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Gelukskrant

Sporten met Happy Fit

Afspraak maken

Van maandag 16 tot en met zondag 22 maart is de Geluks-

Vindt u samen sporten leuk maar lukt dit niet altijd door

Komt u naar het gemeentehuis? Maak dan eerst een af-

week Roerdalen! Voor en door inwoners, verenigingen en

uw beperking? Kom dan naar de Happy Fit Specials. Op

spraak. Dat kan via onze website, www.roerdalen.nl. Klik

ondernemers. De Gelukskrant met het programma valt in

21 maart kun je voetballen bij OranjeBlauw ’15. Aanmel-

op de startpagina op ‘Contact’ en daarna op ‘Maak een

de week na carnaval bij alle inwoners in de bus.

den kan via nicoleidema@outlook.com.

afspraak’. U kunt natuurlijk ook bellen: (0475) 538 888.

uitgelicht

drie vragen aan Edwin Kocken over

Heldere taal: de ontvanger centraal!

vernieuwen fietspaden

Als gemeente vinden we het belangrijk om duidelijk met u te

Om welke fietspaden
gaat het?

communiceren. Daarom ondertekenden het bestuur en alle

We beginnen met het fietspad

medewerkers ‘De Direct Duidelijk deal’. Hoe werkt het en wat

langs de Boomstraat en Annen-

Onze inwoners hebben recht op duidelijke en heldere taal.

daalsedijk in Posterholt. Dat is

mag u als inwoner hiervan verwachten?

vanuit het dorp tot aan de pro-

Taalniveau

vinciale weg. Daarna staat het

Niet iedereen heeft hetzelfde taalniveau. De niveau’s variëren

fietspad langs de Asenrayerweg

van A1 (laaggeletterd) tot en met C2 (VWO+). Uit onderzoek

op het programma. Dat loopt vanaf de golfbaan aan het

blijkt dat 80% van de mensen taalniveau B1 begrijpt. Ons doel

einde van de Stationsweg in Herkenbosch richting Asenray.

is daarom om al onze teksten op B1-niveau te schrijven.

Wanneer gaan jullie beginnen?
Kennis vergroten

De planning is nog niet helemaal klaar. We weten wel al

Hoe schrijf je in begrijpelijke taal? Soms is dat lastig, vooral bij

dat het fietspad langs de Boomstraat en Annendaalsedijk

juridische teksten. Alle medewerkers van de gemeente doen

ambassadeurs met ons mee. Dit zijn inwoners die af en toe

begin april klaar moet zijn. Dan worden de mieren in de

daarom de training Heldere taal. Daarnaast kunnen ze mee-

een tekst van ons ontvangen. Zij bekijken bijvoorbeeld of het

berm actief en begint de groei van de grote pimpernel.

doen met spelling en grammatica en bestuurlijke stukken

taalgebruik niet te moeilijk is en of de boodschap duidelijk is.

Beide zijn onmisbaar voor het pimpernelblauwtje, een zeer

schrijven. In 2020 willen we onze standaardbrieven aanpassen.

zeldzaam vlindertje. We zijn daar dus extra voorzichtig.

Ook gaan we aan de slag met teksten van gemeentelijke pro-

Is het heldere taal?

cessen, beleidsregels en verordeningen.

Krijgt u informatie van ons die u niet begrijpt? Mail ons via

Daarna vernieuwen we het fietspad langs de Asenrayerweg.

communicatie@roerdalen.nl of bel met team Communicatie

Waar vind ik meer informatie?

Testen en aanpassen

via (0475) 538 888. Is een tekst op de website niet duidelijk?

Als aannemer Strabag begint met het werk, kunt u kijken

Als hulpmiddel gebruiken we het programma Klinkende Taal.

Onderaan de meeste webpagina’s staat de vraag ‘Heeft u

op de Strabag omgevingsapp. Of kijk op www.roerdalen.nl/

Hiermee kan iedereen het taalniveau van een tekst meten en

gevonden wat u zocht?’ Druk op de knop ‘Nee’ en geef aan

wegwerkzaamheden. En als er nieuws is, leest u dit natuurlijk

aanpassen naar het goede taalniveau. Verder kijken onze taal-

ons door wat u niet duidelijk vindt. Wij passen dit dan aan.

in de digitale nieuwbrief van de gemeente, op onze Facebookpagina of in de dorpsblaadjes.

in beeld

actueel

Kom naar de Huiskamer Plus

Roerdalen sluit aan bij Sportakkoord

Als u ouder wordt, een beperking heeft of eenzaam bent, kan uw leefwereld klein worden.

Sport en bewegen is belangrijk. Maar kinderen bewegen steeds minder, sportverenigingen

Een fijne dagbesteding, zoals de Huiskamer Plus, kan dan een oplossing zijn. Kom gezellig naar

hebben het moeilijk en er zijn groepen mensen die nooit sporten. De gemeente Roerdalen

de Huiskamer Plus in Melick, Posterholt, Herkenbosch of Montfort (vanaf maart). Bel Sonja Thissen

wil dat iedereen plezier in sport en bewegen kan hebben. We sluiten daarom aan bij het

via (0475) 538 888 voor meer informatie of kijk op www.roerdalen.nl/huiskamer-plus.

Nationaal Sportakkoord.

Aan de slag
Er gebeurt al veel in Roerdalen op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Dat
is een mooie basis om verder mee te gaan. Vrijwilligersorganisaties en partijen zoals
accommodatiebeheerders en wellness- en fitnessbedrijven gaan nu samen aan de slag met
het Sportakkoord. De bedoeling is dat deze sportaanbieders samen gaan zorgen dat straks
iedereen op zijn of haar niveau kan bewegen. Door eerst samen het sportbeleid te
ontwikkelen en het daarna ook uit te voeren.

Meer weten
De betrokken organisaties werken hard aan het voorbereiden van de plannen. In maart
2020 gaan we aan de slag. Meer weten over het Nationaal Sportakkoord? Kijk op
www.roerdalen.nl/sportakkoord.

drie vragen aan Mieke Schotemeijer over
uitgelicht

Dorpshuizen in Roerdalen –
de stand van zaken

de tuintjes bij De Beuk in Posterholt

in beeld

Repair Café
Waarom komen er
moestuintjes bij De Beuk?

Heeft u thuis een kapot elektrisch apparaat, speelgoed,

Op 8 maart is de officiële opening van het Dorpshuis

Stichting Activiteiten De Beuk legt

een klein meubelstuk of kleding? Gooi het niet weg

Montfort. Het Dorpshuis is een plek waar inwoners

naast De Beuk moestuintjes aan voor

maar breng het naar het Repair Café. Elke laatste don-

en verenigingen elkaar kunnen ontmoeten en acti-

basisschoolleerlingen. We willen

derdag van de maand van 13.30 tot 16.00 in de Roer-

viteiten plaatsvinden. Montfort is het derde dorp in

kinderen iets leren over gezonde

parel in Sint Odiliënberg! Monique Kruijtzer schreef er

Roerdalen met een eigen Dorpshuis. Met dank aan

voeding door ze zelf groenten en

een blog over: www.roerdalen.nl/blogs.

vele enthousiaste vrijwilligers. Een mooi voorbeeld

fruit te laten verbouwen. Ouders,

van Samen Doen!

grootouders en andere vrijwilligers gaan de kinderen
begeleiden. Zo kunnen zij hun kennis overdragen.

Welke Dorpshuizen zijn er al?
In Sint Odiliënberg en Melick kunnen inwoners al

Hoe heeft de stichting dat geregeld?

een tijdje gebruik maken van een Dorpshuis. In Sint

Wij hebben ons project aangemeld bij Kern met Pit. Als het

Odiliënberg is dat Sporthal Dorpshuis de Roerparel.

lukt de moestuintjes binnen een jaar te realiseren, krijgen

In Melick kunnen zij terecht in Dorpshuis Laco

we 1.000 euro! Ook komt er een adviseur van Kern met

Sportcentrum, dat momenteel wordt verbouwd. In

Pit langs om ons te helpen. Verder kunnen we via Kern

Posterholt staat het Dorpshuis, dat in de Beuk

met Pit gebruik maken van de kennis van andere initiatief-

komt, al in de startblokken.

nemers. Zij kunnen ons natuurlijk ook benaderen. Zo
helpen we elkaar.

Hoe ver is men in de andere dorpen?
In Herkenbosch ontwikkelen vrijwilligers van De

Waar vind ik meer informatie?

Harch een plan voor de bedrijfsvoering van een

Kijk op www.kernmetpit.nl als u ook een initiatief voor

Dorpshuis. In Vlodrop werkt Veer Zeen Vlorp aan

uw buurt heeft. Of neem contact op met onze dorpscontact-

verschillende scenario’s voor een Dorpshuis. Zij be-

personen Harrie Gootzen en of Paul Arns via 0475 538 888.

spreken de plannen eind maart met alle inwoners

Meer over onze stichting leest u op www.activiteitendebeuk.nl.

tijdens een dorpsbijeenkomst. In de loop van het

samen duurzaam

jaar bespreekt de gemeenteraad de plannen uit

Aan de slag met duurzaamheid?
Doe de energiescan!

Herkenbosch en Vlodrop en besluit de raad of de
uitvoering kan beginnen.
Voor meer informatie over de dorpshuizen kunt u con-

actueel

Ontmoetingsruimte in
Herkenbosch: Ons Hofje

tact opnemen met Richard Custers via (0475) 538 888.

Wilt u weten hoe u kunt besparen op uw energierekening? Wilt u advies over het verduurzamen van uw

Kent u de ontmoetingsruimte Ons Hofje al? De bewoners van

woning? Laat dan een energiescan uitvoeren door een

de Kasteelhof hebben van de gemeenschappelijke ruimte een

energiecoach van Duurzaam Roerdalen.

mooie ontmoetingsplek voor heel Herkenbosch gemaakt. U
kunt er biljarten, sjoelen, darten, kaarten of creatief bezig zijn.

De energiecoach komt bij u thuis om een energiescan uit

Of gewoon een praatje maken bij een kopje koffie of thee.

te voeren. U bespreekt samen welke mogelijkheden er

Omdat samen leuker is. Meer informatie via Miep Opbroek:

zijn om uw huis duurzamer te maken. Denk bijvoorbeeld

w.opbroek@home.nl.

aan isolatie en het gebruik van elektrische apparaten en
verwarmingsinstallaties. De energiecoach stelt vervolgens een adviesrapport op. Hierin
staan allerlei suggesties voor besparingen. Indien gewenst breng de
energiecoach ook advies uit over
het zelf opwekken van energie

Samen doen

door bijvoorbeeld zonnepanelen.

Inwoners, ondernemers, verenigingen en gemeente wer-

Bent u lid van de coöperatie Duurzaam Roerdalen? Dan

ken samen aan de dingen die belangrijk zijn voor Roerdalen. Op deze pagina informeren wij u elke maand over

Foto: Ruud Snijders

samen duurzaam!

kost de energiescan € 50,-. Nog geen lid? Dan kost de

scan € 75,-. U wordt al lid van Duurzaam Roerdalen voor

mooie initiatieven in onze gemeente. Wilt u ook aan de slag

€ 10,- per jaar. Heeft u interesse in een energiescan?

met een goed idee? Mail naar samendoen@roerdalen.nl.

Meld u dan aan via info@duurzaamroerdalen.nl of

Samen doen! Doet u mee?

www.duurzaamroerdalen.nl.
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