn voor dagelijkse boodschappen en genoeg basisonderwijs
aanwezig is. Ook zijn we dik
tevreden over het aanbod van
huisartsenposten, gezondheidscentra en verzorgingstehuizen.
Waar nog aan gesleuteld kan
worden, is de bekendheid van
de verschillende sociale voorzieningen. Zo is twee derde
niet bekend met het aanbod
van Stichting Leergeld, het
Jeugdfonds Sport en Cultuur en
Huiskamerplus. De helft van de
bevolking weet niet van het bestaan van een sociaal wijkteam,
gemeentelijke tegemoetkomingen voor minima of hulp bij financiële problemen.
De wijze waarop de gemeente
burgers en organisaties betrekt
en samenwerking zoekt, wordt

door de inwoners gewaardeerd
met een 6,7 gemiddeld. Dit is
een stijging ten opzichte van
2017 en 2015 en vergelijkbaar
met 2019. Toch is de slogan ‘Samen Doen’, waar Roerdalen al
jaren prat op gaat, lang niet bij
iedereen bekend. Terwijl onder
dat motto de afgelopen jaren
in alle kernen dorpshuizen en
andere voorzieningen zijn gerealiseerd, heeft 72 procent van
de respondenten nog nooit van
deze beweging gehoord.
De invloed van corona laat zich
ook gelden. Van de respondenten is 51 procent vorig jaar niet
actief geweest in het verenigingsleven. Dat is hoger dan in
2017 en 2019 toen het coronaspook de wereld nog niet in zijn
greep hield.
Nog een opvallend feit: 86
procent van de respondenten
heeft iets gedaan om de woning
duurzamer te maken en 50 procent is van plan om de woning
(nog) duurzamer te maken. 90
procent vindt het belangrijk dat
de gemeente het goede voorbeeld geeft bij duurzaamheidsacties en 83 procent vindt dat
ze ook zelf een steentje moeten
bijdragen aan een duurzamere
samenleving.
Samenvattend is de conclusie
dat de gemeente nog een tandje kan bijzetten als het gaat om
het betrekken van inwoners en
organisaties op het gebied van
communicatie en voorlichting
en de inspanningen om inwoners te laten deelnemen aan
de maatschappij. Maar ach, te
klagen valt er altijd wel wat. Al
met al is leven in Roerdalen zo
verkeerd nog niet.

advertorial

Vertrouwd onderhoud
aan uw auto in Montfort
U wilt dat uw gouden koets er altijd voor u
is. Veilig en zeker. Een frisse airco in de lente,
grip op de weg in de zomer, goed zicht in de
herfst en een volle accu in de winter. Regulier
onderhoud en tijdige controles in de seizoenen
zorgen voor deze zekerheid. Alleen, aan wie
vertrouwt u uw auto toe?
Persoonlijk en eerlijk

In Montfort en omgeving heeft u een garagebedrijf waar persoonlijke omgang met klanten en
vakmanschap voor ieder merk auto voorop staan.
Bij CarProf Montfort bent u geen nummer. Zelfs
onze monteurs kennen iedere klant bij naam. En
zo gaan ze ook met u om. Vriendelijk en geen onzin over het onderhoud aan uw auto. Zij repareren
of onderhouden wat nodig is. Meer niet. Zij laten
u vooraf de kosten weten en adviseren u over komende zaken rondom uw auto. Zo gaan “de men
vanne” Zandj met u om.

Professionele kwaliteit

Met de frisse start, door de aansluiting bij de landelijke garageformule CarProf, krijgen onze monteurs toegang tot alle data van
iedere auto, worden zij geschoold in alle moderne technieken en
werken zijn met de modernste apparatuur. Vanuit een diagnose
kunnen onze monteurs u nu ook degelijk advies geven over onderhoud of een reparatie. Dit helpt hen om storingen sneller op te
lossen, zodat u weer direct de weg op kan. Daarbij kunnen wij u nu
zelfs 24 maanden garantie op reparaties en arbeidsloon bieden. Zo
zeker zijn wij van de kwaliteit die onze monteurs u leveren!

Onderhoud en meer

Bij CarProf Montfort kunt u terecht voor alle mogelijke services
aan uw auto. Hieronder een greep uit al onze services:
• APK
• Regulier onderhoud
• Airco onderhoud
• Banden uitlijnen
• Kentekenloket
• Lease onderhoud
• Diagnose
• Seizoenen controles
• Pechhulp
• Onderhoud aan EV en Hybride
• Schadeherstel
• Glasservice
• Wasplaats
Kortom, CarProf Montfort is een allround garagebedrijf, waar u
met ieder probleem of vraag rondom uw mobiliteit terecht kan.

In het bijzonder hebben we een aparte schadeherstel afdeling. Wij
repareren al uw schades van groot tot spotrepair. Ook werken we
voor de meeste verzekeringen en beschikken over een eigen spuitcabine met alle moderne laktechnieken.
Kom gerust eens langs aan de Zandstraat in Montfort en maak
kennis met ons team. Zo kunt u zelf zien en beleven dat u niet verder hoeft te zoeken naar het adres voor betrouwbaar en persoonlijk
onderhoud aan uw auto. De verse koffie staat altijd klaar!

The Magical World Of
Circus komt naar Roerdalen

VACATURES
IN
ROERDALEN
VACATURES
IN ROERDALEN

Van 17 tot en met 26 mei presenteert Sandor Donnert in Roerdalen De Magische Wereld van het
Circus met voorstellingen in Posterholt, Sint Odiliënberg en Herkenbosch. In de sfeervolle tent
beleeft het Hooggeëerd Publiek een gevarieerd programma met allemaal artiesten die voor
het eerst in Nederland optreden.

G

e Shu Hong uit China
brengt een spannende stoelenbalance en
haar act als slangenvrouw Dou
Dou met een verrassend slot.
Samen met haar man Roberto
Capello als Duo Doro zien we
haar terug met krachtacrobatiek. Een bekende naam in de
circuswereld zijn de Lagroni’s.
Hun ouders waren jarenlang
verbonden aan Circus Bassie
en Adriaan. De jonge generatie
heeft het stokje overgenomen.
Karel en Irena Lagroni tonen
zich als komische cascadeurs
en Irena jongleert met haar
voeten in een geweldige antipode-act. Hun zoon Nicolas
is jongleur die met stuiterballen
een echt dynamisch talent is.
Kristaps & Ina Pavlovs zijn razendsnel in het verwisselen van
kostuums. Wij noemen dat een
Quick Chance-act; dames probeer dat thuis maar eens na.
Berty Balder loopt als rode
draad door het programma.
Met zijn eigentijdse Clownerie
weet hij de harten van het publiek te stelen.
De Voice van het Nederlandse Circus, Robert Ronday,

Sint Odiliënberg
Locatie: Achter het gemeentehuis
Voorstellingen: zaterdag 21
mei, 15.00 en 19.00 uur; zondag
22 mei, 14.00 uur.
Herkenbosch
Locatie: Schaapsweg
Voorstellingen: dinsdag 24 mei,
16.00 uur; woensdag 25 mei,
15.00 uur; donderdag 26 mei,
15.00 uur.

Ge Shu Hong uit China brengt een
spannende stoelenbalance-act.
neemt zijn vertrouwde taak als
spreekstalmeester op zich en
neemt het publiek mee naar De
Magische Wereld van het Circus.
Negentig minuten circusplezier
voor de hele familie. Komt dat
zien, komt dat zien!

Voorstellingen

Posterholt
Locatie: Terrein schutterij aan
de Hoofdstraat
Voorstellingen: dinsdag 17 mei,
16.00 uur: woensdag 18 mei,
15.00 uur.

Gezellig schaken
in café De Sjmeed
Op dinsdag 17 mei houdt
schaakvereniging De Postertoren een rapid schaaktoernooi
in café De Sjmeed in Herkenbosch. Dit toernooi staat ook
open voor niet-leden; iedereen
uit Roerdalen die zin heeft om
een avondje lekker te schaken is
welkom. Deelname is gratis en

er is geen enkele verplichting
om lid te worden, voorwaarde
is wel dat je woonachtig bent
in Roerdalen en dat je geen lid
bent van een andere schaakvereniging. De avond vangt aan
om 20.00 uur en er worden vijf
partijtjes gespeeld van 18 minuten per pot.

HERKENBOSCH
La Diligence
•• Bedieningsmedewerkers
MONTFORT
Ivaro Steenhandel
•• Heftruckchauffeur/
terreinmedewerker
POSTERHOLT
Bustin Auto
•• (Leerling) automonteur
Botex Wasserij &
Stromerij
•• Wasserijmedewerk(st)er

Kaarten: www.
magicalworldofcircus.com

Vrijkaarten
voor lezers
RoerdalenNU.nl

Eetcafé ’t Berghoes
• Horeca bediening en
keuken

De Magische Wereld van het
Circus stelt 5 x 2 vrijkaarten
beschikbaar voor de lezers van
RoerdalenNU. Wil je hiervoor in
aanmerking komen, ga dan naar
www.roerdalennu.nl. Onderaan
de hoofdpagina staat het blauwe
logo van De Magische Wereld van
het Circus. Als je hierop klikt, kun
zondag
je je gegevens invullen. De
actie
loopt tot en met zondag 15 mei.

ROERDALEN
Gastvrij Roerdalen
•• Chauffeur Geluksexpres

Jamsessie

De volledige vacatureteksten:
www.roerdalennu.nl/
vacatures
Opgave:

mei
15
www.roerdalennu.nl/
aanmelden/vacature

aanvang 14.00 uur

Jamsessie
Koebroekweg 3
Vlodrop

zondag 15 mei

aanvang 14.00 uur
Koebroekweg 3
Vlodrop

DE BLOKHUT Vlodrop
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Afvaltip!

Op
de koffie
bij het Sociaal Team
Gijzeling
computers

Banden
opinzameling
spanning oud
Wijziging

Di
t e criminelen
makenDoe
steeds
meer
De tuin
weer aan kant?
onkruid,
klein snoeiafval
en gras
in de goed
GFTslachtoffers.
Wees
alert dan
en denk
bak.
Schud
wel
de
grond
er
vanaf,
want
na voordat u op een link klikt. Geef
dan gaat het composteren sneller. Meer
niemand
uw
inloggegevens
en beveiweten over
het
scheiden van afval?
Kijk
op uw
www.mijnafvalwijzer.nl.
Hier vindtvia
u
lig
computer. Meld oplichting
ook
alle
ophaaldagen
en
inzamellocaties.
0900 8844.

Kom
de koffie
bij het op
Sociaal
Team
Kunt uopsommige
bestanden
uw computer niet meerOp
openen?
En krijgt
een mel-is
Roerdalen.
donderdag
14 uoktober
dingteam
waarin
dattotu 17.00
moet uur
betalen
om
het
vanstaat
15.00
aanwede bestanden weer te gebruiken? Dat kan
zig
bij de
in zijn.
Montfort
op
het werk
van Coop
oplichters
Ga voorenmeer
informatie naar
donderdag
28 www.nomoreransom.org.
oktober in het dorpshuis

papier
Wist
u Sint
dat Odiliënberg
autobanden langzaam
Normaal gesproken
zouverbrui
harmonie Juliana
leeglopen?
Hierdoor
op woensdag 18 mei oud papier ophalen in Sint Odiliënberg. Maar vanaf deze
maand gebeurt dat niet meer. Vanaf 7 mei
kunt u uw oud papier elke zaterdag tussen
9.00 en 12.00 uur naar een inzamelpunt
op parkeerplaats Schepersheuvel brengen.

in Montfort.

Kinderochtend in Vlodrop: lekker samen
spelen voor kinderen van 0 tot 4 jaar
Kom lekker samen spelen met uw kind tijdens de
kinderochtend in Vlodrop op woensdag 25 mei, voor
kinderen van nul tot vier jaar oud.
Hoe leuk is het wanneer uw kind lekker kan spelen en plezier
maken met andere kinderen van dezelfde leeftijd. Daarom
organiseert het Sociaal Team Roerdalen op woensdag 25
mei van 9 – 11 uur de kinderochtend. We gaan samen met
de kinderen spelen, boekjes lezen, voorlezen en vooral veel
plezier maken. En terwijl de kinderen lekker samen spelen,
ontmoet u andere ouders met kinderen van dezelfde leeftijd.
Samen spelen is goed voor de ontwikkeling van kinderen.
Door samen te spelen leert uw peuter met andere kinderen
om te gaan. Ook leert uw peuter om rekening te houden
met een ander, op zijn beurt te wachten en samen te werken.
Je kunt samen bijvoorbeeld een hogere toren bouwen dan
alleen en verstoppertje spelen is leuker samen dan alleen.
De kinderochtend word georganiseerd in De Blokhut,
Koebroekweg 3 in Vlodrop. U en uw kind mogen gratis
meedoen. Meld u eenvoudig aan door een mail te sturen
aan sociaalteam@roerdalen.nl Voor meer info kunt u bellen
met Esther Bovens van het Sociaal Team Roerdalen via 06 –
89 97 03 54

Gemeente Roerdalen controleert
woonomstandigheden
arbeidsmigranten
Arbeidsmigranten zijn hard nodig. Zij werken bijvoorbeeld
op onze aspergevelden of in de vleesindustrie. De gemeente
vindt het belangrijk dat deze arbeidsmigranten aangenaam
en veilig wonen en leven. Daarom controleert de gemeente
hun woonomstandigheden. We kijken daarbij naar
brandveiligheid, illegale bewoning, maar ook naar hygiëne.
De gemeente heeft al enkele woonlocaties gecontroleerd.
Hier waren de woonomstandigheden volgens de regels.
Eind mei zal nog een aantal locaties worden bezocht.
Samen met de Arbeidsinspectie en de AVIM (Afdeling
Vreemdelingenpolitie Identificatie en Mensenhandel)
gaan wij dan enkele grootschaligere controles uitvoeren.
Alles gericht op een aangenaam en veilig verblijf van
arbeidsmigranten in onze gemeente.

Laat bruikbare huisraad ophalen
door de Kringloopwinkel
Heeft u thuis nog bruikbare spullen staan zoals meubels,
kasten, servies, lampen, kleding, tweedehands boeken of apparatuur met stekker en/of batterijen? En wilt u die graag
kwijt? Dan kunt u deze huisraad kosteloos laten ophalen
door Kringloopwinkel Allerhande in Panningen. De spullen
die u wilt laten ophalen moeten wel compleet, schoon en
bruikbaar zijn. Koelkasten, diepvriezers en grofvuil zijn niet
toegestaan. Heeft u een woning of bedrijf dat moet worden
ontruimd? Ook daarvoor bent u bij deze kringloopwinkel
aan het goede adres. Heeft u bruikbare huisraad die u wilt
laten ophalen? Maak dan een afspraak met Kringloopwinkel
Allerhande in Panningen via tel. 06-10 38 89 24.

bekendmakingen

Samen sporten onder begeleiding

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Meinweg ongenummerd, 6075 NA, kadastraal bekend
gemeente Herkenbosch sectie B nummer 2378 en 2290
in Herkenbosch: bouwen vrijstaande woning.
• Daalderdreef 41, 6075 GS Herkenbosch: plaatsen
laadpaal.
• Boomgaardstraat ongenummerd, 6063 AH, kadastraal
bekend gemeente Vlodrop sectie F nummer 604 in
Vlodrop: tijdelijk plaatsen stacaravan tijdens bouw
levensloopbestendige woning.
• Bosweg ongenummerd, 6065 ER, kadastraal bekend
gemeente Montfort sectie E nummer 1383 in Montfort:
oprichten nieuwbouwwoning.

Íedereen kan sporten in Roerdalen. Ook mensen met een
beperking. In mei en juni is er Happy Fit Special, een sportmiddag voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke
beperking. Elke keer bij een andere sportvereniging. Tijdens
Happy Fit Special maakt u kennis met diverse sporten. Met
aandacht en humor maken een professional en leden van
een vereniging er een sportieve middag van. Op zaterdag 21
mei is er voetbal van 14.00 tot 15.30 uur, Boordmoolweg 1
in Montfort. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden, stuur
dan een e-mail naar nicoleidema@outlook.com

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure

Gezond leven is niet altijd makkelijk. Daarom is er het programma HealthyLIFE. Het doel is om een actieve leefstijl met
een gezond voedingspatroon te combineren. Er wordt gesport in groepen en er kijkt een beweegcoach en een leefstijlcoach mee. Het programma is voor volwassenen (vanaf
18 jaar) met overgewicht én een verhoogd risico op hart- en
vaatziekten of diabetes. Meer informatie vindt u op www.
roerdalen.nl/lekker-in-je-vel.

• Elzenlaan 21, kadastraal bekend sectie G nummer
402, 6077 CV in St. Odiliënberg: bouwen
nieuwbouwwoning.
• Stationsweg 28 A, 6075 CB Herkenbosch: bouwen
grondgebonden levensloopbestendige seniorenwoning.
• Heinsbergerweg 25 A, 6065 NK Montfort: bouwen
werktuigenberging.

HealthyLIFE pakt leefstijl
en voedingspatroon aan

• Europalaan-Centrum 49, 6075 BV Herkenbosch:
verbouwen winkelpand tot appartementencomplex.
Verleende omgevingsvergunningen van rechtswege
• Sint Petrusstraat 7, 6077 ND Sint Odiliënberg: plaatsen
schuilstal.

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.
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De Geluksexpres rijdt weer
door Roerdalen. Gaat u mee?
Misschien hebben je hem al gezien. De Geluksexpres rijdt weer. Na een vervelende Covid-19-periode hebben we de
Geluksexpres weer van stal gehaald. De beide treinen zijn gepoetst en hebben een onderhoudsbeurt gehad.
Vaste opstapritten

We rijden twee keer per week binnen onze zes kernen een vaste
route. Heen en natuurlijk ook terug. Deze ritten duren circa 1,5
uur. De kosten zijn 6,50 euro per persoon (kinderen t/m 4 jaar
gratis).
Op dinsdag rijdt de Geluksexpres vanaf De Boshut aan de Meinweg
in Herkenbosch. (www.deboshut.nl, tel.: 0475 - 53 04 39) naar
Vlodrop of naar Melick.
Op woensdag vanaf Grand café Pimpernel, Landal GreenParks
Aerwinkel (www.grandcafepimpernel.nl, tel.: 0475 - 40 43 29) naar
Montfort of naar St. Odiliënberg.

Leer Roerdalen kennen

Tijdens deze ritten rijden we fluisterstil door natuurgebieden, maar
ook door de dorpen. U kunt genieten van ons mooie buitengebied
en ook eens zien wat er in de andere dorpen te beleven valt.

Speciale arrangementen

Een aantal van onze leden biedt leuke arrangementen aan. Heeft
u iets te vieren, bent u op zoek naar een leuke activiteit voor een
personeelsuitje of wilt u met uw vereniging of zorginstelling een
gezellige dag of middag doorbrengen?
De Geluksexpres heeft u veel te bieden. U kunt daarbij een keuze
maken uit het beleven van cultuur, natuur, kastelen of architectuur.
Nieuwsgierig geworden? U vindt alles op onze website
www.geluksexpres.nl/arrangementen.

Unieke kans om zelf achter het
stuur te zitten of om onze gasten
te gidsen en te amuseren door leuke
informatie over Roerdalen te geven
Rijden met de Geluksexpres geeft voldoening. Niet alleen aan onze gasten
maar ook aan de chauffeurs en begeleiders. Wat is er nog leuker dan voor
een groep gasten een gezellige rit te zorgen?
Als chauffeur krijg je een volledige opleiding. Kandidaten dienen in het
bezit te zijn van een rijbewijs BE (minimaal 5 jaar rijervaring) en een
gezondheidsverklaring. Daarnaast krijgen chauffeurs van ons een volledig
verzorgde opleiding tot het besturen van de wegtrein Geluksexpres.
Verkeersschool Wolters leidt je zowel theoretisch alsook in de praktijk
op. Een opfriscursus theorie en praktijklessen rijden met de trein zijn
onderdelen van de opleiding.
Wil je liever niet het stuur in handen nemen maar vind je het wel fijn om
mensen iets te vertellen over wat er tijdens de rit zoals te zien is of vind je
het leuk om mensen te entertainen? Ook dan ben je van harte welkom.
Lijkt je een van beide wat. Neem dan contact met ons op en kom eens een
oriënterend praatje maken. https://geluksexpres.nl/contact

Speeddaten met FRANS PEETERS

“Ik kijk op tegen de grote
problemen die op ons afkomen”

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 Frans Peeters uit Montfort.
Naam: Frans Peeters.

van.

Leeftijd: 67 jaar.

Waar wil je je als raadslid
vooral voor inzetten?

Woonplaats: Montfort.

Voor burgers, natuur en bedrijven.

Fractie:

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

Democraten Roerdalen.

Beroep/studie:
Gepensioneerd.

De dag dat ik opa werd.

Verliefd, verloofd,
getrouwd:
Getrouwd.

Hobby’s:

Fietsen, wandelen, jeu de boules.

Lidmaatschap
verenigingen:

Geen lidmaatschap, wel inzet
voor verenigingen.

Hoe zou je jezelf

omschrijven?

Enthousiast, rustig, betrokken
bij burgers en gemeente.

Waar heb je een
gruwelijke hekel aan?

Aan negativisme, zwerfvuil,
vernielingen.

Wat trekt je aan in de
functie van raadslid?

Iets te betekenen voor burger
en gemeente.

Waar zou je nog eens
naartoe willen op
vakantie?
Amerika.

Waar kan jij wakker van
liggen?

Lig bijna nooit ergens wakker

Wat is de meest
waardevolle les die je
hebt geleerd?
Vertrouwen/wantrouwen.

Waar zie je het komende
jaar tegenop?
Tegen grote problemen.

Wat is het spannendste
wat je hebt gedaan of
meegemaakt?
Ritje ambulance.

Toneelclub Melick presenteert:
Aangenaam… Chantal!
Boer Drees wil aan de vrouw.
Maar dat gaat niet zonder slag
of stoot. De ingrediënten van
de voorstelling Aangenaam…
Chantal! van Toneelclub Melick staan garant voor een dolkomische avond.
Voor het eerst sinds drie jaar
staat Toneelclub Melick weer
op de planken. Aangenaam…
Chantal! vertelt de verwikkelingen waarin boer Drees verzeild
raakt als hij op zoek gaat naar
een vrouw. Drees is weduwnaar.

Zijn twee dochters Bea en Ria
en zoon Ron wonen nog steeds
thuis. Ook zijn zussen Maria
en Magdalena, huishoudhulp
Gon en knecht Loek behoren
tot de bewoners van de boerderij. Probeer dan als huisvader
maar eens alle ballen in de lucht
te houden. Drees ziet in dat hij
een vrouw nodig heeft voor de
opvoeding van zijn kinderen.
Hij heeft ene zekere Chantal
op het oog. Deze Nederlandse
Française heeft ooit op zijn erf
haar vakantie doorgebracht.

Meneer pastoor helpt bij het
opstellen van een brief waarin
hij toenadering zoekt tot Chantal. De kinderen en de knecht
vinden Chantal echter geen
goede keuze. Ze bedenken een
list om een andere partner voor
Drees te zoeken. Waar dat toe
leidt als Chantal ten tonele verschijnt, laat zich raden.
Aangenaam… Chantal! is geschreven door auteur Frits
Criens. Tilly Agouzoul tekent
voor de regie. Toneelclub Me-

lick voert het stuk op 14, 15, 21
mei (zaal open vanaf 19.00 uur,
aanvang 20.00 uur) en 22 mei
(zaal open vanaf 13.00 uur, aanvang 14.00 uur) op in Trefpunt
Apollo (Laco Feel Fit Center
Roerdalen) in Melick.
Kaarten kosten à 10,00 euro zijn
in de voorverkoop verkrijgbaar
bij Slagerij Beulen, Markt 4 in
Melick. Reserveren kan via tel.:
0475 - 53 36 23, e-mailadres: jokicken@ziggo.nl of via de website: www.toneelclubmelick.nl.

THE COLORS OF MUSIC

UNIEK KUNSTPROJECT IN DE OPENLUCHT
Tot 10 juli vindt bij kasteel Montfort een uniek kunstproject plaats.
Kunstenaar Dirk Hakze (Sneek 1957) schildert in de openlucht 36
schilderijen, geïnspireerd door het klassieke muziekstuk Finlandia.
Ieder schilderij verbeeldt 15 seconden van dit muziekstuk,
samen vormen ze schilderijen een indrukwekkend 3D-panorama.
The Colors of Music is dagelijks van 10.00 tot 19.30 uur te
bezichtigen (én te beluisteren). Het kunstproject wordt
gesteund door de gemeente Roerdalen en is gratis toegankelijk.

EROPUIT IN ROERDALEN
T/M ZO 10 JUL • 10:00 UUR
MONTFORT • KASTEEL MONTFORT: Kunstproject The Colors of Music
ZA 14 MEI • 14:00 UUR
VLODROP • DE BLOKHUT: Linedance cd-middag
ZA 14 MEI • 11:00 UUR | ZO 15 MEI • 11:00 UUR
POSTERHOLT • DONCKERSTRAAT 20: Boekenmarkt Heemkundevereniging
Roerstreek
ZA 14 MEI • 20:00 UUR | ZO 15 MEI • 20:00 UUR
ZA 21 MEI • 20:00 UUR | ZO 22 MEI • 14:00 UUR
MELICK • TREFPUNT APOLLO: Toneelvoorstelling Toneelclub Melick
ZO 15 MEI • 14:00 UUR
VLODROP • DE BLOKHUT: Jamsessie in De Blokhut
ZO 15 MEI 2022 • 14:00 UUR
POSTERHOLT • GASTERIJ AERWINKEL: Asperge- en speciaalbierfestival
DI 17 MEI • 16:00 UUR | WO 18 MEI • 15:00 UUR
POSTERHOLT • TERREIN SCHUTTERIJ: The Magical World Of Circus
DI 17 MEI • 20:00 UUR
HERKENBOSCH • CAFÉ DE SJMEED: Rapid schaaktoernooi bij De Postertoren
ZA 21 MEI • 20:30 UUR
VLODROP • DE BLOKHUT: 12+ Discoparty met dj Ryan
ZA 21 MEI • 15:00 UUR | ZA 21 MEI • 19:00 UUR | ZO 22 MEI • 14:00 UUR
SINT ODILIËNBERG • ACHTER GEMEENTEHUIS: The Magical World Of Circus
Kijk voor meer informatie: www.roerdalennu.nl
Opgave agenda: www.roerdalennu.nl/aanmelden/activiteit

Roerdalen voelt niets voor
aanpassing schoolvakanties
Een grote meerderheid van de
inwoners van Roerdalen vindt
het geen goed idee om de zomervakantie een week in te
korten en de kerstvakantie een
week te verlengen. Dat blijkt uit
een poll van RoerdalenNU.nl.
Als gevolg van corona zijn
scholen de afgelopen twee jaar
geheel of gedeeltelijk meermaals gesloten geweest. Het
coronavirus piekt steeds in de
winter. Dat roept bij de regering de vraag op of de schoolvakanties voor de middellange termijn moeten worden
bijgesteld zodat leerlingen zo
min mogelijk lessen missen.
Van de 96 deelnemers aan de
enquête van RoerdalenNU.
nl voelt 76 procent daar niets
voor. Iets meer dan 11 procent
kan zich vinden in het voorstel

van het kabinet. De overige respondenten stellen een alternatief voor. Opmerkelijk is dat de
helft van de respondenten die
voor het kabinetsplan is of een
alternatief voorstelt ouder is dan
66 jaar en/of niet (meer) werkt.
Van de deelnemende scholieren
wil niemand dat de huidige vakanties op de schop gaan.
Een van de alternatieven die
door inwoners van Roerdalen
aangedragen wordt, is om niet
de kerstvakantie maar de herfstvakantie of de carnavalsvakantie een week te verlengen. Ook
ziet een aantal respondenten
bij het inkorten van de zomervakantie praktische problemen
omdat veel bedrijven erop zijn
ingesteld de zomervakantie te
verdelen in de eerste drie weken en de laatste drie weken

om vakantiespreiding onder het
personeel mogelijk te maken.
Om verspreiding van corona
tegen te gaan stelt een van de
deelnemers voor om op scholen continuroosters in te stellen
waardoor bewegingen op het
schoolplein en contacten door
het brengen en halen van kinderen beperkt blijven. Een ander
voorstel is om de zomervakantie
terug te brengen tot vier weken
en de resterende weken (twee
voor de basisschool of drie weken voor de middelbare school)
toe te voegen aan de herfst-,
kerst- en voorjaarsvakantie. Dat
geeft over het hele schooljaar
gezien een betere verdeling van
de lesperiodes, is de gedachte.
“Want een onderbreking van zeven weken in geval van middelbare scholieren is te lang”, aldus
de indiener van het voorstel.

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

