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Inleiding
Waarom Postert Samen
Aanleiding voor het uitgeven van deze brochure ligt bij de Stichting Beheer Voormalig 
Groene Kruisgebouw  (SBVGK) en de Vereniging Het Groene Kruis Posterholt. Deze 
Vereniging organiseert samen met het Sociaal Wijkteam van Posterholt een open dag 
om de burgers meer bekend te maken met de activiteiten die van uit het Groene Kruis-
gebouw uitgevoerd worden. Deze activiteiten vormen een belangrijke functie binnen de 
gemeenschap van ons dorp. 
Aanvankelijk wilde men de brochure kleinschalig houden, een soort flyer voor de open 
dag. Gaandeweg bleek echter hoe belangrijk deze gids zou kunnen zijn als informa-
tiebron en naslagwerk voor de inwoners van Posterholt. Wij hopen dat dit initiatief kan 
leiden tot meer samenwerking. Daarom kreeg de brochure de titel “Postert Samen”.

SamenDoen 
SamenDoen is dé manier om de inwoners in hun kracht te zetten. 
We willen een respectvol, sportief, cultureel, enthousiast, krachtig en flexibel dorp 
zijn, maar dat komt er niet vanzelf. Daar hebben we de hulp van alle inwoners voor 
nodig. 
SamenDoen is een wijze van leven en werken van en voor mensen, die elkaar inspire-
ren vanuit verbondenheid.

Door samen met elkaar in gesprek te gaan, de koppen bij elkaar te steken en samen 
initiatieven te nemen, bereiken we samen ons doel. 
Door bruggen te bouwen tussen zorg, welzijn, wonen, participatie, onderwijs, sport, 
cultuur en overheid, met, voor en door inwoners, vrijwilligers, scholen, verenigingen 
en (zorg)instellingen organiseren we samen een breed scala aan activiteiten in ons 
dorp.
Door te proberen het sociale netwerk te verbinden en te zoeken naar oplossingen 
voor  hulpvragen bereiken we de mensen die hulp nodig hebben.
Het is mooi om te zien hoeveel mensen, vrijwilligers, verenigingen, stichtingen en 
instellingen actief zijn in Posterholt. 

Dat is toch mooi!

Gebruik
De brochure is in PDF gemakkelijk in te zien: klikt bij de inhoudsopgave op het onder-
werp dat u wilt zien. Als u op het paginanummer onder aan de bladzijde drukt dan 
komt u weer terug bij de inhoudsopgave.
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De Vereniging het Groene Kruis is opgericht in 1935 en heeft gedurende de tijd ver-
schillende uitvoeringen gekend. De visie is echter altijd dezelfde gebleven.

Visie
De Vereniging stelt zich als doel binnen de gemeenschap van Roerdalen de maat-
schappelijke (gezondheids)zorg te ondersteunen. Daar waar mogelijk stimuleert zij de 
samenwerking met anderen (waaronder gemeentelijke voorzieningen, bedrijven en 
instellingen) onder voorbehoud dat de zelfstandigheid en behoud van eigen regie niet 
aangetast wordt.

De Vereniging heeft om haar doel te bewerkstelligen het pand van De Zorggroep 
overgenomen en ondergebracht bij de Stichting Beheer Voormalig Groene Kruisge-
bouw. Het Groene Kruisgebouw is van grote maatschappelijke waarde en heeft een 
centrale plaats in de Posterholtse gemeenschap. Wie kent niet de vroegere consulta-
tiebureaufunctie en zuster Gemma, de toenmalige uitvoerende wijkverpleegkundige.

De Stichting Beheer Voormalig Groene Kruisgebouw beheert en exploiteert het ge-
bouw. De Stichting draagt zorg voor aanpassingen zodat het gebouw voldoet aan de 
eisen van deze tijd (denk aan o.a. onderhoud, toegang, beveiliging, keukenorganisatie 
en ICT-toepassingen).
Bij het uitvoeren van de werkzaamheden betrekt zij voornamelijk lokale instellingen 
en bedrijven en maakt gebruik van vele vrijwilligers. 
Op dit moment is het Groene Kruisgebouw een inspirerende locatie voor diverse 
verenigingen en zorginstellingen. 
Voorwaarde voor participatie in het gebouw is de wens en inzet tot samenwerken. 

Dankzij de hulp van de vele vrijwilligers kunnen er veel activiteiten plaatsvinden.

Dhr. Jack Poels, voorzitter. Tel: 0475 40 27 86
Mevr. Marlie Voesten-Janssen, secretaris. Tel: 0475 40 22 77

Vereniging het Groene Kruis 
Posterholt

Stichting Beheer Voormalig 
Groene Kruisgebouw
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Postert waas íns het grotste dörp vanne Roersjtreek,
mer ’t is allang neet mier wat ’t waas!

Bovenstaande uitspraak geeft duidelijk weer, dat er in de dorpskern heimwee is naar 
vervlogen tijden. En dat is jammer, want Postert is een mooi dorp met veel natuur, 
veel toeristen, een bloeiend verenigingsleven en een heel bijzonder kasteeltje.

Passie
Vanuit hun passie voor het dorp, en met een sterke behoefte om mogelijkheden te 
zoeken om hierin verandering en verbetering te brengen, is de Stichting Kernoverleg 
Natuurlijk! Postert opgericht. Een Stichting die zoekt naar wegen en mensen, om dát 
wat in ons dorp beter kan, aan te pakken en zodoende de negatieve tendens te door-
breken, opdat Postert weer een bruisend dorp wordt! Een dorp om trots op te zijn. 
Een dorp waar zoveel dingen beter kunnen. Van een vergrijzend dorp naar vernieu-
wing, waardoor Postert aantrekkelijk blijft voor de jongeren.

Positief
De stichting wil dit bereiken vanuit een positieve instelling, intermediair zijn tussen 

inwoners en gemeente. Zo krijgen de inwoners van 
Postert een stem. Als we een positief gevoel bij ons dorp 
willen hebben, dan zullen we er zélf de schouders onder 
moeten zetten. Het is dáárom dat Natuurlijk! Postert 
iedere decembermaand via een verkiezingsprocedure 
waarbij iedere inwoner van Posterholt een stem mag uit-
brengen een award uitreikt aan die vereniging, stichting 
of (groep) particulier(en) die zich op bijzondere wijze 
voor onze dorpssamenleving heeft ingezet. Dit ‘Bleujend 
Bömke’ vertegenwoordigt een bloeiende samenleving 

waar we trots op zijn.
Stichting Kernoverleg Natuurlijk! Postert is een non-profit organisatie en stelt zich als 
hoofddoel de leefbaarheid van de kern Posterholt en haar buitengebieden te bevor-
deren en te versterken. De Stichting richt zich op het heden én de toekomst. Ze doet 
dit door in samenspraak met de inwoners knelpunten te inventariseren en vervolgens 
in overleg en in samenspraak met de inwoners en de Gemeente op zoek te gaan naar 
mogelijke oplossingen. Wilt u meer weten over het werk van de Stichting of heeft u 
suggesties, dan kunt u contact opnemen via:  
Tel: 06 38 68 21 47, e-mail: info@natuurlijkpostert.nl 

Stichting Kernoverleg 
Natuurlijk! Postert
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De Zorggroep organiseert het Eetpunt Posterholt. Het Eetpunt biedt maaltijden voor 
allen die dit zelf minder goed kunnen organiseren. Naast het gezamenlijk eten is 
het ook belangrijk, als stimulans, om deel te nemen aan sociale activiteiten. Dit kan 
een belangrijke bijdrage leveren om vereenzaming te voorkomen en er juist voor te 
zorgen dat zij actief bezig blijven. Mensen zullen elkaar weer meer ontmoeten en 
iets kunnen betekenen voor elkaar. Niet alleen voor de deelnemers maar ook voor de 
vrijwilligers geeft deze activiteit een gevoel van participatie en een goed gevoel dat je 
belangrijk bent en meetelt in de gemeenschap.

Doelstellingen
Een ontmoetingsplaats realiseren voor mensen uit de gehele wijk.
Bijdrage om de sociale contacten te intensiveren en te vergroten.
Tegengaan van vereenzaming.
Organiseren en stimuleren van sociale activiteiten voor diegenen die dit zelf moeilijk 
kunnen.
Stimuleren van gezond eten.

Wanneer?
Elke werkdag kunt u om 11.30 uur binnenlopen. Wij eten om 12.00 uur. 
Voor slechts 7,20 euro staat er een gezonde maaltijd voor u klaar. 

Aanmelden bij:
Dhr. Jan van Gageldonk, coördinator Eetpunt, tel: 06 20 38 49 78.

Eetpunt Posterholt
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Huiskamer Plus

Huiskamer Plus in Posterholt

Huiskamer Plus is een combinatie van een dagbesteding en ontspanning voor thuis-
wonende ouderen in een bepaalde gemeente of woonwijk. Bij de Huiskamer Plus 
brengt u samen met leeftijdgenoten uit eigen buurt, dorp of regio op een nuttige, 
gestructureerde, maar vooral ook gezellige manier de dag door. Bovendien biedt de 
Huiskamer Plus u de mogelijkheid om onder de mensen te komen en eventueel thuis 
een stukje zorg uit handen te nemen.

Bent u al wat ouder, woont u nog zelfstandig,  heeft u soms wat ondersteuning nodig 
en behoefte aan contact? 
Dan is het belangrijk en fijn om een vaste structuur te hebben en samen met anderen 
mee te blijven doen met activiteiten onder begeleiding van professionele hulp.

Dagprogramma
Bij de Huiskamer Plus wordt het nuttige met 
het aangename verenigd. U neemt samen 
met leeftijdgenoten deel aan een gestructu-
reerd, actief dagprogramma dat kan bestaan 
uit tal van activiteiten. Het onderhouden van 
hobby’s,  vaardigheden, en het actief bezig zijn 
staan hierbij voorop. Dit kan individueel maar 
ook in een groep. Bij de invulling van de acti-
viteiten houden we zo veel mogelijk rekening 
met uw persoonlijke wensen en interesses. En 
tussendoor krijgt u gelegenheid om te rusten.
Een coach dagbesteding, vrijwilligers en soms 
ook stagiairs begeleiden het dagprogramma.

Voorbeeld van een dagprogramma
09.00 uur: Aankomst van bezoekers.
09.30 uur: Gezamenlijk koffie of thee drinken
10.00 uur: Activiteiten zoals de krant (voor)lezen, koken, bakken, groepsgesprekken 

en bewegingsactiviteiten
12.00 uur: Gezamenlijke warme middagmaaltijd
13.00 uur: Gelegenheid tot rusten
14.00 uur: Gezamenlijk koffie of thee drinken
14.30 uur: Activiteiten, zoals spellen, kaarten, muziek of creatieve activiteiten
16.15 uur: Bezoekers gaan naar huis.



Voor wie?
Iedereen mag deelnemen aan de Huiskamer Plus. De kosten zijn 2 euro per dagdeel. 
Wie ’s middags mee wilt eten, kan deze maaltijd apart afrekenen. Met een Wmo-in-
dicatie Huiskamer Plus betaalt u een Eigen Bijdrage via het CAK. Het sociale wijkteam 
kan u hierover informeren en helpen met het aanvragen van een indicatie voor 
Huiskamer Plus. Ook als u als vrijwilliger wilt helpen bij de Huiskamer Plus bent u van 
harte welkom! U kunt hiervoor contact opnemen met de begeleiding van de Huiska-
mer Plus.

Vervoer
De Wmo consulent van het sociaal wijkteam zal samen met u kijken naar de mogelijk-
heden van vervoer naar de locatie van de Huiskamer Plus. 

Afmelden
Kunt u een keer niet naar de Huiskamer Plus komen? Dan vragen wij u dit uiterlijk 24 
uur van tevoren door te geven. Dat kan persoonlijk op de Huiskamer Plus in Poster-
holt, maar ook telefonisch of via e-mail.

Gegevens
Locatie en telefoonnummer Groene Kruis-gebouw Posterholt
Nieuw Holsterweg 38, 6061 EH Posterholt
Tel: 06 42 42 48 61 | E-mail: GKT.BEG.Posterholt.Dagbesteding@dezorggroep.nl

Voedselbank Midden-Limburg

De voedselbank heeft een uitgiftepunt in het Groenekruisgebouw Posterholt.
Het primaire doel is het inzamelen van overschotten en het als noodhulp verdelen 
hiervan onder personen die hiervoor het meest in aanmerking komen, de allerarm-
sten in onze samenleving. Daarnaast willen wij een bijdrage leveren bij het vergroten 
van de zelfredzaamheid van onze deelnemers, zodat zij zo snel mogelijk weer volledig 
in eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
Personen die wonen in de regio Midden-Limburg (d.w.z. opgenomen zijn in de 
basisadministratie van de gemeente Roermond, Roerdalen, Leudal, Maasgouw of 
Echt-Susteren) en denken te voldoen aan de toelatingsnorm, kunnen (bij voorkeur 
persoonlijk) een voedselpakket aanvragen. Stichting Voedselbank Midden-Limburg
Postadres: Postbus 2341, 6040 DB Roermond

Aanvragen voedselpakket en overige vragen: 
Tel: 06 21 84 09 94 | E-mail: intake@voedselbankmiddenlimburg.nl
op woensdag van 9.00 tot 12.00 uur en op donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur
Secretariaat tel: 0475 76 91 46 |E-mail: secretariaat@voedselbankmiddenlimburg.nl
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De Seniorenvereniging is een actieve vereniging die diverse bijeenkomsten organi-
seert voor de oudere burgers in Posterholt.
Onder andere:

• • Informatiebijeenkomsten
• • Fietstochten
• • Meer bewegen voor ouderen met dansen, gym en biljarten
• • Gezamenlijk dineren bij lokale horeca (10 euro diner)
• • Jeu de Boules
• • Soos met kienen en kaarten
• • Koersbal

Meer informatie bij mevrouw Lies Wolters
Heerbaan 59a, 6061EC Posterholt
Tel: 0475 40 17 42, e-mail: sen.ver.posterholt@outlook.com

Seniorenvereniging Posterholt

Biljartclub Posterholt

Elke maandagmiddag van 14:00 uur tot 16:00 uur kunt u biljarten in het Groene 
Kruisgebouw aan de Nieuw Holsterweg te Posterholt.
U hoeft geen Raymond Ceulemans te zijn om een gezellige middag te hebben.
Neem eens vrijblijvend 
een kijkje tijdens deze 
gezellige en sportieve 
middag.
Voor meer informatie 
kunt u contact
opnemen met:
Jos van Zeeland.
Tel: 06 30 50 90 69
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Dansen voor ouderen

Elke week is er gelegenheid om samen met andere danslustigen te dansen. Tussen 
door drinken we een lekker kopje koffie met een koekje erbij en kletsen we heel wat 
af. Kortom een heel gezellige morgen in een heel gezellig gebouw.

Dansgroep Blievend Greun
De naam is ontstaan omdat we vonden dat als je goed blijft bewegen en daarbij ook 
nog moet nadenken hoe alle dansen gaan, je geestelijk en lichamelijk gezonder (groe-
ner) blijft. Onze groep telt ongeveer 20 leden met wie we iedere dinsdagmorgen van 
10.00 tot 11.15 uur lekker gezellig dansen in het voormalige Groene Kruisgebouw. De 
dansen variëren van volksdansen, country maar ook walsen enz. op bekende muziek.

Heeft u interesse en wilt u met ons mee dansen neem dan even contact op met:
Truus Cloudt, tel: 06 25 35 37 39
Of stuur een e-mailtje naar: hay.truus@gmail.com

Meer Bewegen voor Ouderen

Verantwoord bewegen voor 50+ en ouder.
Iedere maandagmorgen 3 kwartier lekker verantwoord bewegen in gymzaal de Beuk. 
Daarna een welverdiend kopje koffie en even tijd en aandacht voor elkaar.

Het zijn 2 groepen van ongeveer 19 personen: 
Groep 1 van 9.30 tot 10.30 uur en groep 2 van 10.30 tot 11.30 uur.

Iedereen beweegt op zijn eigen tempo en naar eigen kunnen.
In de les wordt aandacht besteed aan balans, kracht, uithoudingsvermogen, lenig-
heid, mobiliteit, valpreventie en coördinatie. Veel oefeningen worden op muziek 
gedaan. Ook aan het geestelijke en sociale welzijn wordt gewerkt! 
Kortom 2 heel gezellige groepen. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Mevrouw Bep Dirks tel: 0475 48 31 00
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Al sinds jaar en dag gymmen de heren en dames van gymclub ES & EL op de maan-
dagavond onder kundige leiding. De heren sporten van 19.30 uur tot 20.30 uur en de 
dames van 20.30 uur tot 21.30 uur, in de gymzaal van de Beuk. 
De leden zijn doorgaans de 40 gepasseerd, sommigen al enige tijd geleden     . 
De training is een combinatie van volleybal (laatste kwartier) en alle mogelijke gym/
conditie-oefeningen. Warming up, rek- en strekoefeningen op de mat, een circuitje, 
soft hockey, de variatie is groot en ieder doet mee naar eigen kunnen. 
Een jaarlijkse wandeltocht en fietstocht met etentje maken ons programma com-
pleet.

Zin om mee te doen?
Heb je maandagavond zin om met ons te gymmen in de Beuk kom dan gerust eens 
kijken of meedoen of neem contact op met:
Agnes Bontekoe tel: 0475 40 39 19 of 
Enno Overbeeke tel: 06 22 45 68 81

Gymclub ES & EL

EHBO vereniging Posterholt

De EHBO vereniging is een vereniging die er in de eerste plaats is voor U, om eerste 
hulp te verlenen aan een medemens in nood. 

Wat we geven
• Cursussen EHBO-reanimatie; 
• Herhalingslessen EHBO; 
• Jeugd EHBO A op de Basisschool; 
• Opleiding voor reanimatie Burgerhulpverlening Hart voor Roerdalen; 
• Informatieavonden in Posterholt met als onderwerpen EHBO gerelateerd aan 

het jaargetijde; 
• Verzorgen een EHBO post bij een evenement;
• Verzorgen van voor iedereen toegankelijke workshops i.z. EHBO

Meer info
Mevrouw Lian Sonntag, secretaris: tel 06 55 36 27 59 of 0475 21 96 07
E-mail: secretarisehboposterholt@gmail.com Internet: www.ehboposterholt.nl
Facebook: https://www.facebook.com/EHBO-vereniging-Posterholt
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Stichting Activiteiten De Beuk

In april 2017 is in Posterholt de Stichting Activiteiten De Beuk opgericht met als doel:
Het bevorderen van de sociale samenhang in ons dorp door activiteiten te organi-
seren of te laten organiseren die de samenhang en de leefbaarheid in Posterholt 
bevorderen.
De Stichting Activiteiten De Beuk heeft diverse activiteiten opgezet en kunnen ver-
wezenlijken om zo de bewoners de gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten in 
Cultureel Centrum De Beuk.
Door de vele vrijwilligers, die zich enthousiast en belangeloos inzetten en mede door 
de financiële ondersteuning van Stichting Activiteiten de Beuk en van de Gemeente 
hebben we de hierna genoemde activiteiten kunnen continueren of opzetten.

Voorzitter Stichting Activiteiten De Beuk: 
Martin Palmen, Streekelsweg 28, 6061EL Posterholt, 
Tel: 0475 40 70 62 / 06 50 69 56 78, e-mailadres: mpalmen@home.nl

Secretariaat Stichting Activiteiten De Beuk: 
Dora Veldhuis, Christinalaan 88, 6061CZ Posterholt,
e-mailadres: hjwveldhuis@home.nl, Internet: www.activiteitendebeuk.nl

Bieb Postert

In de bovenzaal van cultureel centrum 
De Beuk is elke dinsdag- en donderdag-
middag van 13.30 - 15.30 uur de bieb 
open. Er staan zo’n 1200 boeken en nog 
eens 200 groot letterboeken te wach-
ten om gelezen te worden. Tevens is er 
ook een assortiment kinderboeken en 
kinderprentboeken aanwezig.
Op de website: www.activiteitendebeuk.
nl/bieb-postert is voor iedereen te zien 
welke boeken de bibliotheek heeft en 
of ze aanwezig zijn Ook kan men van elk 
boek een samenvatting van de inhoud 
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lezen. 
De uitleenprocedure is geheel geautomatiseerd waardoor het een professionele 
uitstraling heeft. Een dertigtal vrijwilligers heeft zich beschikbaar gesteld om volgens 
rooster de twee middagen de uitleen mogelijk te maken. Deze uitleen is tevens een 
mogelijkheid waar mensen onder het genot van een kopje koffie/thee elkaar kunnen 
ontmoeten. Het lidmaatschap is gratis en voor het lenen van de boeken is men geen 
leengeld verschuldigd.
Er is ook een samenwerking met Bibliorura in Roermond. Men kan daar boeken 
bestellen en deze in onze bieb afhalen. De gelezen boeken kunnen bij onze bieb inge-
leverd worden en deze zullen weer de weg vinden naar Bibliorura Roermond.
Contactpersoon: Tel: 06 22 33 01 18

Samen koken, samen eten

Iedere dinsdagmorgen wordt er in de boven-
zaal van De Beuk een warme maaltijd bereid. 
Samen koken, samen eten is een activiteit 
waar iedereen aan mee kan doen. Om het 
koken mogelijk te maken, is er extra stroom-
voorziening aangelegd. 
De beide keukenblokken hebben daarbij een 
eigen afzuiging en zijn verplaatsbaar gemaakt. 
Een viertal deelnemers zorgen voor de berei-
ding van de maaltijd. 
De groep bestaat uit 12 alleenstaande per-
sonen, die om 12.00 uur aanschuiven om te 
gaan eten.
Niet iedereen is in staat om mee te helpen met koken, maar na het eten wordt door 
iedereen alles opgeruimd. 
Iedereen betaalt een eigen bijdrage per maaltijd.

Contactpersoon: Mieke Schotemeyer
Tel: 0475 21 07 74

Kerstmarkt

Sinds 2011 wordt een kerstmarkt georga-
niseerd waarvan de opbrengst bestemd is 
voor een goed doel. Vanaf 2017 wordt de 
kerstmarkt georganiseerd door de Stichting 
Activiteiten De Beuk. 
In de bovenzaal worden door de dames van 
de handwerkgroep al een paar dagen van te 
voren kerststukjes gemaakt om ze tijdens de 
kerstmarkt te verkopen. 



pagtina 20

Vrijwilligers van ‘Samen koken, samen eten’ zijn al dagen van te voren druk in de 
weer om het nodige gebak te bakken en de gewenste erwtensoep te laten trekken 
voor de verkoop.
De tombola en de opbrengst van de kerstmarkt wordt gedoneerd aan een goed doel. 
Het aantal standhouders groeit en dit wordt gewaardeerd door het grote aantal be-
zoekers van de kerstmarkt. 

Naast de verkoop van artikelen van de standhouders zijn er allerlei andere activitei-
ten, zoals optredens (zang, muziek en dans), kinderactiviteiten (schminken, knutse-
len) en natuurlijk wordt ook aan de inwendige mens gedacht en is er van alles te eten 
en te drinken.
Ook de samenwerking met de diverse verenigingen die ofwel meehelpen de zaal in te 
richten of een optreden verzorgen is bijzonder waardevol en wij waarderen dit zeer.

Contactpersoon: Dora Veldhuis
Tel: 0475 40 17 08

Repair Café

Weggooien? Mooi niet! Wat is een Repair Café?
Veel mensen hebben in hun werkzaam leven veel 
waardevolle praktische kennis op allerlei gebied 
opgedaan en nu kunnen ze door hun inzet als vrij-
williger bij het Repair Café hun kennis overdragen 
aan anderen. 

Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. 
In het Repair Café gaan ze samen met de deskun-
digen (vrijwilligers) aan de slag. 
De vrijwilligers zijn erg gedreven en enthousiast 
en doen er alles aan om te zorgen dat het weer gemaakt kan worden. 
De spullen worden daardoor langer bruikbaar gemaakt en hoeven niet weggegooid te 
worden. 
Zo valt er voor de vrijwilliger en ook voor de gebruiker altijd wel wat te leren. 

Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee, of gaat helpen bij een 
reparatie van iemand anders. Spullen die voor reparatie aangeboden kunnen worden, 
zijn o.a.: keuken- en andere huishoudelijke apparaten, lampen, elektronische appara-
ten, kleding om te herstellen.
Het Repair Café vindt plaats op de laatste zaterdag van de maand van 14.00 tot 16.00 
uur in de bovenzaal van De Beuk. De reparatie is gratis; wij vragen wel een vrijwillige 
bijdrage. Eventuele materialen moeten betaald worden.

Contactpersoon: Joep Thebrath, tel: 06 52 26 34 70
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Bridge cursus 

Bridgen: wat is het?
Bridge is een kaartspel dat vaak wordt beschouwd als 
een vorm van denksport. De factor geluk speelt niet 
zo’n grote rol. Bridgen is spannend en boeiend waar-
aan je veel plezier kunt beleven. Bij bridgen speel je 
samen met je partner, die tegenover je zit, tegen twee 
tegenstanders. Omdat je steeds tegen andere paren 
speelt, is bridgen een sociale sport. Je ontmoet veel 
verschillende mensen en je kunt het overal en tegen 
iedereen spelen.
Iedereen kan bridgen leren. De spelregels zijn wereldwijd hetzelfde.
Naast het aanhouden van een gezonde leefstijl is het van belang om uw hersenen 
regelmatig uit te dagen. Het trainen van uw hersenen hoeft zeker niet saai te zijn. 
En samen met anderen is het ook nog eens gezellig.
In maart 2018 zijn we in de bovenzaal van De Beuk gestart met een bridgecursus. 
In 12 lessen wordt door een bridgedocent het kaartspel bridgen uitgelegd en aange-
leerd. De kosten worden per cursus vastgesteld.

Contactpersoon: Marij Palmen
Tel: 06 15 43 65 13

Handwerkgroep in de Beuk

Op iedere donderdagmiddag van 13.00 tot 
16.00 uur komen de handwerkdames bij 
elkaar in de bovenzaal van De Beuk. Het is 
een enthousiaste groep van 15 dames die 
wekelijks de weg naar de Beuk vinden. 

De dames komen niet alleen om te hand-
werken, maar ook voor de gezelligheid en 
voor het sociale contact. Zo wordt er o.a. gebreid, geborduurd, genaaid, kaarten ge-
maakt en geknutseld. Ieder heeft zo zijn eigen specialiteit en creativiteit. De spullen, 
die gemaakt worden, zijn soms voor de dames zelf.
Ze maken ook wel eens iets voor anderen en vanaf september worden spullen ge-
maakt, die op de kerstmarkt verkocht kunnen worden. Tijdens het knutselen worden 
de Postertse nieuwtjes gedeeld en hierbij is het sociale aspect heel belangrijk. Ook 
ontstaan hier nieuwe creatieve ideeën en wisselt men onderling informatie uit.
Uiteraard is er altijd tijd om gezellig koffie en thee te drinken. Deze activiteit bevor-
dert de saamhorigheid en de creativiteit van de deelnemers. De deelnemers betalen 
per maand contributie.

Contactpersoon: Betty Op het Veld
Tel: 06 41 76 20 48
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GymFit

GymFit bestaat al 53 jaar (sinds 1965)

Is sportief bewegen iets voor jou ?
Vind je bewegen op muziek met materialen, conditie, evenwicht, coördinatie, plezier 
en gezellig samen zijn leuk, kom dan een keer kijken of meedoen.

Op dinsdagmiddag ben je van harte welkom in de gymzaal van De Beuk,
Nieuw Holsterweg 25, Posterholt!

Groep 1 van 13.15  -  14.15 uur en groep 2 van 14.15  -  15.15 uur

Iedereen is welkom, ook buiten Posterholt. Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Mevr. Riny Janssen, Tel: 0475 40 24 23
Mevr. May Schmitz, Tel: 0475 40 36 56 
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Groene Kruis Wijkverpleging is er voor mensen die het hard nodig hebben, jong en 
oud. Zij kunnen rekenen op onze professionele zorg, ook ‘s nachts en in het week-
end. Uitstekende zorg bieden en persoonlijke aandacht geven, dat is waar onze 
wijkverpleging om draait. Om mensen die, ondanks hun eigen inspanningen en hulp 
van mantelzorgers, de ondersteuning van Groene Kruis Wijkverpleging goed kunnen 
gebruiken. Goede zorg en tevreden klanten, dat is waar wij voor staan.

Dankzij de diensten van Groene Kruis Wijkverpleging kunt u vaak langer zelfstandig 
thuis blijven wonen. Samen met u kijken we wat er nodig is, waar u behoefte aan 
heeft en hoe dit het beste ingevuld kan worden door uw persoonlijke netwerk – kin-
deren, familie, vrienden, buren –, de faciliteiten in het dorp en onze wijkverpleging. 
Door inzet van kleine teams die zelfstandig in uw wijk werken, kunnen we snel scha-
kelen en inspelen op de situatie, ook als deze verandert. 

Wij kunnen u helpen met
persoonlijke verzorging en (specialistische) verpleging
advies, instructie en voorlichting
palliatieve zorg, stomazorg en wondzorg
nachtzorg en beeldzorg
personenalarmering, medido en leefstijlmonitoring

Tel: 088 61 09 92 1

Groene Kruis Wijkverpleging
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Spreekuur Diëtist 

Met een gezonde voeding heeft u meer grip op uw gezondheid! Die kans laat u toch 
niet liggen? De diëtist kan u daarbij helpen met een persoonlijke en praktische aan-
pak, want haalbaarheid is natuurlijk heel belangrijk!
Bij welke klachten en/of vragen kunt u bij een diëtist terecht?
Diabetes Mellitus (suikerziekte), overgewicht (kinderen en volwassenen), onder-
gewicht, verhoogd cholesterolgehalte, verhoogde bloeddruk, hart- en vaatziekten, 
maaglever-darmproblemen, voedselovergevoeligheid of –intoleranties, kanker, 
nierziekten,
eetproblemen, eetstoornissen, slecht etende kinderen, jicht, gezonde voeding, vege-
tarisch eten, voeding bij zwangerschap en borstvoeding, voeding bij sport, sondevoe-
ding en verder bij al uw andere vragen over voeding en de invloed van voeding op uw
klachten! Indien u niet mobiel bent is een huisbezoek mogelijk.

Uw eerste afspraak met de diëtist maakt u via het secretariaat Voeding en Dieet.
Tel: 077 37 39 253, E-mail: vodi.secretariaat@dezorggroep.nl

Zorgcentrum Bosscherhof
Bosscherhof is een gecombineerd zorgcentrum. Het woonzorgcentrum herbergt 
appartementen voor mensen met een verzorgingshuisindicatie, maar ook kamers 
voor mensen die verpleeghuiszorg nodig hebben en een dertigtal zorgappartementen 
voor mensen die nog prima zelfstandig kunnen wonen. Er is zorg voor mensen met 
dementie en zorg voor mensen met een fysieke aandoening.
Zorgcentrum Bosscherhof
Bosscherhof 1, 6075 HE Herkenbosch
Tel: 088 61 08 86 1, Internet: www.dezorggroep.nl/bosscherhof

Zorgcentrum Bergh
Midden in St. Odiliënberg staat een moderne zorglocatie: Bergh. 
Bergh is een gecombineerd woonzorgcentrum met appartementen voor mensen met 
een lichamelijke aandoening, maar ook groepswoningen voor mensen met dementie.
Zorgcentrum Bergh
Kapittellaan 31, 6077 BK St. Odiliënberg
Tel: 088 61 08 86 1, Internet: www.dezorggroep.nl/bergh
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Huisartsenpraktijk 
Posterholt

Huisartsenpraktijk Posterholt, Nieuw Holsterweg 29, 6061EG Posterholt
Tel: 0475 40 26 26, Receptenlijn: 0475 40 26 26 Fax: 0475 40 08 75
Huisartsen: drs. W. Linders en drs. M.H.J. Schlangen.

Praktijkondersteuner Somatiek 
Marion Bosmans is werkzaam als praktijkondersteuner somatiek. Zij voert de contro-
les uit bij patiënten met:Diabetes Mellitus (suikerziekte), COPD/astma (chronische 
longziekten) en hart- en vaatziekten (CVRM) Tevens begeleidt zij ook de patiënten die 
willen stoppen met roken.

Praktijkondersteuner GGZ 
Dhr. John Pingen en Mevr. Hülya Baydar zijn werkzaam als praktijkondersteuner GGZ. 
Zij kunnen u helpen met psychologische problemen waaronder: rouwverwerking, 
depressie, stress gerelateerde klachten of burn-out, relatieproblematiek en angst- en 
paniekklachten. 
U kunt hiervoor bij de assistentes een afspraak maken.

HPP

BENU Apotheek Posterholt, 
Nieuw Holsterweg 33, 6061EG Posterholt
Telefoon: 0475 40 30 15 Fax: 0475 40 39 39 
E-mail: posterholt@benuapotheek.nl
Beherend apotheker: dhr. H. van der Linden

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:30 uur, zaterdag van 10:00 tot 12:00 uur
Voor SPOEDRECEPTEN buiten deze openingstijden:
Apotheek Laurentiuskwartier, Monseigneur Driessenstraat 6, 6043 CV Roermond.

Voor al uw vragen over geneesmiddelen kunt u dagelijks bij een van de assistentes of 
de apotheker terecht. Eventueel kunt u hier een afspraak voor maken.

Benu Apotheek 
Posterholt
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Fysiotherapie 
Praktijk Posterholt

Praktijk voor fysiotherapie Posterholt

Sinds 1974 is de praktijk gevestigd in het centrum van Posterholt en gelegen naast
huisarts en apotheek, met ruime parkeergelegenheid.
De praktijk is voortdurend in beweging, niet alleen wat betreft behandelmethodes, 
maar ook op het gebied van samenwerking met andere disciplines. Zo kunt u onze 
medewerkers ook tegenkomen in het verzorgingstehuis en het fitnesscentrum. 
De goede contacten met huisartsen, specialisten, ergotherapie en ook de thuiszorg 
zorgen ervoor dat er steeds fysiotherapie op maat geleverd wordt!
Dit alles maakt dat onze praktijk al jaren een vertrouwd adres is in Posterholt,
Roerdalen en Midden-Limburg!

Nieuw Holsterweg 27, 6061EG Posterholt
Tel: 0475 40 18 28, Fax: 0475 40 08 22

Missie

Als praktijk hebben wij als missie het laagdrempelig aanbieden van fysiotherapie. 
Concreet wil dit zeggen dat wij therapie aanbieden voor iedereen, zowel jong als oud, 
waarin wij streven naar een optimaal behandelresultaat binnen een zo kort mogelijke 
tijd. Hierin staat uw hulpvraag altijd centraal.

Visie
Binnen onze aanpak staat de patiënt als mens centraal. Hierbij benadrukken wij de 
eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de eigen gezondheid en daarom zal hij/
zij actief betrokken worden bij de oplossing van zijn/haar hulpvraag.
Onze deskundigheid richt zich binnen onze visie op een viertal kernzaken. 
Dit zijn: preventie, advies, begeleiding en herstel.

Adres: Heerbaan 19, 6061EB Posterholt

Fysiotherapie 
Minkenberg & Theisen
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Tandartszorg

Tandartsenpraktijk Horrichs
Adres: Hoofdstraat 180, 6061CH Posterholt
Telefoon: 0475 40 28 85
Internet: www.tandartsenpraktijkpostert.nl
Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 08.00 tot 
17.00 uur.
Vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur
Tandartsenpraktijk Janssen & Janssen
Kerkstraat 4, 6063 AR Vlodrop
Tel: 0475 40 33 84
Internet: www.tandartspraktijkjanssen.nl
Openingstijden maandag 9.30-12.30 en 13.30-17.30 uur, 
dinsdag, woensdag en vrijdag 8.30-12.30 en 13.30-17.30 
uur, donderdag 8.30-19.30 uur.

Ziekenhuiszorg

Laurentius Ziekenhuis 
Het Laurentius Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis 
voor en van de inwoners van Midden-Limburg en levert  
kwalitatief hoogstaande zorg.
Laurentius Ziekenhuis Roermond, 
Mgr. Driessenstraat 6,6043 CV Roermond.
Tel: 0475 38 22 22, e-mail: laurentius@lzr.nl
Servicepunt Laurentius Echt, 
Nobelweg 10 (Bedrijventerrein de Berk) 6101 XB Echt
Tel: 0475 51 80 70, e-mail: echt@lzr.nl

Zuyderland Medisch Centrum, Sittard-Geleen
Zuyderland is actief op het gebied van zorg, wonen en 
welzijn in Zuid- en Midden-Limburg en bestaat uit een 
ziekenhuis op vijf locaties, geestelijke gezondheidszorg, 
acht zorgcentra, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg, twee 
hospices en huishoudelijke hulp.
Zuyderland Medisch Centrum locatie Sittard-Geleen
Dr. H. van der Hoffplein 1, 6162 BG Sittard-Geleen, 
Tel: 088 45 97 77 7
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Logopediepraktijk  
LOGOS

Bij Logopediepraktijk LOGOS kunt u terecht voor onderzoek en behandeling van alle 
logopedische stoornissen voor kinderen, volwassenen en ouderen. De logopedische 
behandeling vindt plaats volgens de laatste ontwikkelingen. Logopedische zorg is 
gericht op verbetering van problemen ten aanzien van stem, spraak, taal, gehoor en 
slikken. Naast dat de behandeling is gericht op de aanpak van aanwezige problema-
tiek, wordt ook aandacht besteed aan voorlichting en preventie.

Logopediepraktijk LOGOS is gevestigd in het Groene Kruisgebouw. 
De behandelingen worden zorgvuldig, persoonlijk en met wederzijds respect uit-
gevoerd. De logopediepraktijk bestaat reeds meer dan 30 jaar en is aangesloten bij 
ParkinsonNet Nederland. 

Mirjam Cuijpers-Sanders
Nieuw Holsterweg 38 6061EH Posterholt
Tel: 0475 53 27 97
E-mail: mirjam.cuijpers@hetnet.nl

VieCuri Medisch Centrum 
VieCuri Medisch Centrum is een topklinisch ziekenhuis, 
aangesloten bij de Samenwerkende Topklinische oplei-
dingsZiekenhuizen (STZ). Mensen uit de regio kunnen met 
bijna elke zorgvraag terecht bij VieCuri, zowel in Venlo 
als in Venray. Daarnaast zijn er regiopoli’s in Panningen, 
Reuver en Horst. 
Locatie Venlo: Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo 
Tel: 077 32 05 55 5
24 uur per dag / 7 dagen per week bereikbaar
Bereikbaarheid In de avonduren tussen 22.00 en 6.30 uur 
is de ingang bij de Spoedeisende Hulp.

Meditta Medisch Centrum Echt 
Meditta Medisch Centrum Echt werkt samen met Medit-
ta HuisartsenzorgLaurentiusziekenhuis en het Zuyderland 
MC. U kunt hier terecht voor snelle en kwalitatief hoog-
waardige diagnostische onderzoeken. 
Röntgenfoto | MRI-scan | Echografie en het registreren 
van hartritmestoornissen.
Nobelweg 10, 6101 XB Echt. Tel: 0475 38 41 50
E-mail: info@mmc-echt.nl
Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
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Fooduz Educatie  
& Coaching

De missie van Fooduz educatie & coaching is om kinderen en volwassenen voed-
selvaardig te maken. Meer leren over eten in de breedste zin van het woord. Het 
vergroten van kennis rondom voeding en voedsel en het doorgronden van (on)
bewust gedrag zorgt ervoor dat mensen uiteindelijk gemakkelijker bewuste (gezonde) 
voedselkeuzes kunnen maken. Leren op welke manier eten invloed kan hebben op 
het dagelijkse bestaan en hoe hier sturing aan gegeven kan worden, daar gaat het 
om! Terugdringen van overgewicht is één van de doelstellingen van Fooduz E & C, 
maar bewuste keuzes kunnen maken en zich fit voelen staat voorop. Jong geleerd is 
oud gedaan is hierbij een passend gezegde. 

Fooduz educatie & coaching biedt trajecten op maat aan voor o.a. scholen, kinder-
centra, overheden, bedrijven, verenigingen, individueel of in groepen in de vorm van 
educatie, coaching, coördinatie en advies. Heb je een vraag of interesse, neem dan 
vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken. 

Contactpersoon: Tanja van Melick. Tel: 06 81 60 77 87, e-mail: info@fooduz.nl .

In2motion

Bewegingsarmoede is een welvaartsprobleem van deze tijd. Mensen bewegen door 
bepaalde technieken steeds minder. Moesten we in de prehistorie nog op jacht voor 
onze maaltijd, nu verdienen (en bestellen…) we deze veelal achter een computer- of 
telefoonscherm. Ons lichaam is echter nog steeds ingesteld op voldoende bewegen, 
anders wordt de niet verbruikte energie opgeslagen als vetweefsel, met veel gezond-
heidsrisico’s tot gevolg. 

In2Motion verricht inspanningstesten en sportmedisch onderzoek (sportkeuringen) 
samen met de sportarts van het Laurentius ziekenhuis te Roermond. Een soort APK 
voor je eigen lijf, en sporters kunnen worden voorzien van trainingsadviezen. Sport-
medisch onderzoek zit in het aanvullende pakket van de zorgverzekeraar, dus wordt 
hier geen beroep gedaan op het eigen risico, en een verwijzing van de huisarts is 
hierdoor niet nodig. Ook op gebied van training is er veel expertise bij In2Motion, 
zowel voor duur- als krachttraining. 
Contactpersoon: Marcel Schmitz, Hoofdstraat 172, 6061CH Posterholt
Tel: 06 10 74 04 63, e-mail: info@in2motion.eu
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Happy Fit

Happy Fit is oorspronkelijk gericht op het bevorderen van gezonde leefstijl van 
basisschoolleerlingen met als pijlers beweging, voeding en gedrag. Het daagt kinde-
ren spelenderwijs uit om na te denken over hun eigen leefstijl met betrekking tot 
eet- en beweeggedrag. Het programma biedt uitdagende gymlessen (bv. freerunnen, 
parcours, ren- en tikspelen, acrobatengym), smaaklessen waarbij kinderen met al hun 
zintuigen voedsel ontdekken en uiteindelijk bewustere en gezondere voedselkeuzes 
kunnen maken. Daarnaast zijn er nog leefstijllessen waarbij kinderen zelf na gaan 
denken over o.a. hun eet- en beweeggedrag of meer leren over mindfulness, en niet 
te vergeten de fitheidstesten van In2Motion. 
Inmiddels is Happy Fit groter geworden en gaat zich nu ook richten op andere (kwets-
bare) doelgroepen in het kader van het nieuwe gemeentelijke gezondheidsbeleid:

Positieve gezondheid.

Kijk voor meer informatie eens op de facebookpagina: 
https://www.facebook.com/Happy-Fit-830584823705142/ 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Tanja van Melick, Tel: 06 81 60 77 87, e-mail: info@fooduz.nl
Nicole Idema, tel: 06 37 15 52 07, e-mail: nicoleidema@outlook.com
Marcel Schmitz, tel: 06 10 74 04 63, e-mail: info@in2motion.eu

Ergotherapie Midden Limburg
Anke Slenders en Karin Hilkens
Heinsbergerweg 27, 6061EG Posterholt
Tel: 06 46 02 72 04 / 06 53 77 34 96 
Internet: www.ergoml.nl
E-mail: a.slenders@ergoml.nl / k.hilkens@ergoml.nl

Ergotherapie 
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Praktijk voor psychotherapie & hypnotherapie

De praktijk is direct bereikbaar voor iedereen, met of zonder verwijzing van de huis-
arts. Guus Meijers is gespecialiseerd in het kortdurend behandelen van veel voorko-
mende klachten en problemen. 
Er zijn doorgaans korte wachttijden tussen aanmelding en het begin van de behande-
ling. U kunt terecht op alle werkdagen tussen 09.00 uur en 21.00 uur.

Streekelsweg 32, 6061EL Posterholt 
Tel: 0475 40 38 29
E-mail: praktijkguusmeijers@home.nl
Internet: www.praktijkguusmeijers.nl

Praktijk Guus Meijers

Yoga

Dinsdag- en donderdagavond vinden yogalessen plaats in het Groene Kruisgebouw, 
Nieuwholsterweg 38 Posterholt. 

U kunt zich aanmelden via Yogadocente:  
Mevr. Dymphy Robeerts-Snepvangers. 
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Medisch pedicure

De medisch pedicure houdt zich, net als de pedicure, bezig met de verzorging van 
de voet en de behandeling van huid- en nagelaandoeningen. Daarnaast voert de 
medisch pedicure ook specialistische behandelingen uit, zoals de behandeling van 
de risicovoet, waarbij ten gevolge van een ziekte (o.a. diabetes, reuma, spasticiteit, 
kanker) of andere oorzaken (o.a. ouderdom, verwaarlozing) een verhoogd risico aan-
wezig is op complicaties. 

Pedicuresalon Esther
Hoofdstraat 27, 6061CA Posterholt. Tel: 06 24 80 44 81

Pedicure Karin
Burg. Geradtsstraat 89, 6061GN Posterholt. Tel: 0475 40 40 31 Mob: 06 43 10 29 29

Medisch pedicure Sjoon Veut
Hoofdstraat 147, 6061CC Posterholt. Tel: 0475 40 12 10
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Pedicure

Pedicure houdt zich bezig met de verzorging van de voet en de behandeling van huid- 
en nagelaandoeningen. 

Schoonheidssalon

Amadeus Nagelstudio
Contact: Vicky Heinen
Hoofdstraat  89, 6061CB  Posterholt
E-mail: vickyheinen@hetnet.nl
Tel: 0475 40 33 09 
Mobiel: 06 23 68 71 54

Jessyca van der LInden
Eijkersstraat  20, 6061GR  Posterholt
Tel: 06 37 19 61 38
Internet: www.jessycavanderlinden.nl

Schoonheidssalon Marie José
Vlodropperweg  46, 6061BB  Posterholt

Beautynette
Streekelsweg  20, 6061EL  Posterholt
Tel: 0475-402612

Studio d’ Ongles
Karbaan  1, 6061BV  Posterholt
Tel: 06 40 29 45 45

DesigNails
Mgr. Koningsstraat  1, 6061CJ  Poster-
holt

Nagelstylist

Esther Willems 
Hoofdstraat 27, 6061 CA Posterholt ,  
Tel: 06 24 80 44 81
E-mail estherwillems68@gmail.com

E.C.M. Rutjens-Seelen
Hopstraat  22 , 6061CR  Posterholt
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Complementaire 
geneeskunde
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Challenge&Care heeft voor ieder mens volledige aandacht en bekijkt een probleem of 
klacht op holistische en onvoorwaardelijke wijze. 
U kunt terecht voor zowel lichamelijke als geestelijke klachten of een combinatie 
van beiden. Challenge&Care ziet lichaam, geest en ziel als één en werkt altijd toe 
naar een optimale energetische en emotionele balans en kracht en een optimaal 
functioneren van alle lichaamsfuncties. Daartoe wordt al naar gelang de klacht, het 
probleem en/of het gewenste resultaat een weloverwogen keuze gemaakt uit ayur-
vedische massage en/of consult, aroma- en bloesemtherapie, chakratransformatie 
en regressie, (lifestyle) coaching en counseling, de Dorn- en Breussmethode, energe-
tische therapie, sport- of ontspanningsmassage, massage bij kanker, fibromyalgie en 
voedingsadvies. Ook een combinatiebehandeling behoort tot de mogelijkheden.

Bianca Coenen, aangesloten bij NOBCO
Winkelweg 23a, 6061AD Posterholt
E-mail: challengecare@ziggo.nl
Tel: 088 50 55 55 0  |  Internet: www.challengecare.nl

Challenge & Care

Angsten en overtuigingen (ontstaan door een reeks van gebeurtenissen) van vroeger 
kunnen ons nu het gevoel geven dat ze ons belemmeren gelukkig te zijn. Maar alle 
hobbels op je pad brengen je uiteindelijk dichterbij je doel. En vooral dichter bij jezelf.
We willen alles zo graag begrijpen, maar wat als we beginnen onszelf te gaan begrij-
pen. Is dat niet al moeilijk genoeg?
We geven vaak anderen de schuld als we niet lekker in ons vel zitten. Maar wat als we 
de verantwoordelijkheid over ons eigen leven terugnemen? Jij bepaalt, wanneer jij 
klaar bent om te durven zijn wie jij werkelijk bent. Als jij bereid bent uit jouw comfort 
zone te stappen en beslist erop te gaan vertrouwen dat jij kunt leren omgaan met 
jouw emoties en jouw realiteit zul jij gaan ervaren wat het betekent dat “jij mag zijn 
wie je werkelijk bent”. Het begint met luisteren naar je hart en je intuïtie volgen. Heel 
pragmatisch, back to basics. Dat hoef je niet alleen te doen, ik help je graag. 

Hoofdstraat 66, 6061CE Posterholt
Tel: 06 46 05 77 52
Email: info@biancahausmanns.nl

Bianca Hausmanns
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Liz Housmans Coaching

Wanneer je in je leven steeds tegen zaken aan blijft lopen, je lichamelijk en/of geeste-
lijk niet goed voelt, dan moet hiervoor een reden zijn. Door middel van LT-balance, 
Marcos-therapie, familieopstellingen of counseling ga ik samen met jou op zoek naar 
de oorsprong van je probleem of klacht.

Tijdens de behandeling krijg je allerlei handvatten en inzichten aangeboden om jouw 
klacht of probleem aan te pakken. De bereidheid en de inzet van jou zijn belangrijk 
om tot resultaat te komen. 

Desiree Veelen (aangesloten bij NFG)
E-mail: desiree.veelen@labyrint-therapie.nl
Tel: 06 516 92 717
Internet: www.labyrint-therapie.nl

Labyrint

Liz Housmans Coaching is een veelzijdige praktijk, waar je terecht kunt voor Hypno-
therapie & Coaching en Omgaan met Verlies. 

Het is mijn passie om jou in je eigen kracht te zetten!
Ik bied je veel mogelijkheden om klachten en problemen die je leven ontwrichten op 
een korte termijn blijvend op te lossen. Dit kunnen klachten zijn op lichamelijk, emo-
tioneel, sociaal of geestelijk gebied. Kijk op mijn website voor uitgebreide informatie.
Samen slaan we de weg in waarop JIJ juist net even die EXTRA HULP nodig hebt!
*Mijn therapie wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullen-
de zorgverzekering. Er is geen verwijzing van een arts nodig.

Liz Housmans Coaching
Donckerstraat 20  6061 EX Posterholt 
Tel. 06-5794 2304 
E-mail: info@lizhousmanscoaching.nl 
Internet: www.lizhousmanscoaching.nl 
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Ik ben Lieke en ben gezondheidstherapeut (een geregistreerde beroepstitel en is 
daardoor wettelijk beschermd). 
Eén van de basisprincipes is; “behandel de zieke en niet de ziekte “. 
Dit gebeurt door een verband te leggen tussen de ziekte en het persoonlijkheids-
beeld van de patiënt. Hierdoor is een totaalbenadering van de patiënt verzekerd, 
hetgeen eerder leidt tot een duurzame genezing. 
 
Ik werk complementair [aanvullend] op de reguliere geneeskunde. Naast behande-
lingen worden er gezondheidsadviezen gegeven. Daarbij gaat het om het belang van 
een gezonde voeding en een gezonde leefwijze, alsmede  het aanpakken van negatie-
ve expositiefactoren [omgevingsfactoren] die de ziekte uitlokken of in stand houden. 
 
Holsterweg 37 6061NS Posterholt
Tel: 06 46 28 81 15
E-mail: info@natuurgeneeskundigelieke.nl

Gezondheidstherapeut Lieke

Wauw Coaching & Counseling

Als psychosociaal counselor begeleid ik mensen die in een moeilijke fase van hun 
leven verkeren op psychosociaal gebied. 
Soms kunnen er door situatieveranderingen  allerlei emotionele en psychische pro-
blemen ontstaan. Bijvoorbeeld bij het verlies van een geliefde, een te hoge werkdruk, 
een trauma, bij ziekte, ontslag, een scheiding, enz. Zulke gebeurtenissen kunnen 
stress, angst, onzekerheid, depressieve gevoelens, en/ of relationele problematiek 
met zich meebrengen.  
Wanneer zich een dergelijk probleem voordoet in je leven vind je meestal zelf wel 
de kracht, of een oplossing om ermee om te gaan. Soms lukt dit echter niet en loop 
je vast. Je merkt dat hetgeen er speelt je op alle fronten in een neerwaartse spiraal 
brengt, en je hebt hulp nodig.

Anita Cobben-Biermans (NFR geregistreerd)
Hoofdstraat 8, 6061CD Posterholt
Tel: 06 23 37 66 44  | E-mail: info@wauwcoachingencounseling.nl
Internet: https://wauwcoachingencounseling.nl
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In je lichaam heb je patronen vastgezet die je weerhouden om te zijn wie je werkelijk 
bent. Als je jouw oude overtuigingen, beperkingen en denkpatronen gaat herkennen 
en erkennen kun je jezelf bevrijden. Je kunt dan dieper in je lijf komen, terug naar de 
kern van wie je bent. Onderweg ga je alle lagen loslaten die je daarin belemmeren. 
Het verzet verdwijnt en de acceptatie dient zich aan. Je gaat je weer herinneren en 
verbinden met wie je werkelijk bent. Van denken naar voelen, in verbinding met 
jezelf, vanuit de kracht van zacht.
Vooraf aan een behandeling hebben we een gesprek van hart tot hart, om duidelijk 
te krijgen waar jouw behoefte ligt.
Geef je over aan wat is,
laat los wat was,
heb vertrouwen in wat komen gaat. 

Tonnie Visschers, van denken naar voelen
Roermondseweg 23a, 6061GA Posterholt
Tel: 06 51 18 51 32 | E-mail: info@krachtvanzacht.com
Internet: www.krachtvanzacht.com

Kracht van Zacht

Uit de vormen van het gezicht en het hoofd kun je veel afleiden. Door je te verdie-
pen in de wetenschap Gelaatkunde leer je kenmerken van de uiterlijke vorm van het 
hele lichaam, het gelaat en schedel van mensen te herkennen. Als je weet waarop 
je moet letten en hoe je moet kijken, wordt het gezicht een open boek. Met behulp 
van die kennis kun je de talenten, het karakter [de psychische eigenschappen] en de 
persoonlijkheid van mensen doorgronden. Bovendien bouw je zo een onbetaalbare 
schat aan mensenkennis op. In feite kan iedereen baat hebben bij het bestuderen van 
gelaatkunde. Immers: in het leven van alledag ben je in de omgang met de mensen 
waarmee je te maken krijgt, heel vaak aangewezen op hun ‘blauwe ogen’. Wat heeft 
hun gezicht je te vertellen? En wat vertellen ze niet? 

Gelaatkunde, psychognomie 
Hoofdstraat 152, 6061CH Posterholt
Tel: 06 53 58 03 10
E-mail: esther@gelaatkundenederland.nl   | Internet: www.gelaatkundenederland.nl
Facebook: @gelaatkunde.esther.verbeek.kleine

Esther Verbeek-Kleinen



pagina 39 

Roos en Boom

Er waren eens twee jonge mensen. De een heette Lieve Roos en de ander Grote 
Boom. Op een avond zaten ze samen op hun Veranda met een pilsje en een lekker 
glaasje water. De maan scheen door de bomen, de kamperfoelie geurde en er was 
het geluid van de krolse kater.‘Zullen we eens wat anders gaan doen’ fluisterden ze 
naar elkaar. ‘’Dan beginnen we een bedrijfje’ (....)
En dat was het begin. ‘s Avonds zaten ze op de Veranda met een pilsje en een glaasje 
water. De maan scheen, de kamperfoelie geurde, de bijen in de kast gaven honing, de 
kippen legden eieren en zij? Zij leefden nog lang en gelukkig.
Roos en Boom staat voor (kleinschalige) workshops, kruidenproducten, bij-producten 
en educatie. Voor de komende jaren heb ik grootse plannen, Lieve Roos timmert aan 
de weg! 
Janine Roos en Cyriel Lendfers, herborist en imker
Irenelaan 17  6061BC Posterholt
Tel: 06 57 08 52 93 | E-mail: lieveroosengroteboom@gmail.com
https://www.facebook.com/lieveroosengroteboom/

Orthomanuele geneeskunde
Veel mensen hebben klachten die te maken hebben met de wervelkolom, bijvoor-
beeld rug-, nek-, schouder- en elleboogklachten. ook hoofdpijn en buikklachten 
kunnen hun oorzaak in de wervelkolom vinden. ondanks diverse onderzoeken wordt 
er vaak ‘niets gevonden’ en blijven de klachten bestaan. Er is in nederland  een groep 
van ruim 60 artsen die zich hebben gespecialiseerd in deze veelal nog onbegrepen 
klachten van het bewegingsapparaat, de artsen voor orthomanuele geneeskunde. 
De behandeling
Na het onderzoek stelt de arts een behandelplan op. De behandeling heeft tot 
doel de standafwijkingen geleidelijk op te heffen. De oorspronkelijke functie van de 
wervelkolom en het zenuwstelsel kan zich dan herstellen. Met behulp van een aantal 
behandelkussens wordt de patiënt in een zodanige houding gelegd dat de arts de 
scheefstaande wervels weer in de juiste positie kan brengen. niet alle wervels kunnen 
in één behandeling gecorrigeerd worden.
W.J.H. Esser Artsenpraktijk voor orthomanuele en algemene geneeskunde.
Heinsbergerweg 52 a, 6061AK Posterholt
Tel: 0475 40 13 28, Mobiel 0475 43 04 35

Esser Artsenpraktijk
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Gemeente Roerdalen

Servicepunt Roerdalen

Adres en opening
Servicepunt Roerdalen is de centrale balie van de Gemeente Roerdalen. Hier kunt 
u terecht voor alle gemeentelijke producten en diensten. Persoonlijk, telefonisch, 
schriftelijk en via e-mail.
Bezoekadres: Schaapsweg 20, 6077 CG Sint Odiliënberg
Postadres: Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg
Tel: 0475 53 88 88
Fax: 0475 53 88 99
E-mail: info@roerdalen.nl
Calamiteitentelefoon: 06 55 83 80 69 (buiten kantooruren)
Meldpunt openbare ruimte: 0475 53 88 88

Openingstijden
De gemeente werkt op afspraak. U kunt terecht op de volgende tijden:
Maandag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur
Dinsdag van 09.00 tot 19.00 uur en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
Voor het afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen hoeft u geen afspraak te maken 
en kunt u binnenlopen op bovenstaande tijden.

Telefonisch Informatie Punt
We zijn telefonisch te bereiken via het Telefonisch Informatie Punt op de volgende 
tijden: van maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur. 
Vrijdags van 08.30 tot 12.00 uur.

Dorpscontactpersonen
Hoe zorgen we voor de beste verbindingen in onze dorpen, tussen dorpen en in en 
met het gemeentehuis? Dat is de uitdagende taak waar Paul Arns en Harrie Gootzen 
vanuit de Gemeente Roerdalen aan werken. Dat doen ze zowel in de dorpen, samen 
met inwoners, als in het gemeentehuis. Daarmee hebben ze een belangrijke rol om 
de beweging “Samen Doen” mee handen en voeten te geven. Daarin zijn inwoners 
en gemeente op zoek naar nieuwe manieren om samen te werken aan de ontwikke-
ling van krachtige dorpen. 

Aanspreekpunt
Inwoners die initiatief nemen en ondersteuning vragen van de gemeente hebben via 
Paul en Harrie een makkelijk aanspreekpunt. Zij zorgen voor de juiste contacten bij de 
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gemeente of met andere actieve inwoners, ondernemers of verenigingen. Zo wordt 
het ‘Samen Doen’ steeds makkelijker. Harry Gootzen draagt zorg voor de dorpen 
Montfort, Vlodrop, Melick en Paul Arns voor Sint Odiliënberg, Posterholt en Herken-
bosch.

 Paul Arns  Harrie Gootzen,  
 Tel: 06 20 40 89 54  Tel: 06 11 73 88 40 
 Mantelzorgondersteuning
Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid of bekende die ziek 
is of beperkingen heeft. Het geven van mantelzorg is zeer waardevol en onmisbaar in 
onze samenleving. Mantelzorg kan echter ook een belasting met zich meebrengen. 
Niet zelden gaat er immers veel tijd en energie in deze zorg zitten waardoor je minder 
tijd voor jezelf hebt. De mantelzorgondersteuner van de Gemeente Roerdalen onder-
steunt de mantelzorgers. Hierbij kan de mantelzorger juist ook andere vragen en/of 
ondersteuning nodig hebben dan de hulpvrager. Samen met de mantelzorgondersteu-
ner kan de mantelzorger op zoek gaan naar de juiste vormen van ondersteuning.   

Het Steunpunt Mantel-
zorg Roerdalen is telefo-
nisch bereikbaar via tel: 
06 52 66 95 65. E-mailen 
kan ook: bjornmaes-
sen@proteion.nl. 
Meer informatie over 
mantelzorg is te vinden 
op www.proteion.nl en 
op de Facebookpagina 
van Mantelzorg Roer-
dalen.
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Politie in Posterholt

PolitieServicePunt in het gemeentehuis.

U kunt bij het PolitieServicePunt terecht via de balie van het Gemeentehuis, Schaaps-
weg 20 Sint Odiliënberg van maandag- tot en met vrijdagochtend van 9.00 uur – 
12.30 uur en van maandag- tot en met donderdagmiddag van 13.30 – 17.00 uur. 
Via tel: 0900 88 44 kunt u tegen lokaal tarief een afspraak maken. Voor bepaalde aan-
giftes, bijvoorbeeld vernieling of diefstal fiets kunt u ook via internet aangifte doen. U 
kunt hiervoor terecht op de site 
van de politie: www.politie.nl 
De wijkagenten zijn:

Vrijwilligerszorg

De Vrijwilligerszorg Roerdalen biedt hulp aan kwetsbare burgers door het inzetten 
van een vaste vrijwilliger. Een vaste vrijwilliger biedt ondersteuning aan mensen met 
een chronische ziekte of lichamelijke beperking of aan iemand die eenzaam is. Jong, 
oud én hun mantelzorgers kunnen een beroep doen op een vrijwilliger. De Vrijwil-
ligerszorg is aanvullend op de professionele zorg en zal deze nooit vervangen. Een 
vrijwilliger kan op allerlei manieren helpen:

• • Aanwezig zijn bij iemand zodat de mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft
• • Wandelen met iemand (eventueel met rolstoel of rollator)
• • Een luisterend oor bieden
• • Samen een boodschap halen

Speciaal opgeleide dementievrijwilligers bieden ondersteuning aan mensen met 
dementie en hun mantelzorgers. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vrijwillige contactpersonen:
Toos Mulders, tel: 06 21 18 88 24 of 
Petra de Roeper, tel: 06 22 43 52 25. 
E-mailen kan ook: bjornmaessen@proteion.nl
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Buurtgezinnen

Vraaggezinnen
Herken je dat? Soms lijkt alles tegen te zitten. Problemen stapelen zich op in je gezin 
en worden steeds zwaarder. Er hoeft dan maar iets te gebeuren of de emmer loopt 
over. Dan lukt het niet meer om op ieder moment voldoende tijd en aandacht aan de 
kinderen te besteden. Of aan jezelf.
Kun je wel wat hulp gebruiken? Misschien kan Buurtgezinnen.nl een handje helpen. 

Steungezinnen
Buurtgezinnen.nl is er voor alle gezinnen, die om wat voor reden dan ook, behoefte 
hebben aan ontlasting en ondersteuning bij de opvoeding. Die steun wordt gegeven 
door andere gezinnen met ervaren ouders die een gezin in hun buurt willen helpen.
Als steungezin word je voor een langere periode de steun en toeverlaat voor een 
vraaggezin op het gebied van de opvoeding van de kinderen. 
Steungezinnen krijgen geen vergoeding voor hun ondersteuning; het is vrijwilligers-
werk. Steunouders hebben een belangrijke rol die soms moeilijk kan zijn. Daarom 
worden zij op hun beurt ondersteund door Buurtgezinnen.nl.
Buurtgezinnen.nl is ook actief in de Gemeente Roerdalen

Doelstelling
De missie van de Stichting Buurtgezinnen.nl is: Bevorderen dat kinderen veilig en 
gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin en voorkomen dat kinderen uit huis 
worden geplaatst.

Dit proberen we te bereiken door aan vier doelen te werken:
• • Ouders ontlasten
• • Ouders sterker maken
• • Opvoedingsklimaat verbeteren
• • Netwerk van het gezin uitbreiden

Meer info:
Internet: www.buurtgezinnen.nl
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Proteion Buurtbemiddeling helpt buren en buurtgenoten om hun onderlinge pro-
blemen op te lossen en om de communicatie te verbeteren. Ongeveer 80% van de 
in behandeling genomen burenruzies wordt door ons succesvol opgelost. Dat is circa 
15% meer dan het landelijk gemiddelde. Tijdige inzet van buurtbemiddeling voor-
komt de escalatie van conflicten tussen inwoners. Herstel van de communicatie leidt 
vaak tot een oplossing die voor beide partijen acceptabel is. Hiermee voorkomen 
we strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures en nemen we werk uit handen 
van instanties als politie en woningcorporaties. Zij kunnen zo meer tijd besteden aan 
andere taken.

Meer informatie vindt u op www.proteionbuurtbemiddeling.nl
Contact: Proteion Buurtbemiddeling is te bereiken via: 
E-mail: info@proteionbuurtbemiddeling.nl
Tel: 06 20 28 05 76

Buurtbemiddeling
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Thomashuis Posterholt

Een Thomashuis is een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een ver-
standelijke beperking. De bewoners en de verantwoordelijke zorgverleners wonen 
er op een zo gewoon mogelijk manier met elkaar samen. Korte communicatielijnen, 
warmte en persoonlijke aandacht staan er centraal.

Thomashuis Posterholt
In ons Thomashuis wonen we met negen bewoners. Het is een zeer gemixte groep, 
zowel in leeftijd als in ontwikkelingsniveau. Ons Thomashuis is rolstoeltoegankelijk. 
Met z’n allen gaan we ieder voorjaar en iedere zomer op vakantie. Het leven in ons 
huis speelt zich binnen en buiten af. We hebben een grote tuin waar we onze dieren 
verzorgen (pony, geiten, minivarkens, kippen, konijnen) en binnen hebben we naast 
onze 2 honden, een baardagaam, en schildpadden. Ook zijn er bewoners die dieren 
op hun eigen kamer hebben zoals een papegaai, konijn en baardagaam. Voldoende 
dieren om te verzorgen dus!

Donckerstraat 6, 6061EX Posterholt. Tel: 0475 40 08 01
E-mail: info@thomashuisposterholt.nl | Internet: www.thomashuis.nl/posterholt

PSW - Onze passie kent geen beperkingen
PSW zich in voor mensen met een verstandelijke beperking. In Posterholt aan de 
Zwartemolenhof ligt al 12,5 jaar een woonbegeleidingscentrum van PSW. Hier wonen 
13 mensen met een verstandelijke beperking. Zij krijgen ondersteuning bij het wonen 
van professionele begeleiders. Doel is een woonsituatie creëren waarin de bewoners 
zich thuis en veilig voelen en waarbij ouders en verwanten betrokken zijn. Overdag 
gaan de bewoners naar hun werk of de dagbesteding. De sfeer is huiselijk en gemoe-
delijk en er is veel aandacht voor de invulling van de vrije tijd. Meedoen in Posterholt 
is voor de bewoners erg belangrijk. Ze gaan er dan ook regelmatig met de begeleiding 
op uit en sluiten graag aan bij lokale activiteiten. 

Meer informatie:
WBC Posterholt Zwartemolenhof 42, 6061DB Posterholt. 
Tel: 0475 40 06 07 
E-mail: info@psw.nl
Internet www.psw.nl 

PSW  
Woonbegeleidingscentrum  

Posterholt
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Sociaal Wijkteam

Ons dagelijks leven bestaat voor een groot deel uit wonen, werken, kinderen, op-
voeden, school, sporten of bezig zijn met een hobby. De meeste mensen redden zich 
prima en anderen hebben er hulp bij nodig, soms meer, soms minder. Het Sociaal 
Wijkteam zorgt ervoor dat iedereen mee kan blijven doen en zit gewoon bij u in de 
buurt. 

In gesprek
Wij willen graag met de inwoners van Posterholt in gesprek zijn en blijven, samen kij-
ken waar we iets kunnen betekenen voor het dorp, niet alleen als het om problemen 
gaat maar vooral ook om problemen te voorkomen. Wij vinden het belangrijk dat 
iedereen zich in het dorp thuis voelt. Als er problemen zijn dan is het juist belangrijk 
om samen met de betrokkenen te bekijken of we het probleem met z’n allen kunnen 
oplossen. Vaak biedt een eerste gesprek al veel mogelijkheden. Als het nodig is kun-
nen we samen kijken of andere mogelijkheden zinvol zijn. De ervaring leert dat hoe 
eerder problemen worden aangepakt hoe groter de kans is op verbetering of herstel.

Vertrouwen en respect
Het Sociaal Wijkteam bestaat uit mensen die gespecialiseerd zijn om een goede ana-
lyse te maken van de problemen maar nog belangrijker: om samen met de betrokke-
nen te bekijken welke 
mogelijkheden er 
zijn als het even iets 
minder goed gaat. 
Zij doen dit met  veel 
inzet, vertrouwen en 
respect voor de an-
der. Zij hebben veel 
kennis over aanpak 
van diverse zaken. 
Dit kan o.a. zijn: op 
gebied van (zelfstan-
dig)  wonen, finan-
ciële problemen, 
moeilijkheden met 
de opvoeding van 
kinderen, moeizaam 
verlopende contac-
ten met de buurt of buren, overlast van de omgeving, kortom alles wat het (samen)
leven moeilijker maakt. Zij kunnen ook samen met u bekijken welke mogelijkheden 
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er zijn als u gebruik wilt maken van de Wmo (Wet maatschappelijke Ondersteuning). 
Deze wet wil bereiken dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen 
en kunnen meedoen aan de maatschappij.
Hoe?

Persoonlijk en betrokken

Belangrijk is een goede communi-
catie, niet meerdere personen die 
met u het geheel bekijken, maar 
één persoon die samen met u uw 
vraag bekijkt en u verder onder-
steunt. Deze contactpersoon kan 
een verpleegkundige, Wmo-des-
kundige, jeugd- en gezinswerker of 
maatschappelijk werker zijn.

De medewerkers van het Sociaal 
Wijkteam kennen de mogelijk-
heden die er in Roerdalen zijn. 
Misschien bent u daar al mee 
geholpen. Als u verdere ondersteu-
ning nodig heeft, voert het Sociaal 
Wijkteam altijd eerst een persoon-
lijk gesprek met u. Tijdens zo’n 
gesprek bekijken ze samen met u 
wat er mogelijk en nodig is. Mis-
schien kunt u nog veel dingen zelf 
of zijn er mensen in uw omgeving 
die kunnen helpen. Is er professi-
onele hulp nodig? Dan wordt deze 
ingeschakeld.

Om dit alles mogelijk te maken is samenwerking met de inwoners van Posterholt erg 
belangrijk. Laat uw stem horen, neem zeker contact op als u hulp wilt, maar ook als u 
denkt dat anderen hulp nodig hebben.
Samen kunnen we veel betekenen voor ons dorp.

Bereikbaarheid
Het Sociaal Wijkteam is van maandag tot en met donderdag telefonisch bereikbaar 
van 12.30  tot 13.30 uur. Tel: 0475 53 88 88
U kunt ook een e-mail sturen naar : sociaalwijkteam@roerdalen.nl

Binnenlopen kan ook!
Op maandag van 14.00 tot 15.30 uur houdt het Sociaal Wijkteam spreekuur in het 
Groene Kruisgebouw, Nieuw Holsterweg 38 Posterholt.
U bent van harte welkom.
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Menswel Posterholt

Centrale missie
‘Onze grootste kwaliteit is dat we mensen helpen samenwerken en op eigen benen te 
staan’.

Centraal staat dat de burger meer in “the lead” komt. Er wordt een grotere mate van 
zelfstandigheid verwacht, hij wordt mede-eigenaar van problemen op het vlak van 
zorg en welzijn en er wordt veel vaker uitgegaan van wederkerigheid. 
Niet de problemen staan centraal, maar de mogelijkheden van mensen. 
De samenleving verandert van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. 
Gezamenlijke verantwoordelijkheid en co-creatie.

Centrale uitgangspunten voor het sociaal werk zijn:
• Kern/dorpsgericht: gezonde, veilige en plezierige woonomgeving
• Vraaggericht
• Integraal en samenhangend
• Werk samen
• Iedereen doet mee (naar vermogen / diversiteit)
• Langer zelfstandig wonen
• Voorkeur voor algemene collectieve voorzieningen en informele hulp en (man-

tel)zorg.

Jongerenwerk
Het Jongerenwerk van Menswel zet zich in voor alle jeugd en jongeren. 
Hierbij kan gedacht worden aan het mee-organiseren of mee-denken van activiteiten 
in de vrije tijd, individuele coaching bij kleine vraagstukken of de verbinding maken 
met andere burgers en/of verenigingen/instanties.
Jongerenwerkster Sanne Hermans werkt in Posterholt.
Zij is te bereiken: e-mail: sanne.hermans@menswel.nl en/of mobiel: 06 24 81 75 55

Opbouwwerk
De opbouwwerker van Menswel kan burgerinitiatieven, verenigingen, stichtingen on-
dersteunen, faciliteren en adviseren. Is er een vraag over een tekort aan vrijwilligers? 
Zijn er bestuurlijke vraagstukken? Of wilt men een activiteit opstarten? 
Eerdere ervaringen zijn al opgedaan bij o.a. het bestuur van OKé Roerdalen en Petit 
Beurs (kringloopwinkel in Posterholt) met praktisch advies.
Opbouwwerkers / jongerenwerkers
Ton van Aalst: e-mail: Ton.vanaalst@menswel.nl | Tel: 06 28 21 46 65
Twan Geelen: e-mail: twan.geelen@menswel.nl | Tel: 06 28 22 14 66 
Ken Loete: e-mail: ken.loete@menswel,nl | Tel: 06 24 81 75 95
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Laaggeletterdheid

Maar liefst 2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met lezen, schrij-
ven, en/of rekenen. In de leeftijdsgroep tussen de 16 en 65 jaar gaat het om 1,3 mil-
joen Nederlanders die moeite hebben met taal. In tegenstelling tot wat veel mensen 
misschien denken is tweederde van deze mensen van Nederlandse afkomst. 

Menswel maakt ook deel uit van het taalakkoord waar-
bij we ons inzetten voor laaggeletterden. 
Voor ons is taal een middel, geen doel, om mensen te 
helpen volwaardig mee te kunnen doen aan de samen-
leving. Waarbij het essentieel is dat de mensen een 
positiever zelfbeeld krijgen en het gevoel ontwikkelen 
om mee te mogen / kunnen draaien in onze huidige 
samenleving. 
In Roerdalen zijn volgens onderzoek 5- 8% van de men-
sen laaggeletterd.
Graag komen wij met hen in contact om voorlichting 
of cursussen te geven waarmee we in 2018 aan de slag 
zijn of gaan. Ons doel is om minimaal 10% van deze groep te bereiken. We werken 
hierin o.a. samen met Bibliorura, Stichting ABC, Gilde- opleidingen en Humanitas.

Proteion Thuiszorg Roerdalen

Proteion Thuiszorg Roerdalen in Posterholt
Proteion is er voor zorg, ondersteuning en behandeling aan huis. Hierdoor kunt u 
lang uw vitaliteit en zelfstandigheid behouden en thuis blijven wonen. Dat is wat de 
meeste mensen het liefst willen: een goede oude dag in eigen huis. Ook als u tijdelijk 
thuiszorg nodig heeft vanwege ziekte, een operatie of revalidatie, zijn wij er voor u.
Internet: www.proteion.nl

CZ is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk. 
Missie: zorg in Nederland goed, betaalbaar en toegankelijk te houden voor iederéén. 
Voor de dorpen is een mobiel kantoor beschikbaar waarin alle informatie te vinden is 
en zaken te regelen zijn. In Posterholt is het mobiel kantoor ‘s maandags aanwezig op 
het marktplein en is geopend van 13:00 - 14:00 uur.

CZ mobiel kantoor
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Whatsapp groepen

Een moderne en digitale vorm van buurtpreventie is WhatsApp-preventie. Gebruikers 
kunnen met hun smartphone via de gratis app WhatsApp berichten met elkaar uit-
wisselen en bestanden delen. Inmiddels vormen steeds meer WhatsAppgroepen op 
lokale schaal de mogelijkheid om een buurt veiliger te maken. Via WhatsApp wisselen 
inwoners onderling makkelijk en snel informatie uit. Het zijn groepen voor en door 
bewoners en vele gemeenten stimuleren het gebruik. Whatsappbuurtpreventie is als 
bewonersinitiatief ontstaan. In Posterholt zijn de volgende groepen actief:

De Donck
Contactpersoon: Jean Goessen Tel: 06 43 62 84 05, 
E-mail: Buurtappdedonck@gmail.com
Heerbaan (Höfkensweg-Hoofdstraat), Matthiasweg, Middenweg, Hoofdstraat (Höf-
kensweg-Roermondseweg), Donckerstraat (tot aan Akerstraat), Roermondseweg 
(tot aan Postweg), Burgemeester Geradtsstraat, Reijpenweg, Aan de Leigraaf, Dr. 
Schaepmanstraat, Dr. Poelsstraat, Dr. Ariënsstraat, Struukskensweg, Mgr. Nolenstraat, 
Eijkersstraat, Roskammerweg, Aerwinkelallee, Kasteel Aerwinkel, Holsterweg (tot aan 
viaduct), Weg van de Roskam naar Vlodrop.

Streekelana
Contactpersoon: Sandra Moors, Tel: 06 22 33 01 18, 
E-mail: streekelana@gmail.com Streekelsweg, Wittemolenweg, Hofkensweg, Zwarte-
molenweg, Zwartemolenhof, Heerbaan,  
Höfkensweg-Nieuw Holsterweg), Hoofdstraat (Höfkensweg-Nieuw Holsterweg).

Buurtrondomchristinalaan 
Contactpersoon Ger van Kruchten, Tel: 06 49 38 67 42, 
E-mail: buurtrondomchristinalaan@gmail.com
Christinalaan 1 t/m 40, Brouwersstraat, Nieuw Holsterweg 1 t/m 38, Heerbaan 1 t/m 
27,  
Raadhuisstraat, Hopstraat, Lagerstraat, Johan-Frisolaan, Mgr. Koningsstraat,  
Willem Alexanderlaan 19 t/m 29, Hoofdstraat 63 t/m 120, Aan de oude Markt, Vuren-
steeg.

Koningswijk
Contactpersoon Ronald Abels, Tel: 06 43 48 72 08, 
E-mail: koningswijkposterholt@gmail.com.
Beatrixlaan, Margrietlaan, Constantijnlaan, Emmalaan, Willem Alexanderlaan (Mgr. 
Koningsstraat-Trambaan), Christinalaan (Mgr. Koningsstraat-Vlodropperweg), Kar-
baan, Trambaan, Varenweg, Voermanlaan, Irenelaan, Hoofdstraat (Mgr. Konings-
straat-Vlodropperweg).
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Preventie Zuid Posterholt
Contactpersoon: Peter Diels, Tel: 06 24 16 71 01, 
E-mail: buurtpreventieomgevingwilhelminalaan@hotmail.com
Vlodropperweg, Wilhelminalaan, Bernhardlaan, Julianalaan, Rector van den Boorn-
laan, Heinsbergerweg, Winkelweg, Bolbergweg, Boomstraat.

Buurtpreventiedevarsj
Contactpersoon: Piet Lebens, tel: 06 46 76 11 07, 
E-mail: bpdevarsj@gmail.com
Kluisweg (mogelijk uitbreiding naar de hele Varst).

Mini Bieb

Minibieb werkt vanuit het idee dat je de samenleving 
met elkaar leuker kunt maken. 
Je kunt een eigen minibieb ophangen aan jouw huis of 
plaatsen bij jouw vereniging, school of bedrijf. 

In Posterholt hebben we 2 minibiebjes:
In de tuin aan de Christinalaan 6, te Posterholt ligt de 
minibieb “Postert”.
In deze bieb liggen tijdschriften en boeken ( kinder- en 
jeugdboeken, romans, leesboeken, natuurboeken, 
enz.) die iedereen gratis mag lenen of ruilen tegen een 
ander boek of tijdschrift. Je kunt natuurlijk ook zelf 
een mooi boek voor iemand anders achterlaten. De 
minibieb is er voor iedereen.
Dus voel je vrij om mee te doen en ruil boeken, leen 
ze of voeg een boek uit jouw boekenkast toe! Zo kan 
iedereen van elkaars boeken genieten.
Wanneer het buiten donker is, sluiten we de minibieb af.

De tweede minibieb staat bij Kindercentrum ‘t Vlaegelke te Posterholt achter de 
poort bij Vurenhof. Hier liggen alleen kinder- en voorleesboeken.
Met baby’s kun je naar de plaatjes kijken in boeken en erover vertellen. Het horen 
van klanken en het zien van afbeeldingen, het liefst met felle kleuren, helpt in de 
ontwikkeling. Je baby leert hiermee om beelden en woorden aan elkaar te koppelen. 
Met voorlezen oefen je de luistervaardigheid en de concentratie.
Als de kinderen leren praten, leren ze door het voorlezen veel nieuwe woorden.
Lezen leer je alleen door het heel veel te doen. Met thuis een kwartier vrij lezen per 
dag, leest je kind in een jaar een miljoen woorden!
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OKé Roerdalen is een ouder-kind Centrum in de Gemeente Roerdalen. Het centrum 
is bedoeld voor alle mensen in de Gemeente Roerdalen. Dit centrum is gestoeld op 4 
pijlers: 

• zelfstandigheid en zelfbeheer; 
• open aanbod; kinderen horen erbij; 
• werk wordt beloond. Wij bieden verscheidene activiteiten voor alle doelgroe en 

en staan open voor suggesties. Voor iedereen wat wils.

Activiteiten
• Budget koken: gezellig met zijn allen koken voor weinig geld.
• Wandelen
• Sportief bezig zijn met zijn allen.
• Fietsles: Wil je fietsles? Regel een fiets en meld je aan!!!

Locatie en telefonische bereikbaarheid
Zie Kringloopwinkel Petit Beurs

OKé Roerdalen

Kringloopwinkel Petit Beurs

Bij de kringloopwinkel Petit Beurs kunt u terecht voor tweedehands kleding en andere 
spullen voor een klein prijsje. U kunt er ook kleding of spullen brengen die u zelf niet 
meer nodig heeft en die er nog netjes uitzien. Van de opbrengst worden activiteiten 
georganiseerd voor de inwoners van Roerdalen.

Locatie en openingstijden
Adres: Streekelsweg 6 in Posterholt (bij de Basisschool De Draaiende Wieken). 
De winkel is telefonisch alleen bereikbaar tijdens openingsuren, via: 06 27 24 88 14. 
De winkel is open op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 11.00 tot 14.00 
uur.

Inleveren spullen
Wilt u ook een bijdrage leveren? Dan kunt u uw kleding of andere spullen naar de 
kringloopwinkel in Posterholt brengen. 
U kunt ook contact opnemen via tel: 06 27 24 88 14 (Anja Twiss).
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Computerloos

Computerloos: oude computers worden opgeknapt en beschikbaar gesteld aan men-
sen met een smalle beurs. 
De mensen krijgen een computer, monitor, toetsenbord en muis voor een kleine 
bijdrage. Dre spullen blijven eigendom van de Stichting.
Gaart de computer stuk of werkt hij neit meer naar behoren dan wordt de computer 
vervangen of gerepareerd.
Deze activiteit  wordt uitsluitend uitgevoerd op afspraak.
Wij zijn bereikbaar via: 
Telefoon: 06 47 05 53 20
E-mail: groep.computerloos@gmail.com 
Bij geen gehoor kunt u ook contact opnemen via OKé Roerdalen en/of Petit Beurs

Locatie en telefonische bereikbaarheid
Zie Kringloopwinkel Petit Beurs
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Woningcorporatie

Wij zijn Wonen Limburg 
Met ruim 26.000 woningen zijn wij Limburgs grootste woningcorporatie, actief in de 
hele provincie en in het aangrenzend Zuidoost-Brabant. Vanuit ons kantoor aan de 
Willem II Singel in Roermond zijn wij er voor de bewoners van de gemeente Roer-
mond, Maasgouw, Leudal, Echt-Susteren en ook voor uw Gemeente Roerdalen. 

Ons woningaanbod via Thuis in Limburg
Bent u op zoek naar een passende huurwoning? Wonen Limburg biedt haar hele 
woningaanbod online aan via de website van Thuis in Limburg: www.thuisinlimburg.
nl. Deze website is een samenwerking van meerdere woningcorporaties in Limburg. 
Voor u betekent dit dat ons gezamenlijk aanbod overzichtelijk bij elkaar staat. In een 
oogopslag bent u van het complete aanbod op de hoogte.

Inschrijven, zoeken en op aanbod reageren
Op de website www.thuisinlimburg.nl kunt u zich gratis inschrijven als woningzoe-
kende. U kunt er ook meteen zoeken naar een huurwoning die bij u past en direct op 
het aanbod reageren. Ook als u alleen op zoek bent naar een parkeerplaats of garage 
kunt u op deze website terecht. 

Prettig wonen
Naast het verhuren van woningen vindt Wonen Limburg het als woningcorporatie 
belangrijk om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Wij doen graag iets terug 
voor onze huurders en zijn betrokken bij projecten die de leefbaarheid in een wijk, 
buurt of regio verbeteren. Projecten kunnen een initiatief zijn van Wonen Limburg 
maar wij dragen ook graag een steentje bij aan projecten die door u als huurder of 
door een van onze partners worden aangedragen. Nieuwsgierig naar die projecten? 
Kijk dan zeker eens op de maatschappelijke kaart (https://maatschappelijkekaart.
wonenlimburg.nl) voor meer inzicht in de leefbaarheidsprojecten en initiatieven van 
onze bewoners, onze partners en van onszelf. 

Meer weten? 
Neem dan gerust contact met ons op. 
Bel 088 38 50 80 0, mail (post@wonenlimburg.nl) of loop gewoon bij ons binnen. U 
kunt bij ons terecht van maandag – vrijdag van 8.30 – 17.00 uur. 

Wonen Limburg
Willem II Singel 25, Roermond
www.wonenlimburg.nl

https://www.wonenlimburg.nl/
https://www.wonenlimburg.nl/wij_doen
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Geluksplekken en 
wandel/fiets knooppunten

Posterholt is een van de zes dorpen die samen de Gemeente Roerdalen vormen.
Het is als het ware een lint van dorpen waar de gastvrijheid nog met de hoofdletter 
“G” geschreven wordt.
De inwoners proberen een beetje gelukkig te zijn. En dat lukt vrij aardig. Maar welke 
plekken maken hen hier gelukkig? 

De geluksroute
De Gemeente Roerdalen kent 26 geluksplekken waarvan zes speciale plekken van 
geluk voor kinderen.
Op elke plek krijg je drie tips om uit te voeren. Die actie is belangrijk. Wie alleen maar 
boeken over diëten leest, zal nooit gewicht verliezen. Zo werkt dat ook met geluk. 
De tips zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek over maakbaar geluk. Wie ze, 
samen met anderen, op een eigen, creatieve manier uitvoert, maakt kans om een bé-
tje gelukkiger te worden. Wie woorden vindt voor zijn geluk is al goed op weg. Meer 
informatie over geluksplekken vind je op: www.roerdalen.nl/geluksplekken.

De geluksplekken in Posterholt zijn:
05 De Aerdmannetjes van Kasteel Aerwinkel
K2 De nieuwsgierige Alpaca’s van het kasteel
 Beiden tevens kindergeluksplek. Kasteel Aerwinkel, Aerwinkelsallee 1, Posterholt. 
23 De Vissers van de Groene Bleek
 Visvijver de Groene Bleek, Holsterbroekweg, Posterholt.
25 De Raad van Elf
 Het carnavalsmonument op het groenstrookje schuin tegenover de Sint Matthias-

kerk, aan de Nieuw-Holsterweg in Posterholt. 

Knooppunten

Iedere Nederlandse regio heeft een bewegwijzerd netwerk van 
fietsknooppunten, aangegeven met wit-groene bordjes met 
cijfers er op. In de Fietsersbond Routeplanner (www.routeplan-
ner.fietsersbond.nl) kun je heel makkelijk gebruik maken van 

deze knooppunten door het routetype ‘Netwerk fietsknooppunten’ te gebruiken. De 
Routeplanner stuurt je dan waar mogelijk langs de knooppunten. Buiten het netwerk 
fiets je volgens het profiel ‘makkelijk doorfietsen’.

In Posterholt liggen drie fietsknooppunten, nr. 58, 59 en 69.
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Wandelnetwerk Roerdalen

Het wandelnetwerk Roerdalen bestaat uit ongeveer 190 kilometer tweezijdig beweg-
wijzerde aaneengesloten wandelroutes. Er zijn ongeveer 150 wandelknooppunten. 
De markeringen zijn gele pijlen in een rood kader. Het wandelnetwerk voert je langs 
de mooiste plekjes in Roerdalen. Zo kom je in Posterholt vele mooie uitzichten en 
bijzondere elementen tegen.
Een voorbeeld is de route 35 door Posterholt.
Vanaf het startbord bij wandelknooppunt 12 volgt u de richting naar wandelknoop-
punt 09. U volgt de Kerksteeg. Bij een klaphekje gaat u rechtsaf langs de Leigraaf. Bij 
wandelknooppunt 09 gaat u rechtsaf langs en over het terrein van 
Boerengolf Vurenhof. Aan het eind gaat u rechtaf langs de Vlootbeek. 
U steekt de drukke Donckerstraat over en volgt een bospad langs 
Landal Landgoed Aerwinkel. Daar waar de Leijgraaf in de Vlootbeek 
uitkomt volgt u de Leigraaf rechts. U volgt steeds de Leigraaf tot u 
weer bij Vurenhof Boerengolf bent. Nu gaat u linksaf en komt uit bij 
de kerk van Posterholt. Via de Hoofdstraat komt u weer terug bij het 
startbord.
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Vlootbeekdal

De Vlootbeek is ongeveer 17,5 kilometer lang en stroomt vanuit Posterholt via Mont-
fort naar Linne. De naam is eigenlijk dubbelop: het woord ‘vloot’ betekent beek. In de 
bosgebieden ‘t Sweeltje en Munnichsbos heeft de loop van de beek een vrij natuur-
lijk karakter. Van oudsher is 
de Vlootbeek een natuur-
lijke waterloop geweest 
en oorspronkelijk zelfs een 
oude Roerbedding. Aan de 
rand van het Vlootbeekdal 
nabij de Schuurkenshof 
bevindt zich de Bolberg, 
een middeleeuwse motte 
uit de 12e of 13e eeuw, 
een archeologisch monument. In de bossen bij de Vlootbeek kunt u een ree of wild 
zwijn aantreffen. Ook vele vogels, waaronder spechten en nachtegalen, leven in het 
gebied. Verder komen er kikkers, padden, salamanders en zes soorten sprinkhanen 
voor, waarvan de gouden sprinkhaan het meest bijzonder is. Erg bijzonder is het 
voorkomen van het pimpernelblauwtje: deze vlinder is nergens anders in Nederland 
te vinden.

Op Internet zijn meer wandelroutes in Posterholt te vinden. Ga naar:
www.wandelknooppunt.nl/wandelnetwerk%20roerdalen%2039%20posterholt.htm  

Leigraaf in Posterholt, opname van Wim Ernst, fotografie
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Postert op www

Een website die bedoeld is voor de mensen uit  Posterholt,
de mensen uit de regio en voor mensen die meer willen weten over Posterholt.

• Toen en Nu: Door Jo Smeets
• Posters Journaal: Wetenswaardigheden over Posterholt
• Wist u...: Samengesteld door Jacques Biermans
• Kiek Toen: oude foto’s en verhalen over het verleden van Posterholt
• Gedichten in ‘t Posters van Toos Schoenmakers
• Puzzelen in het Posters door Henk Kars

Posterholt in de periode 1955 -1975 door Paul Cuijpers
Internet: www.postert.nl Tel: 0475 40 71 20 E-mail: info@postert.nl
     
Verzameling (oude) ansichtkaarten van Posterholt.
Internet: http://home.kpn.nl/theivanbaeres/1475424.htm

Lokale Omroep Roerstreek

Lokale Omroep Roerstreek, Smeelenbergweg 2, Melick
Zender is te ontvangen analoog via kanaal 22+  en digitaal via kanaal 41 van Ziggo
Internet: www.or6.nl 

Sjpek mit Eier 
Programma elke zondag om 11.00 uur, live vanuit de studio. Een gevarieerd ochtend-
programma met actualiteiten uit de regio aangevuld met items en gasten in de meest 
uiteenlopende onderwerpen. Een goed gevuld, stevig ontbijt op de zondagmorgen! 
Heeft u interessante onderwerpen, kent u iemand met een speciale hobby of heeft u 
wellicht iets meegemaakt dat u wil delen? 
Mail dan naar de redactie van Sjpek mit Eier: sjpekmiteier@or6.nl.

TV-kabelkrant
Elke dag: doorlopend uitzending. 
Heeft u onderwerpen voor de kabelkrant te melden? 
Mail uw bericht naar: redactie@or6.nl
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Basisschool  
De Draaiende Wieken

De Draaiende Wieken is een school van de Stichting INNOVO te Heerlen.

Onze school wordt bezocht door ongeveer 275 leerlingen, afkomstig uit Posterholt 
maar ook uit de regio. Omdat Posterholt dichtbij de Duitse grens ligt, ontvangen we 
ook Nederlandstalige leerlingen die in Duitsland wonen.

Het gebouw van de Draaiende Wieken is kleurrijk ingericht en ruim van opzet. Naast 
de leslokalen zijn er een tweetal stiltelokalen, een grote centrale ruimte en twee bre-
de hallen. Al deze ruimten worden actief ingezet voor onderwijsvormen. Het compu-
tergebruik is daar een niet te missen onderdeel van.
De Draaiende Wieken heeft twee speelplaatsen. Voor de kleuters is een gedeelte van 
de spelspeelplaats gereserveerd.

Missie en visie
Het team van basisschool De Draaiende Wieken heeft als belangrijkste opdracht om 
alle kinderen, van groep 1 t/m groep 8, goed onderwijs te bieden. Naast het inrichten 
van goed onderwijs, zorgen we ook voor een rustige en stabiele leeromgeving. We 
vinden het belangrijk dat we hierbij ook de kinderen die minder makkelijk leren, of 
moeite hebben door hun motivatie en gedrag, leren hoe ze hier mee om kunnen gaan 
en op hun manier toch successen kunnen boeken. Ook bieden we extra zorg voor de 
kinderen die heel goed kunnen leren en daarom meer uitdaging zoeken.
Aansluitend op deze kennisontwikkeling vinden we het zeker zo belangrijk dat de kin-
deren zich als persoon goed ontwikkelen. We leren de kinderen hoe ze met respect 
en binnen vastgestelde normen en waarden met elkaar omgaan en zich opstellen in 
hun leefomgeving. Elkaar accepteren en ruimte geven is daarbij ook een belangrijk 
leerpunt. We leren de kinderen dat ze in grote mate zelf verantwoordelijk zijn voor 
hun handelen en dat ze daarom ook zelf kunnen sturen in hun gedrag en de manier 
van omgaan met elkaar. Met onze visiezin “Aandacht voor jezelf, voor de ander en 
voor de omgeving” onderschrijven we het belang van steeds nadenken over en bezig 
zijn met het handelen van onszelf en anderen in een continu veranderende omge-
ving.

Samenwerking
Samenwerking staat hoog in het vaandel. De school werkt dan ook nauw samen met 
alle muziek- en sportverenigingen in Posterholt.
Basisschool De Draaiende Wieken, Streekelsweg 6, 6061EL Posterholt
Tel: 0475 40 28 65 op werkdagen bereikbaar.
Meer info op Internet: www.draaiendewieken.nl
Directeur: Ton Giessen, e-mail: ton.giessen@innovo.nl 
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Wee-Play  
Kinderopvang

Ons doel
Is het aanbieden van kinderopvang op een verantwoorde wijze, door gediplomeerde 
pedagogische medewerkers die onze doelstelling en visie onderschrijven. Kinderop-
vang levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het kind. Onze opvang is 
toegespitst op uw gezinssituatie en afgestemd op uw kind.

Onze kijk op kinderopvang

Wij zijn er in eerste instantie voor uw kind maar ook voor u. Daarom bieden wij 
opvang aan die bij uw situatie past. We noemen dit flexibele opvang. De meeste 
kinderopvangcentra werken met reserveringen per dagdeel, wij niet. Bij ons reser-
veert u opvang per half uur en profiteert u van de ruime openingstijden. Ook zijn er 
veel ouders die werken in wisseldiensten of met onregelmatige uren. Ons concept 
zorgt ervoor dat u ook dan gebruik kunt maken van onze kinderopvang, ook als u dan 
door privéomstandigheden snel opvang nodig hebt. Al weet u dit pas de avond van 
te voren, dan kunt u bij ons terecht. Wij zorgen ervoor dat de kinderen opgevangen 
worden in een voor hun vertrouwde plek. De rust die u dit geeft komt zo uiteindelijk 
ook ten goede van uw kind. 

Aanbod van onze kinderopvang
U kunt bij ons terecht voor dagopvang, peuterspeelzaal en voor- en naschoolse (BSO) 
opvang. Omdat wij flexibele opvang aanbieden, komen kinderen gedurende de dag 
naar ons toe of gaan weer naar huis. Structuur en regelmaat is erg belangrijk voor 
kinderen. Om dit te waarborgen werken wij met een dagindeling. Daarnaast onder-
vinden kinderen geen last van eventuele kinderen die door de dag nieuw op de groep 
komen of weer naar huis gaan. 

Ons online (reserverings)systeem ROSA
U krijgt toegang tot ROSA. Met ROSA logt u op elk gewenst moment van de dag in en 
ziet u wat uw kind allemaal op de opvang heeft gedaan. De medewerkers maken per 
kind een persoonlijk verslag. Bij de baby en peutergroepen kunt u nalezen wanneer 
uw kind heeft geslapen en hoelang, maar ook wanneer er gegeten, gedronken, ver-
schoond of geplast is. Ook kunt u via dit systeem de opvang voor uw kind regelen.

Wee-Play, locatie BS De Draaiende Wieken
Zwartemolenweg 6, 6061EK Posterholt
E-mail: info@wee-play.nl
Tel: 0475 85 82 57
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Leefkind

Sinds 1990 bieden wij in de Gemeente Roerdalen kinderopvang aan:
• Halve en hele dagopvang voor kinderen van 6 weken tot 4 jaar.
• Halve dagopvang (peuterarrangement) voor kinderen van 2 tot 4 jaar.
• Buitenschoolse opvang voor schoolgaande kinderen van 4 tot 13 jaar.

Wij staan voor gezonde deskundige opvang van goede kwaliteit voor kind(eren) in 
een veilige en vertrouwde omgeving; een omgeving waarin het kind centraal staat, 
voldoende persoonlijke aandacht krijgt en zich op eigen wijze, in eigen tempo kan 
ontplooien en ontwikkelen.

Kindercentrum ‘t Vlaegelke 
Kindercentrum ‘t Vlaegelke te Posterholt heeft een unieke buitenlokatie, onze natuur-
speelplaats, een grote weide met glijbanen, zandbak, klim-, en klautermateriaal, een 
slingertouw, klimbomen, de zandberg en voldoende plek om te rennen, fietsen en 
spellen te spelen. We gaan ook naar de schaapjes, een speeltuin of naar de boerderij 
van Vurenhof. Laarsjes aan en ervaren, ontdekken en beleven bij de koeien en in de 
natuur: groene kinderopvang! NatuurTalent!

Binnen wordt er natuurlijk ook 
gespeeld. Zowel themagerichte 
activiteiten als vrij spel. In elke groep 
is leeftijdsadequaat speelgoed aan-
wezig. Er zijn aparte hoekjes waar 
kinderen zowel samen als individueel 
diverse activiteiten kunnen doen.
In de dagopvang bij het peuterarran-
gement wordt middels dagritmekaar-
ten kinderen bekend gemaakt met 
het ritme van de dag. Zo zien ze wat 
er op de dag zelf op het programma 
staat. Schoolgaande kinderen kunnen 
hun vrije tijd doorbrengen bij de 
buitenschoolse opvang: voor school, 
na school en in vakanties. Naast het 
dagelijkse vrije spel worden workshops en activiteiten aangeboden zoals b.v. een 
boswandeling, theaterbezoek of het kamp!

Meer informatie vindt u op onze website: https://leefkind.nl/posterholt of neem 
gerust contact met ons op via e-mail info@leefkind.nl of 
telefoon 0475 – 50 50 50 (keuze 3 daarna keuze 3).
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Stichting voor Jeugd  
en Jongeren Posterholt

KA-Huis Partyteam / Goozebumps

Het KA-Huis Partyteam organiseert regelmatig een feest voor en 
door jongeren uit Posterholt en omstreken in het KA-Huis, voor de 
jongere jeugd bijvoorbeeld de popcornparty, de blacklightparty of 
de jaarlijkse Sjoemparty. Daarnaast zijn er twee/drie keer per jaar 
activiteiten voor de ‘oudere’ jongeren. We werken samen met het 
Goozebumps team om jaarlijks een super avond neer te zetten, 
pure party! Ook helpt het Partyteam bij de organisatie van de car-

navalsactiviteiten van JCV De Dorsjvlaegels / KCV De Feesnaeskes. Ons team bestaat 
uit Jarno Henstra, Joey Vonck, Kelly van Roosendaal, Luuk Mingers, Tessa Willems en 
Zoë Willems. Wij zoeken nog versterking. Hou je wel van een feestje én ook van het 
organiseren daarvan?  
Neem contact op via KAhuispartyteam@hotmail.com of via de facebook pagina www.

De Stichting voor Jeugd en Jongeren Posterholt staat voor het jeugd en jongerenwerk 
in Posterholt. De Stichting en haar afdelingen opereert vanuit het KA-Huis aan de 
Hoofdstraat, nummer 68. Kijk hieronder wat er allemaal te doen is in “het KA”, doe 
mee met onze afdelingen of meld je als vrijwilliger! Kom van de bank af, kom langs! 

Het dagelijks bestuur bestaat uit Jacky Joris (penningmeester),  
Hans ten Berge (secretaris) en Enno Overbeeke (voorzitter, 06-22456881). 
E-mail: kahuisposterholt@ziggo.nl; 
Facebook: @KAHUISPOSTERHOLT; 
Telefoon KA-Huis 0475 40 14 84

Roncalli

Voor jongens vanaf groep 8, t/m ongeveer 17/18 jaar, is er 
wekelijks een groepsavond (van ongeveer 2 uur) in het KA-Huis, 
verdeeld over 6 groepen (per schooljaar). We houden ons onder 
meer bezig met zoektochten, bosspelen, sporten, ruiltochten, es-
cape-rooms, zwemmen, enz.. De oudste afdeling (1959!) afdeling 
binnen het KA heeft een afwisselend programma. Daarbij bakt 
Roncalli al meer dan 50 jaar oliebollen voor het hele dorp op oud-
jaarsdag. Roncalli heeft elk jaar een eigen kleinkamp (weekend) en 

zomerkamp (samen met het Meisjesgilde) van maar liefst 8 dagen. 
Vragen? Hoofdleider Pascal Neumann is bereikbaar via pascalneumann@gmail.com 
of 06-11078898.
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Het Meisjesgilde

Het meisjesgilde is een jongerenvereniging die in 1962 is opge-
richt; in die tijd een van de weinige verenigingen voor meisjes. 
En nog steeds komen meiden van circa 10 t/m 16 jaar naar de 
wekelijkse groepsbijeenkomsten. Zo’n bijeenkomst duurt onge-
veer anderhalf uur waarin wekelijks andere activiteiten worden 
georganiseerd. De groepen zijn ingedeeld naar leeftijdsgroep en 
starten vanaf groep 7 van de basisschool. We houden ons onder 

meer bezig met dorpsspelen, speurtochten, bosspelen, sporten, knutselen, koken, 
kwissen, spellen, zwemmen, droppingen, excursies, demonstraties, etc. Bovendien 
vinden er nog het hele jaar door grotere gezamelijke activiteiten plaats, waaraan alle 
groepen samen meedoen. Dit zijn onder andere de dropping, Sinterklaasavond, klein 
kamp, 8-daags zomerkamp met Roncalli samen, de carnavalsavond, schaatsen, zwem-
men, etc. Jaarlijks hebben we onze grote wafelactie. Doe mee, mail naar charlotte.
schmitz@home.nl. Mandy van Rhee en Charlotte Schmitz zijn de hoofdleiding.

KinderVakantieWerk Posterholt 

KVW Posterholt bestaat al vanaf 1977. Wat toen begon met drie 
dagen plezier is uitgegroeid tot 5 dagen ZOMER-KVW. Maar er is 
meer: De HALLOWEENTOCHT is niet meer weg te denken. Met 
Sint Maarten is er een knutselmiddag, een fakkeltocht en een 
enorm Sint Maartensvuur. Het belangrijkste blijft ZOMER-KVW 
en het KERST-KVW. De “lijd(st)ers” bedenken elk jaar weer een 

super tof programma in het KA-Huis, in het dorp, maar ook in de bioscoop of een 
speeltuin of pretpark. Allemaal de bus in en op pad! In het waekblaad en op de face-
book pagina van het KA-Huis vind je wanneer er wat te doen is.
KVW organiseert ook KONINGSDAG op 27 april. In de wei achter het KA-Huis is/zijn er 
dan spel, luchtkussens, fietsversieren, en voor pap, mam, opa en oma intussen iets te 
drinken. Doe mee als vrijwilliger bij Koningsdag of kom gewoon gezellig langs. 
Voor vragen of informatie mail je naar kvwposterholt@live.nl

Afa Miranda

Volksdansgroep Afa Miranda danst al sinds augustus 1974 op de 
dinsdagavond en woensdagavond. Eerder als demonstratiegroep met 
optredens door de hele provincie met dansen en originele kostuums 
uit verschillende landen, nu meer als ontspanning. Kom kijken en doe 
mee! Bel Marianne Reijnders, 401917 of mail dancebeat.afamiran-
da@gmail.com. Facebook: @dancebeat.afamiranda.

DanceBeat

DanceBeat is een dansclub voor kinderen vanaf 4 jaar en voor tie-
ners. We dansen op dinsdag, op moderne muziek. We treden een 
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aantal keren per jaar op. Zo hebben we wel eens in 
de Oranjerie gedanst en bij carnavalsfeesten e.d. 
Dan zorgen we voor een leuk programma dat past 
bij de activiteit waar we voor worden gevraagd. 
Natuurlijk hebben we daar mooie danskleren voor. 

Ieder jaar wordt er een Fantasiemiddag georganiseerd. Op die middag laten alle 
groepen dansen zien die ze geleerd hebben, en er gebeurt nog veel meer. Verder is er 
altijd een te gek carnavalsfeest. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan Sinterklaas, 
Kerstmis en de afsluiting van het seizoen. Heb je ook zin om bij deze gezellige en leu-
ke dansclub te komen, kom dan gerust een keer kijken.... en meedoen, de tijden staan 
in het Waekblaad. 
Interesse in DanceBeat? Mail ons op dancebeat.afamiranda@gmail.com. Facebook: 
@dancebeat.afamiranda. 
Voor Afa Miranda bel je met Marianne Reijnders op 0475 40 19 17.

De Feesnaeskes

De Feesnaeskes is de eerste, insigste én leukste kingervaste-
laovesvereiniging van Postert. Idder jaor, in de waek van de 
11devande11de, kinne alle Posterse kinger oet groep 5 toet 
en mit 8 vanne basissjool zich opgaeve om lid te waere vanne 
Feesnaeskes veur det sezoen. Doe kins vanalles waere: Prins, 
Prinses, Vors, Nar, Raodslid of Dansmarietsje. Mer veurdet ‘t 
zowied is, is d’r eers ein laoting. Es zich te väöl kinger opgae-
ve (d’r is mer plaats veur 21 kinger) dan mot de leiding döks 

jonges en maedsjes teleursjtelle. Gelökkig moge kinger die neet ingelaot waere 
aevegood mitsjpringe mit de Vastelaovend. En nag gelökkiger, väöl jonges en mae-
dsjes doon det auch! Sjpringe det doon de Feesnaeskes héél väöl, want zie höbbe 
allerlei activiteite van de dialecmis, de resepsies vanne Biemösje en Dorsjvlaegels, ein 
optraeje oppe Bóntje Aovend vanne Biemösje, de Vastelaovesaovend van DanceBeat, 
van Roncalli / Meisjesgilde, de Sjoolcarnaval, de eige Posterse optoch, en tot sjlot de 
Boerebroelof. 
En es allerleste activiteit gaon ze altied heerlijke frietjes aete. Jummie.
Wilt geer meer euver ós weite, num dan kontak op via: feesnaeskes@live.nl of de 

JCV de Dorsjvlaegels

JCV de Dorsjvlaegels is ein Jeugcarnavalsvereiniging van 
Postert veur jongere van 14 toet en mit 18 jaor. Same trekke 
veer de hele Vastelaovend op mit CV de Biemösje (grote car-
navalsvereiniging) en KCV de Feesnaeskes. De Dorsjvlaegels 
pakke zich auch same mit nag ein aantal vereiniginge oet de 
regio, beveurbeeldj, Herkenbosch, Melick en Vlodrop. Hiej 
trekke veer dan auch altied es d’r ein Prinsebal of Resepsie is 

haer. Angersom natuurlijk auch, zie komme auch nao Postert toe. 
Wilt geer meer euver ós weite, num dan kontak op via facebook @JcvDeDorsjvlae-
gels.
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Parochie H. Matthias  
Posterholt

Parochiebureau: 
Geopend dinsdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
Hoofdstraat 70, 6061CE Posterholt
Tel: 0475 40 02 75, e-mail: matthias@roerkerken.nl
Internet: www.roerkerken.nl

Aanspreekpunt voor de parochie: voor het opgeven van H. Missen, het aanmelden 
van doopvieringen, rouw- en trouwdiensten, voor de parochiële begraafplaats en het 
maken van een afspraak met pastoor of een andere beschikbare priester.
Op zaterdag- en maandagavond is er een Heilige Mis om 19.00 uur 

Contact:
• •	 Secretariële	zaken:	Mevr.	Lilian	Peters-Deckers,	tel:	0475	40	02	75
• •	 Pastorale	zaken:	Pastoor:	J.	L’Ortye,	tel:	0475	40	12	21	of	06	22	43	85	24 

E-mail: pastoor@roerkerken.nl
• •	 Diaconale	zaken:	Mevr.	Lian	Overbeeke-Verwijmeren,	tel:	06	52	62	02	45	 

E-mail: lianoverbeeke@gmail.com

Doelstelling
Het aanbieden van laagdrempelig (personen)vervoer om vereenzaming te voorkomen 
en leefbaarheid in de kleine kernen te behouden voor ouderen en mindervaliden. 
Dit vervoer vindt hoofdzakelijk plaats binnen de 6 kernen van de Gemeente Roer-
dalen en naar een aantal puntbestemmingen die in Roermond en Echt liggen. Denk 
hierbij bijv. aan het Laurentius Ziekenhuis.

Uitvoering
De Wensbus is een kleine bus voor maximaal 8 personen. De Wensbus kan door 
inwoners van kleine dorpen worden ingezet zodra daar behoefte aan is. Inwoners 
kunnen zelf bepalen wanneer ze de bus inzetten en waar ze naartoe rijden. De wens-
bus is gerealiseerd door de Stichting Wensbus Roerdalen. De stichting is op zoek naar 
vrijwilligers die bepaalde taken kunnen uitvoeren (chauffeur, planner, coördinator). 

Aanmelden, doet u mee? 
E-mail: info@wensbusroerdalen.nl 
Tel: 06 81 17 22 83 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur).

Wensbus Roerdalen
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Posters Waekblaad

Het Posters Waekblad is een wekelijkse uitgave welke bij de abonnees bezorgd wordt. 
Hierin opgenomen is nieuws van de Gemeente, de Parochie, hulpdiensten, Sport en 
Cultuur Raad (SCRP), verenigingen, informatie over de diensten in de regio met de 
betreffende telefoonnummers en advertenties van ondernemingen. 
Belangrijk onderdelen zijn: 

• De wekelijkse column van Jacques Biermans met verhalen over verleden, heden 
en het Limburgs dialect in samenwerking met Henk Kars. 

• De gedichten van Toos Schoenmakers en Wiel Schmits in het Posters Dialect.

Redactie
Mevr. Marjo Ernst, Tel: 0475 40 71 20
E-mail: posterswaekblaad@gmail.nl
Nieuwe abonnees:
Afdeling Financiën: Dhr. John Smeets, Tel: 0475 40 15 63
Bezorging:
Het Waekblad wordt op woensdag bezorgd.

Arriva Openbaar Vervoer

Arriva biedt een slim aansluitend openbaar vervoernetwerk aan waarbij bus en trein 
elkaar optimaal aanvullen. Om het OV makkelijker en veiliger te maken, is het vanaf 
1 april 2018 niet meer mogelijk om met contant geld in de bussen van Arriva Limburg 
te betalen. Je betaalt vanaf dan in alle bussen alleen nog maar met pin, contactloos 
of je reist met de OV-chipkaart. Ook kun je een e-ticket aanschaffen of een kaartje ko-
pen in de voorverkoop. In de maand voorafgaand aan deze overgang worden reizigers 
met behulp van een campagne uitgebreid geïnformeerd.

Busverbinding Posterholt
Bus 64 (verbinding Heinsberg – Roermond v.v.), Bus 62 (verbinding Roermond - Pos-
terholt via Herkenbosch en rijdt door als lijn 63 richting Roermond) en Bus 63 (ver-
binding Roermond - Posterholt via Sint Odiliënberg en rijdt door als lijn 62 richting 
Roermond).

Arriva OV Servicepunt Roermond, Stationsplein 8
maandag t/m vrijdag: van 07.15 tot 19.00 uur, zaterdag van 07.15 tot 18.00 uur
zon- en feestdagen: van 08.15 tot 17.00 uur.
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Sport- en Cultuurraad  
Posterholt

De Vereniging heeft ten doel het bevorderen en verheffen van de sport en de cul-
tuur in zijn algemeenheid; het bevorderen van de instandhouding van de sport- en 
cultuuraccommodaties en het bevorderen van een goede samenwerking tussen de 
leden(rechtspersonen). 
Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg, hetzij zelfstandig, hetzij in samen-
werking met andere verenigingen of met de overheid en wel door:

• het bijhouden en publiceren van een activiteitenkalender;
• het stimuleren van activiteiten van leden op het gebied van de sport en de 

cultuur;
• het behartigen van de belangen van een of meer harer leden en het ter kennis 

brengen daarvan aan de openbare instanties;
• het houden van openbare of gesloten vergaderingen of bijeenkomsten;
• het onderhouden van contact met en het geven van adviezen aan de plaatselij-

ke overheden. Er is tweemaal per jaar een overleg met de wethouders over de 
gang van zaken;

• het bevorderen van de sport- en/of culturele manifestaties, het mede-en/of sa-
menwerken met de andere verenigingen, die eenzelfde doel beogen en dit door 
dezelfde of gelijksoortige middelen trachten te bereiken en voorts door andere 
wettige middelen, die aan het doel der vereniging bevorderlijk kunnen zijn. Zo 

Legpenning met oorkonde 
voor mensen die zich inzetten 
voor verenigingen en de 
Posterholtse gemeenschap

zorgt SCRP voor verkeersregelaars bij activiteiten 
die op de openbare weg worden gehouden.

Contactpersoon: Leo Flecken, voorzitter, 
Tel: 0475 40 17 86, e-mail: lflecken@home.nl 
Internet: http://scrp-website.123website.nl/

Verenigingen spelen een grote rol in het maatschap-
pelijk leven. Binnen een vereniging wordt voor elkaar 
gezorgd, men let op elkaar en stimuleert elkaar. 
Verenigingen zorgen voor verbinding, samenhang en 
activiteit. Ook op persoonlijk gebied is er een attentie; 
als iemand jarig of ziek is wordt een kaartje gestuurd.  
Niets is stimulerender dan samen muziek maken, 
samen sporten. 
Door samen bezig te zijn komen mensen bij elkaar.
Verenigingen kennen ook een sociaal doel. Mensen 
voelen zich er minder eenzaam door en mensen en 
met name kinderen die het niet breed hebben krijgen 
toch de mogelijkheid om mee te doen.
Posterholt kent een rijk verenigingsleven.
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Buurtvereniging de Donck bestaat al meer dan 40 jaar en heeft het doel om mensen 
bij elkaar te brengen. Dit bereiken wij door verschillende activiteiten te organiseren 
voor onze leden. De activiteiten die regelmatig terugkeren zijn: kien- en kaartavon-
den. 
Deze vinden zeven keer per jaar plaats gedurende de wintermaanden. 
Daarnaast is er voor de kinderen paaseieren rapen en een sinterklaasavond. 
Tijdens de zomer houden we nog een jaarlijks wisselende activiteit zoals barbecue, 
culinaire huifkartocht of een wandeltocht.
Omstreeks Kerst organiseren wij voor de 65-plussers een gezellige kerstmiddag. 

De contributie bedraagt per gezin €15,00 en voor alleenstaanden €12,00 per jaar. 
Voor grotere activiteiten wordt er nog een kleine eigen bijdrage gevraagd.

Contactpersoon: A. Schmits 

Buurtvereniging de Donck

Buurtvereniging “t Centrum” bestaat al meer dan 50 jaar en het doel is om de men-
sen in de buurt samen te brengen om zodoende meer kennis met elkaar te kunnen 
maken. We organiseren diverse activiteiten voor jong en oud, onder andere: Paasei-
eren rapen en Sint Nicolaas bezoek voor de kleinere kinderen, dauwtrappen, barbe-
que, fietstocht, speurtocht, winterwandeling, kienen en sinds kort een bustocht naar 
de kerstmarkt in Duitsland. 
De 65 plussers krijgen op het einde van het jaar een kerstattentie aangeboden.
Verder organiseren we ook nog wel eens andere dingen. Dit alles kan niet kostenloos 
plaatsvinden daarom vragen wij een jaarlijkse contributie van 15 euro per gezin en 
10 euro voor alleenstaanden. Tevens dient er bij grotere aktiviteiten nog een eigen 
bijdrage te worden voldaan.

Contactpersoon: J. Goldsmits 
Tel: 0475 40 20 87 
E-mail: m.goldsmits@gmail.com 

Buurtvereniging ‘t Centrum



pagina 69 

Vindt u het onderlinge contact in de buurt ook van belang? Buurtvereniging de 
Winkel wil hier graag een positieve rol in spelen. Elk jaar worden leuke activiteiten 
georganiseerd, voor ieder wat wils. 
Met Pasen gaan we Paaseieren rapen in het Winkelweike. 
Rond 1 mei tuigen we onze Meiboom op en vindt aansluitend een gezellig samenzijn 
plaats. 
In de zomer organiseren we een Dienst bij het kruisbeeld met aansluitend een Barbe-
cueavond. 
De week voor Kerst brengen we een kerstattentie aan onze 65 plussers en in januari/
februari maken we een winterwandeling.
Samen maken we een fijne buurt.

Contactpersoon: Eef Bustin-Voesten 
Tel: 0475 85 06 45, 
E-mail: buurtverenigingdewinkel@gmail.com

Buurtvereniging de Winkel

De ‘put’ Gevaeren is een gezellige vereniging van buurtbewoners die zich bezighoudt 
met het wel & wee in de buurt om zo een prettig leefklimaat te scheppen. 
Oorspronkelijk komt de naam ‘Gevaeren’ van ‘Aangevaeren’; het voorste van een 
tweetal of drietal velden heette het “varen”. Dat had verband met het recht van 
uitweg voor de andere velden. De buurtvereniging biedt voor jong & oud diverse 
activiteiten: 
Met de jongste leden gaan we paaseieren rapen en worden ze verrast met een be-
zoek van Sinterklaas. Regelmatig organiseren we een gezellige kienavond.
Eenmaal per jaar vindt er een gezellig buurtfeest plaats waar alle leden welkom zijn. 
In het najaar gaan we zwemmen met 50 plussers. 
Leden ouder dan zeventig jaar krijgen met Pasen paaseieren gebracht en met Sinter-
klaas een fruitmandje.

Contactpersoon: Peggy Bustin
Email: gevaeren@live.nl |Tel: 0475 21 53 84
Internet: www.gevaeren.nl

Buurtvereniging Gevaeren
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De harmonie werd opgericht in 1898 en musiceert sinds 1965 in de superieure 
afdeling, tegenwoordig de eerste divisie. Jaarlijks staan er grote evenementen op de 
agenda. Zo maakte de harmonie al een concertreis naar het Spaanse Lalin, naar het 
Duitse Prüm en naar de stad Luxemburg. Er werden grootse Filmconcerten verzorgd, 
een dansconcert en een aantal spetterende Promsconcerten, de laatste drie onder de 
titel Amazing Postert. En uiteraard is er de lange traditie van de bekende Nieuwjaars-
concerten.

De Vereniging
De Vereniging telt in totaal ongeveer 180 leden. Het harmonieorkest bestaat uit 66 
muzikanten. Het jeugdorkest Play the Beat bestaat uit ongeveer 30 leden en slag-
werkgroep BAMM uit een zestal leden. Ook is er een orkestklas waar de muzikanten 
een halfjaar leservaringen opdoen met het spelen in een groep. Bovendien zijn er 90 
Vrienden van de Harmonie die de Vereniging elk jaar financieel steunen. 

Muziekopleiding
Er nemen momenteel ongeveer 30 aspirant-leden deel aan de muziekopleiding, 
verzorgd door de harmonie. Wanneer kinderen in groep 4 of 5 zitten, kunnen ze in 
aanmerking komen voor een muziekopleiding. Wil een kind deze opleiding volgen, 
dan is het niet echt nodig dat het over enige muziekkennis beschikt. Het is natuurlijk 
wel een voordeel wanneer er aanleg is voor muziek maken. In de cursus is er in kleine 
groepen aandacht voor de grondbeginselen van muziek, een eerste kennismaking 
met muziekinstrumenten en veel lied- en spelmateriaal. Na de basisopleiding kan de 
overstap gemaakt worden naar een instrument. 
Contactpersoon: Eef Bustin, tel: 0475 85 06 45, e-mail: e.voesten@gmail.com.

Samenwerking Basisschool
Bijzonder is de goede samenwerking met Basisschool De Draaiende Wieken. Weke-
lijks worden er op initiatief van de harmonie muzieklessen verzorgd door een profes-
sionele muziekdocent. De kerst- en paasviering worden muzikaal opgeluisterd door 
het schoolorkest. Bovendien wordt er één keer per jaar een wervingsproject uitge-
voerd, waarbij de kinderen kennismaken met de harmonie en de instrumenten die in 
een harmonie bespeeld worden. Ook zijn er naschoolse projecten waarbij de kinde-
ren uit groep 6 in de gelegenheid worden gesteld om een instrument te bespelen. 

Kennismaken?
De harmonie repeteert elke vrijdagavond van 19.00 tot 22.00 uur in De Beuk. 
Loop gerust eens binnen om vrijblijvend kennis te maken en de sfeer te proeven. 
Contactpersoon: Mart Janssen, voorzitter, tel: 0475 40 39 14
E-mail: voorzitter@harmonieposterholt.nl, Internet: www.harmonieposterholt.nl.

Harmonie Wilhelmina
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De Binneste Boete Bandj, is een Zaate Hermenie die is opgericht in 1997. De BBB is 
voortgekomen uit de toenmalige prinsenkapel. Het is een kleurrijke groep van 40 per-
sonen, variërend van jong tot oud en van alle rangen en standen uit de samenleving. 
De BBB verzorgt samen met Onger Veurbehoud de muzikale klanken tijdens het car-
navals seizoen. De muziek varieert van de echte carnavals schlagers tot en met pop 
muziek, dus voor iedereen wat wils. Muziek en plezier maken is ons motto en zonger 
drank, geine klank! Hoe gekker, hoe leuker is ook iets typerends voor de BBB: van het 
spelen op een sleepboot op de Maas tijdens NaWaKa, tot het openen van de 11e van 
de 11e in Maastricht, maar ook het spelen bij Pergamijn of Daelzicht waren hoogte-
punten en dankbaar om te doen. 

Mocht u vragen hebben, dan zijn wij bereikbaar op dennis.bustin@gmail.com, of laat 
een berichtje achter op facebook. https://nl-nl.facebook.com/binnesteboetebandj/

Al meer dan 25 jaar vormt Onger Veurbehoud een vast onderdeel in het Posterse 
Vasteloavendseizoen. Vele activiteiten rond Vasteloavend worden door deze Zaate 
Hermenie muzikaal ondersteund waaronder de receptie van de prins, de carnavalsop-
tocht en de boerebruiloft. Daarnaast worden ook andere gebeurtenissen binnen de 
Posterse gemeenschap opgeluisterd zoals de Annendaalloop.
Onger Veurbehoud is een garantie voor gezelligheid, sfeer en een muzikaal spektakel 
in de Posterse omgeving en omstreken....

Contactpersonen: 
Henk Jacobs, tel: 0475 33 39 09, e-mail: hpwjacobs@home.nl
Klaus Schmits, tel: 06 53 34 00 55, e-mail: klaus.schmits@hotmail.com 

De Binneste Boete Bandj

Onger Veurbehoud
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Het Posterholts Gemengd Koor (PGK), bestaande uit 36 zangers, is een vereniging van 
mensen die graag samen zingen en daarnaast van gezelligheid houden.
Iedere donderdagavond vindt van 20.00 - 22.15 uur de repetitie plaats in het cultu-
reel centrum de Beuk. 
Wij presenteren ons op korenavonden binnen en buiten de gemeentegrenzen en 
laten ons daarbij graag begeleiden door een combo.
Daarnaast luisteren we regelmatig diensten op in de parochiekerk van Posterholt en 
in diverse zorgcentra.

We nodigen u graag uit eens vrijblijvend een repetitie te bezoeken.
Secretariaat: Mevr. T. Cillekens-Liebregs
Tel: 0475 40 14 95 
E-mail: posterholtsgemengdkoor@gmail.com
Internet: www.posterholtsgemengdkoor.nl

Posterholts Gemengd Koor

Parochiekoor St. Matthias

Het Parochiekoor Sint Matthias luistert al sinds 47 jaar kerkdiensten, begrafenis- en 
huwelijksmissen op. Ook buiten onze eigen parochie brengen we muzikale klanken 
ten gehore. Clusterbreed zetten we ons in voor koorzangontwikkeling op de scholen 
in de Gemeente Roerdalen. Ons jaarlijks uitje maakt ons programma compleet. 
Hebt u zin om een repetitie bij te wonen dan kan dat iedere 14-dagen op donderdag-
avond van 19.00 uur tot 20.30 uur in de Multifunctionele Ruimte in de kerk. 

Contactpersoon: Maria Kierkels-Smeets
Heinsbergerweg 75, 6061AH Posterholt
Tel: 0475 40 23 12
E-mail: t.kierkels@home.nl
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A-capella groep Pure is een groep van acht dames afkomstig uit Posterholt en om-
streken. Het repertoire omvat een mengeling van hedendaagse muziek.

Contactpersoon: Tanja van Melick
Wittemolenweg 34, 6061EN Posterholt
Tel: 06 81 60 77 87
E-mail: tanjaverkoulen@hotmail.com

Facebook: nl-nl.facebook.com/A-capella-groep-Pure-520181774800357: 

A-capella groep Pure

Schutterij / Lyrakorps  
St. Mathias & Cornelius

De Vereniging wil het schutterswezen bevorderen en de schuttershistorie behouden. 
De leden worden getraind in het schieten met de buks en het houden van exerci-
ties;  
Zij wil de samenwerking tussen verenigingen, bonden en federaties bevorderen o.a. 
door het organiseren van optochten, schuttersfeesten en schietwedstrijden en door het 
het beoefenen van muziek, opluisteren van kerkelijke plechtigheden en nationale of 
andere openbare feestelijkheden.

Voorzitter: Fred van Hal
Secretariaat: Nelleke van Stiphout-Crijns
Adres: Hoofdstraat 55c, 6061CB Posterholt
Tel: 0475 32 39 34 
Facebook: https://www.facebook.com/SSTMCP/
E-mail: secretarismathiascornelius@kpnmail.nl 
Clublokaal:	 ’t	Sjöpke,	Hoofdstraat	68a	te	Posterholt
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Carnavalsvereniging  
de Biemösje

Toneelvereniging Kunst en Vermaak bestaat uit een klein en gezellig groepje mensen 
van allerlei leeftijden, die zich het hele jaar bezighouden met repetities en bühne-
bouw om één keer per jaar een schitterend toneelstuk op de planken te zetten.
Meestal is dit een klucht of komedie zodat we de mensen een gezellige, zorgeloze 
voorstelling kunnen bezorgen.
Ben je geïnteresseerd om ons team te komen versterken?
Neem dan gerust contact op of kom eens een kijkje nemen op een repetitie-avond.

Contactpersoon: Henny Schmitz-Ridderbeks (secretaris)
Tel: 0475 40 27 77 mobiel: 06 12 82 80 38
e-mail: kunstenvermaak@home.nl
www.kunstenvermaakposterholt.nl
www.facebook.com/toneelverenigingkunstenvermaak

Toneelvereniging 
Kunst en Vermaak

C.V. De Biemösje is dé Vastelaovesvereniging uit Posterholt en stelt zich tot doel 
“Vastelaovend in Postert” in ere te houden, deze actief te promoten en te blijven 
ontwikkelen. De Biemösje staan aan de basis van een aantal belangrijke Vastelaoves-
activiteiten in Posterholt. 
Wij hechten grote waarde aan het ‘Vastelaovesgevoel’ bij de jeugd. Hoewel onafhan-
kelijk van C.V. De Biemösje mogen we prat gaan op een fantastische samenwerking 
met J.C.V. De Dorsjvlaegels en K.C.V. De Feesnaeskes. 
Feesten organiseren is natuurlijk erg leuk en vooral gezellig. Maar er is meer. 
We nemen ook onze sociale verantwoordelijkheid door onze inzet om Vastelaovend 
voor iedereen bereikbaar te maken. 
 
Secretriaat: Postbus 8094, 6060 AA Posterholt
E-mail: info@biemösje.nl
Internet: www.biemosje.nl
Facebook: www.facebook.com/Biemosje
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De Zonnebloem Posterholt

Er kan zoveel meer dan je denkt.
We zetten alles op alles om mensen met een lichamelijke beperking een onvergetelij-
ke tijd te bezorgen, zodat ook zij volop van het leven kunnen genieten. Daarom den-
ken we altijd in oplossingen. En daar staan onze vrijwilligers in Posterholt ook voor. 
Onze donateurs maken het Zonnebloemwerk mogelijk.

Plaatselijke Zonnebloemafdeling Posterholt
Contactpersoon: Mevr. L. Reumers, Wiersweg 1A, 6061BS Posterholt
Tel: 0475 40 31 80 | E-mail: reumers@live.nl | Internet: www.zonnebloem.nl

Posterholtse Vrouwen  
Beweging (PVB)

De Posterholtse vrouwenbeweging biedt vrouwen een ontmoetingsplaats voor per-
soonlijke ontplooiing, bewustwording en belangenbehartiging. 
Organiseert op allerlei terreinen activiteiten die vrouwen aanspreken zoals:
Gezelligheid | creativiteit | scholing en informatie over allerlei maatschappelijke en 
actuele thema’s.

Meer info: Marleen Knoben, Margrietlaan 5, 6061BD Posterholt 
Tel: 0475 40 20 64 E-mail: mknoben@ziggo.nl 
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Wij zijn een vrouwenvereniging en hebben op dit moment ongeveer 100 leden die 
voornamelijk afkomstig zijn uit de 6 kernen van de Gemeente Roerdalen t.w. Melick, 
Herkenbosch, Vlodrop, Posterholt, Montfort  en St. Odiliënberg.
De activiteiten die wij organiseren zijn zeer divers. Ontspanning, ontmoeting en ont-
plooïng van de vrouw staan centraal.

De meeste ontmoetingsavonden worden gehouden in:
Café Zaal “De Sport”, Dorpsstraat 82, 6074 GD Melick
Tel.:0475 53 46 93

ZijActief Roerstreek
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Jagersvereniging St. Hubertus is lid van de wildbeheerseenheden Roerstreek en
Annendaal.
In samenwerking met deze wildbeheerseenheden spant de Vereniging zich in om:

• De wildstand in de velden rondom Posterholt te beheren en waar mogelijk een 
verantwoord gedeelte daarvan te oogsten.

• Schade aan landbouwgewassen en schade tengevolge van verkeerongevallen 
met wilde dieren te voorkomen. 

Contactpersoon: J.J.G. Schmitz 
Heinsbergerweg 41, 6061AH Posterholt 
Tel: 0475 40 20 68

De KPJ Posterholt is opgericht op 15 juli 1923 onder de naam JBTB (Jonge Boeren en 
Tuinders Bond). 
Het doel waarvoor de Vereniging destijds werd opgericht was het onderwijzen van de 
agrarische jongeren die mogelijke bedrijfsopvolgers waren. Maar er werd ook steeds 
meer aandacht aan het sociale aspect geschonken. 
De Vereniging organiseert allerlei activiteiten van voetbal-, dart- en ploegwedstrijden 
tot optochten met historische landbouwmachines, tractoren en trekpaarden.
Een succes was het in 1998 en 2013 gevierde 75- en 90-jarig jubileum met het Posters 
Boerelaeve.
Wilt u meer weten, kijk dan op onze website: www.kpjposterholt.nl

Contactpersoon: Remco Wienen
Heerbaan 6a, 6061ED Posterholt 
Tel: 06 27 51 89 38, e-mail: kpj.posterholt@live.nl 

KPJ Posterholt

Jagersvereniging St. Hubertus
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HCP staat voor handbalclub Posterholt. De vereniging bestaat al ruim 60 jaar en is 
een groeiende sportvereniging voor jong en oud. De leden zijn afkomstig van Poster-
holt en omliggende dorpen. De jeugdteams behoudens F-jeugd en kabouters nemen 
deel aan de competitie van het NHV. De recreanten spelen een onderlinge competitie 
in de regio. Voor het F-team en de kabouters worden regelmatig toernooitjes georga-
niseerd, waarbij de kinderen spelen op een klein veld met kleine doelen.
HCP is aangesloten bij de Nederlandse Handbalbond.
Naast trainingen en competitiewedstrijden wordt deelname aan toernooien en ande-
re activiteiten georganiseerd. Vaste traditie is het Sinterklaasbezoek en een Carna-
valsavond. Tevens hebben we een jaarlijkse keuken- en toilet papierverkoop actie in 
Posterholt om zo de clubkas te spekken.

Contactpersoon: Frank Heemels 
Tel: 0475 40 36 78, e-mail: posterholt@handbal.nl 
Internet: http://www.hc-posterholt.eu/

Voetbalvereniging Oranje Blauw’15 is op 5 november 2015 ontstaan als gevolg van 
een fusie tussen de voetbalverenigingen VV Vlodrop en PSV’35. 
De naam alsmede het logo van de fusievereniging zijn begin 2015 gekozen door onze 
leden. De kleur ‘oranje’ verwijst naar de oude clubkleur van VV Vlodrop en de kleur 
‘blauw’ verwijst naar de oude clubkleur van PSV’35. 

Accommodatie: Gemeentelijk Sportpark
Heinsbergerweg 51, 6061AH Posterholt
Tel: kantine: 0475 40 20 60
Postbus 8056 6060 AB Posterholt 
Contactpersoon: Jorg Massy, secretaris 
Tel: 06 11 72 59 21, 
E-mail: bestuur@oranjeblauw15.nl 

Handbalclub H.C.P.

Voetbalvereniging 
Oranje Blauw’15
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Doel van de Vereniging (Trim- en Wielervereniging) is het organiseren van fietsactivi-
teiten in groepsverband. 
Daarbij speelt het sportieve maar ook het gezelligheidsaspect een grote rol.
TWC Posterholt bestaat momenteel uit 82 leden, mannen en vrouwen, de meesten 
woonachtig in Posterholt, Vlodrop, St.Odiliënberg, Melick, Montfort en Herkenbosch 
(Gemeente Roerdalen) en omgeving (bv in de gemeente Roermond). Hierbij varieert 
de leeftijd van 20 tot 80 jaar. 
Van maart tot half oktober worden elke woensdag, zaterdag en zondag in groeps-ver-
band toertochten op de weg gereden. Hierbij is de centrale ligging van Posterholt een 
ideale uitgangspositie om een afwisselend programma te rijden. 
Verder organiseert TWC jaarlijks in november een eigen Internationale ATB-toertocht 
in het prachtige Nationaalpark “De Meinweg” met gemiddeld 700 deelnemers.

Contactpersoon: Jan Rieken 
Tel: 0475 40 18 34, e-mail: secr.twc@gmail.com
Internet: http://www.twcposterholt.nl/ 

T.W.C. Posterholt

VC Voluntas is in 1972 opgericht en wil aantrekkelijk volleybal aanbieden voor 
inwoners van Posterholt en nabije omgeving. Dat doen we door het bevorderen van 
competitief (deelname aan Nevobo-competitie / toernooien) en recreatief volleybal. 
Vanaf de junioren wordt, via het spelenderwijs vergroten van de balvaardigheid, toe-
gewerkt naar volwaardige deelname aan het volleybalspel.
Bij ons leer je als kind écht volleyballen met plezier. 
Maar wat veel belangrijker is is samenspelen: wat is er nu mooier dan samen met je 
teamgenootjes knokken voor de overwinning? Je leert samenwerken, elkaar te waar-
deren en niet te vergeten, te incasseren wanneer je een keertje verliest.
Voluntas wil ook een gezellige vereniging zijn, waar de leden zich thuis voelen en
iedereen zijn/haar steentje bijdraagt zowel in wedstrijden als in acties die de vereni-
ging organiseert zoals bijvoorbeeld de potgrondactie en het eindtoernooi.

Internet: www.voluntas.nl
Informatie: Secretariaat Voluntas tel: 0475 40 22 37
E-mail: secretariaat@voluntas.nl

Volleybalclub Voluntas



pagina 80 

Onze Vereniging heeft dit jaar haar 40-jarig jubileum en al meer dan 30 jaar trainen 
we in de gymzaal bij de Beuk. Wij hebben ongeveer 65 actieve leden in de leeftijd van 
7 tot 70 jaar. Met deze gezellige groep trainen wij twee keer in de week. 

Onze zelfverdedigingssport is stijlvol en veelzijdig. Wij maken veel gebruik van onze 
armen en benen waardoor de lichamelijke coördinatie wordt verhoogd en ook het 
uithoudingsvermogen toeneemt. Hierdoor komen lichaam en geest in een beter 
evenwicht en zal het zelfvertrouwen toenemen.

Wil je een keer komen kijken of mee trainen? Kom dan op woensdag of zaterdag-
avond naar de Beuk. Meer informatie kan je vinden op onze website.
Contactpersoon: Jos Frenken, voorzitter 
E-mail: via de website 
Internet: https://www.taekwondo-posterholt.nl/ 

Taekwondo Vereniging 
Hwarang

Lawn Tennis Club Potec

Maak kennis met tennis

Tennis is de tweede sport van ons land. Meer dan 1 miljoen mensen staan regelmatig 
op de tennisbaan. Iedereen kan leren tennissen, de sport is flexibel en in te passen in 
je leven, zeven dágen per week of één keer? Overdag of s’avonds? Competitie spelen 
of recreatief? 
Het kan allemaal.
Er zijn competities en toernooien voor alle speelniveaus, zowel intern als extern en je 
bent nooit te oud om te starten.
Naast het feit dat tennissen gezond is speelt ook gezelligheid binnen LTCPOTEC een 
belangrijke rol.

Interesse om eens vrijblijvend te komen spelen? Neem dan contact op met:
Peter Jeurissen tel: 0475 40 33 32
Ledenadministratie: Jacq Vossen, e-mail: jaelvos@gmail.com
Website: www.ltcpotec.nl
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Running Roerdalen (voorheen “Lopersgroep Posterholt e.o”) is opgericht in 1988 en 
bestaat uit ongeveer 30 hardlopende vrouwen en mannen van alle leeftijden en alle 
niveaus. Het is een recreatieve vereniging waarbij plezier belangrijker is dan presta-
tie.
Iedereen kan lid worden en meelopen, ook als je net begint. Het is een gezellige, 
gevarieerde training met aandacht voor looptechniek.  
Er is persoonlijke en deskundige begeleiding.
Running Roerdalen organiseert elk jaar op de 3e zondag in  
januari de Annendaalloop

Wekelijkse trainingen vinden elke woensdag plaats vanaf 19.00 tot ca 20.30 uur, van-
af het Sportpark, onder leiding van onze deskundige trainer, Rob Rietbroek.

Voor meer info ga naar: www.runningroerdalen.nl, stuur een mail naar info@runnin-
groerdalen.nl. en volg ons op Facebook @runningroerdalen.

Running Roerdalen

De schutterij is opgericht op 26 januari 1926, en is daarmee een van de oudste ver-
enigingen van Posterholt. 
Bij Ontspanning Na Arbeid (O.N.A.) beoefenen we de handboogsport op een recre-
atieve manier en in wedstrijdverband. We schieten met een recurve boog op een 
afstand van 25 meter, en zijn aangesloten bij de Limburgse handboogbond Gezellig 
Samenzijn. 

Heb je interesse in handboogschieten of wil je het een keer proberen loop dan ge-
woon tijdens onze oefenavond op donderdag tussen 19:00 en 21:00 uur binnen.
Of neem contact met ons op via onderstaand emailadres of telefoonnummer.

Ons clublokaal en schietbanen zijn bij Café de Sport, Hoofdstraat 174 in Posterholt. 
Contactpersoon: René Beerends, 
Tel: 06 20 58 26 08, e-mail: hbs-ona@ziggo.nl 
Internet: http://www.hbs-onaposterholt.nl

Handboogschutterij O.N.A.
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H.S.V. Posterholt en St.Odiliënberg is een Vereniging met een eigen visvijver die be-
heerd wordt door tal van vrijwilligers om zo te zorgen dat iedereen, zowel de wed-
strijdvissers en de recreanten kunnen genieten van een mooie dag.
De Hengelsportvereniging regelt de VISpassen voor de leden.

Contactpersoon: Johnn Tetz 
E-mail: secretariaat@hsvposterholt.com
Tel: 06 53 97 23 03 
Internet: http://www.hsvposterholt.com

Locatie Vijver De Groene Bleek.
Holster Broekweg 5 Posterholt

H.S.V. Posterholt 
en St.Odiliënberg  

De Vereniging is opgericht in 1965 en is uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met 
als doel het stimuleren van de pony en paarden sport in zijn algemeenheid en is sinds 
2016 naast rijvereniging en ponyclub ook een mengvereniging.
Daarnaast is het sociaal maatschappelijk belang en betrokken zijn binnen de gemeen-
schap een van de doelstellingen.
De Vereniging beschikt over een eigen buiten accommodatie “de Vinkenberg” ge-
naamd, gelegen aan de Rector van de Boornlaan en Vlodropperweg in Posterholt.
Deze accommodatie bestaat uit een grote buitenmanege van 20 x 60 meter en een 
springweide met een totaal oppervlakte van bijna 1 hectare. Per jaar worden er diver-
se activiteiten georganiseerd waaraan de leden kosteloos of met extra korting kunnen 
deelnemen. Sinds de oprichting van onze vereniging organiseren wij ieder jaar in het 
voorjaar een 2daags Concours Hippique in Posterholt met deelnemers uit de hele 
provincie. Wekelijks worden er clublessen gegeven door een erkend instructeur.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
J G M Reijnders, voorzitter. Hoofdstraat 12, 6061CD Posterholt
Telefoon: 0475 40 19 17, Mobiel: 06 53 96 19 01, e-mail: joreijnders@planet.nl

Landelijke Rijvereniging 
en Ponyclub Posterholt
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De Vogelvereniging “Midden Limburg” is ontstaan uit leden van de volgende vereni-
gingen: de Rietzangers Herten, de Oeverzangers Linne, de Lijster Melick en Onze Vo-
gels Posterholt. Een Vereniging die zich tot doel heeft gesteld om hun leden te helpen 
met de bevordering en verbetering van:

• De vogelkweek, vogelkennis en vogelstand
• De vogelliefhebberij

Onze Vereniging werkt hiervoor samen met andere bij de NBvV aangesloten vereni-
gingen en met binnen en buitenlandse organisaties die eenzelfde doel proberen te 
bewerkstelligen.
Bij wedstrijden dienen alle vogels geringd te zijn. Deze ringen kun je als lid van de 
vereniging bestellen.

Contactpersoon: Jan Timmermans 
Tel: 0475 40 39 29

Vogelvereniging 
“Midden Limburg”

Schaken kun je overal: thuis, in de trein of op internet. 
Maar het leukste is het schaken bij een club. 
Zoals bij schaakclub De Postertoren, met leden uit Herkenbosch, Melick, Vlodrop, 
Montfort, Sint Odiliënberg, Posterholt, Roermond.

Gezelligheid en sociaal contact staan hoog in het vaandel.

De Postertoren schaakt elke dinsdag (van september t/m mei) vanaf 20.00 uur in:
café De Sjmeed, Hoofdstraat 24, 6075 AG Herkenbosch 

Contacpersoon: Piet Beckers, secretaris, 
Tel: 06 28 94 34 80
E-mail: pjbeckers@home.nl
Internet: http://postertoren.lisb.nl/

Schaakvereniging 
de Postertoren
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Schietvereniging Dad’s Army

Schietvereniging Dad’s Army is een schietvereniging uit Posterholt met gehuurde 
schietbanen in Posterholt, Koningsbosch, Stein, Budel en in Herkenbosch.
Wij schieten met alle kalibers geweer, pistool en revolver.
Onze baan in Posterholt is bij Café de Sport, in Herkenbosch bij Wok restaurant de 
Sport en in Koningsbosch op camping Böhmerwald.

Als je lid wil worden van onze Vereniging, moet je de volgende dingen doen:
• Je komt een keer langs om te kijken;
• Je maakt een kopie van je paspoort of je identiteitskaart.
• Je bezorgt deze kopie bij de secretaris, met het verzoek om een keer te komen 

kijken (dit kan via e-mail).
Dan krijg je van de secretaris een uitnodiging op papier.
Hierna maak je een afspraak, en kom je met deze uitnodiging en je paspoort of ID 
naar de baan.

E-mail: bestuur@dadsarmy.nl
Internet: http://www.dadsarmy.nl

PAC Posterholt

Pac Autospeedway Posterholt is een Vereniging die al jaren is gevestigd in het buiten 
gebied van Posterholt. Het is een vereniging die het hart van autospeedway liefheb-
bers harder laat slaan.
De gemeenschap heeft al diverse baankampioenen opgeleverd. 
Eigenlijk is het een grote race hobby waaraan door diverse coureurs uit binnen- en 
buitenland actief wordt deelgenomen.
De Vereniging zorgt samen met vrijwilligers en coureurs voor een top dag vol enter-
tainment. Kom eens kijken.

JaBa-circuit: Akerstraat 18, 6105 AV Posterholt
E-mail: pacposterholt@outlook.com
Internet: www.pacautospeedway.nl
Facebook: pacautospeedway.
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Dart Club Pôtje Postert

Dartclub Pötje Postert is een gezellige club met 3 teams in de regio Roermond bij 
de RWDC met als thuishaven Café Biej Liebes te Posterholt, Hoofdstraat 95 6061 CB 
Posterholt Tel: 0475 21 75 37
Contactpersoon: dhr. J. Coenen, secretaris.
Irenelaan 9, 6061 BC Posterholt
Mobiel: 06-53300506
E-mail: potjepostert@gmail.com

Biej de Sport (de Sport Posterholt) Hoofdstraat 174, 6061 CH Posterholt
Contactpersoon: dhr. Y. Welters, secretaris.
Fakkelweg 40, 6077 GE St. Odiliënberg
Tel: 0475 53 25 46 | Mobiel: 06 13 02 02 08
E-mail: rekeltje@home.nl

New Darts (de Sport Posterholt) Hoofdstraat 174, 6061 CH Posterholt.  
Tel: 06-52413851
Contactpersoon: dhr. J. Konings, secretaris.
Hoofdstraat 125, 6061 CC Posterholt
Tel: 0475 40 14 00 / mobiel: 06 23 36 91 35
E-mail: jackkonings@home.nl

Dart Club New Darts 

Dart Club Biej de Sport 
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Heemkundevereniging  
Roerstreek

Heemkunde
Heem betekent erf of huis en haard. Het is dus de kennis van het eigen heem of de 
regio. Voor de Heemkundevereniging Roerstreek behelst dat kennis over de dorpen 
van de Roerstreek: Herkenbosch, Herten, Linne, Melick, Montfort, St. Odiliënberg, 
Posterholt en Vlodrop. Het betreft de kennis van alle facetten over de historie en het 
heden van de mens en zijn omgeving, zoals archeologie, biologie, genealogie, geolo-
gie, natuur, geschiedenis, numismatiek en monumenten.
Sinds 1974 beschikt de HVR over het pand Kerkplein 10 in Sint Odiliënberg, met 
museum en verenigingsruimten. Het Roerstreekmuseum is sinds 2014 een gecertifi-
ceerd museum. Behalve de museumcollectie van honderden artefacten, fossielen en 
gesteenten, bezit de Vereniging 20.000 dia’s en 40.000 foto’s, een dertigtal in eigen 
beheer geproduceerde films en een goedgevulde bibliotheek met boeken, maar ook 
veel jaargangen van tijdschriften, landkaarten, wandel- en fietsroutes en ongeveer 
250.000 zogenoemde bidprentjes.
Dit alles wordt verkregen door opgravingen, schenkingen, aankopen, legaten en 
bruikleen. Maar ook door diverse acties van werkgroepen, zoals het catalogiseren 
van bidprentjes, het produceren van een film over de bevrijding van de Roerdriehoek, 
abonnementen op tijdschriften, het actueel houden van de museumbibliotheek en 
het verkennen van de omgeving door wandelingen en fietstochten.

Presentatie
Veel voorwerpen worden in het museum in tientallen vitrines aan het publiek ge-
toond en men kan informatie over diverse onderwerpen in de uitgebreide bibliotheek 
raadplegen. Vier keer per jaar verschijnt het verenigingsblad De Klepper met actu-
eel nieuws en in 2018 verscheen alweer de 50e editie van het Jaarboek Roerstreek. 
Verder worden er maandelijks lezingen over uiteenlopende onderwerpen gehouden, 
worden excursies gemaakt naar historische plaatsen en kan men deelnemen aan 
fiets- en wandeltochten. Ook zijn er projecten voor kinderen en ouderen over diverse 
onderwerpen.

Activiteiten
De Heemkundevereniging Roerstreek organiseert een aantal vaste activiteiten voor 
zowel leden als niet-leden, zoals o.a. de boekenmarkt en lezingen. 

Heemkundevereniging Roerstreek
Kerkplein 10, 6077 AA Sint Odiliënberg
Tel: 0475 53 28 95
E-mail: info@roerstreekmuseum.nl
Internet: www.roerstreekmuseum.nl
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De Busy Ladies Roerdalen is een netwerk van vrouwelijke ondernemers, met zeer 
uiteenlopende vakgebieden. De dames hebben allemaal een binding met Roerdalen of 
directe omgeving en zijn minimaal 20 uur per week met hun bedrijf bezig.

Zij hebben als doel:
• Het samenbrengen van vrouwelijke ondernemers
• Het onderling steunen en het uitwisselen van ervaringen
• Het bespreken van zaken waar je als vrouwelijke ondernemer tegenaan loopt
• Het bundelen van krachten en het uitwisselen van ideeën
• Gezellig samen zijn onder het genot van een hapje, drankje of een etentje

Contactpersoon: Margriet Op het Veld  
Tel: 0475 40 12 62
E-mail: busyladiesroerdalen@gmail.com

Busy Ladies Roerdalen

Duurzaam Roerdalen

Wat willen we en hoe doen we het?
Wij willen duurzame energie opwekken en een bewuster gebruik van energie in 
Roerdalen. Dit willen we bereiken door samen met u lokale energie projecten op te 
starten, bijvoorbeeld rondom gezamenlijke inkoop van energie, de aanleg van een 
zonnepark of (kleine) windmolens. Door heldere communicatie willen we iedereen 
enthousiast maken om aan de slag te gaan met zuiniger gebruik van energie. Door 
minder energie te verbruiken hoef je ook minder op te wekken, het mes snijdt aan 
twee kanten. 
Er is zelfs een derde kant omdat het ook nog eens goed is voor de portemonnee.

Meer weten over dit onderwerp? 
Kijk dan op www.duurzaamroerdalen.nl. 
Lid worden van Duurzaam Roerdalen kan ook, dat 
kost tien euro per jaar.
Secretariaat: Lindenlaan 3, 6077CN, Sint Odiliënberg.
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RABO-bus Posterholt

De RABObus
Heeft u vragen over of hulp nodig bij bankzaken, dan is er de Rabobus.
Hij is al vaker gespot op onze wegen, hij staat ook op de markt in Posterholt bij de 
gezellige stoeltjes. U kunt de Rabobus bezoeken op de eerste vrijdag van de maand 
van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Met deze “Bankhal op wielen” zijn we pas écht dichtbij, ook bij u in de buurt! 
Voor de volgende zaken kunt u onder andere terecht in deze mooie oude Volkswagen 
uit 1974:

• beantwoorden van vragen over uw bankzaken
• aanvragen bankpasjes en verhogen van uw paslimiet
• openen van rekeningen indien u reeds klant bent bij Rabobank Roermond-Echt
• aanvragen lidmaatschap van de Rabobank
• aanvragen internetbankieren

Loop gerust even binnen met uw vraag, een afspraak maken is niet nodig.

Regiobank

Uw Zelfstandig Adviseur van RegioBank zit bij u in de buurt. Daardoor kunt u altijd 
even binnenlopen voor een vraag of advies over uw geldzaken. U wordt daarbij per-
soonlijk geholpen door iemand die u kent.

Voor al uw geldzaken
U kunt bij uw Zelfstandig Adviseur van RegioBank terecht voor al uw geldzaken. Of 
het nu gaat om uw spaarrekening, betaalrekening of uw hypotheek, u bent altijd 
welkom voor een persoonlijk advies bij u in de buurt.
Openingstijden: van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Regiobank Posterholt
Visschers Assurantiën, Nieuwholsterweg 31, 6061EG Posterholt
Tel: 0475 40 13 72, E-mail: info@visschers.lancyr.nl
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Post- en afgifte/afhaalpunt

PostNL Plus Bronswijk 
Raadhuisstraat 5 Posterholt
Lichtingstijden maandag t/m vrijdag om 17.00 uur
Openingstijden: maandag t/m zaterdag 08.00 - 20.00 uur
zondag: 09.00 - 18.00 uur

UPS Doe Het Zelf POSTERT
Boomstraat 31a 6061AB Posterholt
Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 09:00 - 18:00 uur 
zaterdag: 08:30 - 17:00 uur. 
zondag: gesloten

DHL en SANDD van Birgelen Copy en Design
Raadhuisstraat 13, 6061EA Posterholt
Openingstijden: maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag: 10:00 - 17:30 uur, 
zaterdag: 10:00 - 14:00 uur, 
zondag: gesloten
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Ondernemers Vereniging  
Posterholt 

De Ondernemers Vereniging Posterholt (OVP) heeft als doel haar leden te ondersteu-
nen en het saamhorigheidsgevoel te versterken. Tevens organiseert zij activiteiten die 
de uitstraling van het dorp ten goede komen, denk bv aan de versiering rond de Kerst. 
Zo wil zij een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Posterholt. 

Contact: Secretariaat O.V.P. 
Postbus 8016, 6060 AA Posterholt
E-mail: info@ovposterholt.nl Internet: http://www.ovposterholt.nl/
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Creatief Postert
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Creo+Deco 
De winkel
Onze winkel is gevestigd op de hoofdstraat in Posterholt. 
Hier kunt u een gevarieerd aanbod aan handgemaakte/nieuwe woonaccessoires, 
tekstborden en gerestylede meubelen vinden.
Maar ook kunt u bij ons teksten, foto’s, logo’s of op maat gemaakte ontwerpen prin-
ten op hout, kunststof, glas, stof of bijvoorbeeld canvas (maximaal 30 x 50cm). 

Nicoletta Zeegers
Boomstraat 33, 6061AB Posterholt.
Winkel: Hoofdstraat 164, 6061CH Posterholt
Tel: 06 50 40 14 86 
E-mail: info@creodeco.nl
Internet: www.creodeco.nl

Creo+Deco 

Als keramist is er zoveel te ontdekken en zijn de mogelijkheden grenzenloos. Je kunt 
jezelf blijven ontwikkelen en ook blijven verbazen over de mogelijkheden die het 
materiaal biedt. De vrijheid om daarmee te kunnen spelen is voor mij juist de reden 
dat ik het vak zo interessant vind.
Ik maak momenteel voornamelijk draai- en gietwerk uit porselein maar kan het toch 
niet laten om af en toe een klein uitstapje te maken naar de kunstzinnige kant. 

Heeft u interesse om zelf uw handen in de klei te steken, dan bent u bij mij welkom 
voor een cursus handvormen of draaien.

Donnie van Bree
Roermondseweg 48, 6061GC Posterholt
Tel: 0475 40 01 79 Mobiel: 06 25 32 77 65
E-mail: donnievanbree@ziggo.nl
Internet: www.donkeramiek.com

DonKeramiek
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Klei en Co
KLEI EN CO

Mijn interesse in creatieve bezigheden is altijd al aanwezig. Het begon met het maken 
van kleding en andere textielen werkstukken; dit is iets waar ik altijd erg van heb 
genoten. Ook schrijf ik al van jongs af aan gedichten. Schrijven is een drang in mijzelf 
om woorden te ordenen op een manier om mijn emoties te weerspiegelen. Later 
ontdekte ik klei. Dit veelzijdige materiaal blijft me boeien en mijn hoofd zit dan ook 
voortdurend vol ideeën. Het is echt een passie geworden!
Ik geef sinds een aantal jaren workshops in keramiek en mozaïek in mijn atelier. Je 
kunt zelf een werkstuk maken en/of een reeds gebakken keramisch werkstuk geheel 
naar wens glazuren. Daarnaast maak ik werkstukken in opdracht en voor mezelf.
Op mijn website vind je allerlei informatie over mijn werk, workshops en projecten. 
Mocht je interesse ergens naar uit gaan, zie je graag een eigen idee uitgewerkt of wil 
je meer informatie, neem dan contact met me op! 

Anneke Ver
Hoofdstraat 160, 6061 CH Posterholt
E-mail: flamingo84@live.nl
Tel: 06 16 51 20 36 | Internet: www.kleienco.nl
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Houtenlabel.nl is het adres voor alle soorten en maten houten en mdf letters, cijfers, 
figuren & leuke, aparte producten met vaak een persoonlijk tintje. Ons assortiment 
bestaat uit onbewerkte en tevens bewerkte producten. Mooie handgemaakte pro-
ducten en leuke cadeau’s voor vele gelegenheden.
De onbehandelde producten uit ons assortiment zijn erg leuk om mee te werken in 
een workshop, met een kinderfeestje, op school of gewoon gezellig samen thuis. Ma-
terialen waar wij mee werken zijn o.a. Triplex, MDF, MDFlakboard en steigerhout. 
Wij maken eigentijdse producten en proberen regelmatig een nieuw, origineel 
product te ontwerpen om toe te kunnen voegen aan ons assortiment. Ook staan 
wij open voor uw ideeën en denken wij graag mee met een persoonlijk ontwerp dat 
aan uw wensen voldoet. Neem regelmatig eens een kijkje in onze webshop en laat u 
verrassen. 
Lasergraveren & snijden in hout 
Heerbaan 7, 6061 EB Posterholt
Tel. 0640237449 | E-mail: info@houtenlabel.nl  |  Internet: www.houtenlabel.nl

Het van oorsprong boerenhuis wordt sinds 1919 bewoond door de familie Schoen-
makers. Sinds 1982 geheel gerenoveerd door Peter Smeets en Carin Schoenmakers.
De eerste aanzet voor de tuin  werd gerealiseerd door Carin’ s vader, dit is terug te 
vinden in de aanplant in 1962 van de oude Wisteria ( Blauwe regen ) 
De oude stallen werden afgebroken net als de kolenopslag . Omdat ervan oudsher 
een Brouwerij in het naastgelegen pand van de grootouders was gevestigd kom je tot 
op de dag van vandaag overal Hop(Hummelus) tegen in de tuin gecombineerd met 
oude fundamenten , kolen en glas  van de bierflessen. Niet de beste basis voor een 
tuin
De huidige vormgeving is geheel op gevoel en intuïtie weergegeven. Niet “pietje 
precies “onderhouden maar juist daarop charmant. 
Een ideale plek voor allerlei creatieve en culinaire workshops.

Carin Smeets-Schoenmakers
Hoofdstaat 4, 6061CD Posterholt
Tel: 0475 40 31 84 

Houtenlabel

Carin Smeets / Op den Donck
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Mijn inspiratiebron is de natuur in al zijn kleuren, ritmes en structuren. De afgeval-
len bladeren op de grond, de kale bomen in de winter, de uitgestrekte velden in het 
landschap, de bodemstructuren, de oevers van beken en rivieren, de kleurenpracht 
van bloemen en planten. Op het voorbewerkte doek heb ik met pure pigmenten, met 
pure olieverf en door met paletmes te werken - laag over laag - dit weergegeven. 
Tijdens dit proces is er altijd een soort discipline en spontaniteit, waarbij de disci-
pline niet beperkend werkt en de spontaniteit niet losbandig. Door middel van van 
kleurspelingen breng ik beeldvormen aan. Deze werken zijn ontstaan doordat ik heel 
emotief en intuïtief schilder. De verf die zich vermengd tot beweeglijke kleurvlakken 
waarvan de contouren nooit precies duidelijk of duidend worden, al is doorgaans wel 
een figuratief startpunt waarbij de abstractte of abstraherende component zorgt voor 
de spanning in de voorstelling. Dit gecombineerd met het associatieve karakter van 
de gebruikte kleurstellingen, maakt het niet primair de ratio, dan wel het innerlijke 
gevoel het referentiekader is. 
Roermondseweg 8, 6061GB Posterholt. Tel: 0475 40 33 10 
E-mail: josevandervarst@gmail.com | Internet: www.josevandervarst.nl

Gelegenheidsbloemwerk
Huwelijk, afscheid, jubileum en workshops
Raadhuisstraat 4 a, 6061EA Posterholt
Tel: 0475 40 24 53 
E-mail: lida_vandervarst@hotmail.com

José van der Varst-de Vos

Lida van der Varst
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Recent werk:  Mijn huidige werk bestaat uit draaiende vormen die opgebouwd zijn 
uit lijnen. Door de effecten die ik met lijnen kan bereiken ontstaat er beweging.
Inspiratie:  In de wereld om ons heen is veel moois te ontdekken. Een afdruk van een 
bandenspoor in het natte zand, zonlicht dat door een zonwering valt of geluidswallen 
langs de snelweg. Het zijn objecten met een interessant lijnenspel. Ritme en herha-
ling van lijnen trekken mijn aandacht en zijn uitgangspunt voor mijn werk.
Vorm:  Als basisvorm kies ik voor de eenvoud van een cirkel, ovaal of driehoek. De 
lijnen vormen een bewust gekozen vloeiend patroon. De klei tussen de lijnen wordt 
weg gehaald. Er ontstaat transparantie en beslotenheid; de binnenkant wordt zicht-
baar. Techniek:  Ik werk met kleimengsels waaraan papiervezels en/of perliet zijn 
toegevoegd. De objecten worden met de hand opgebouwd. Glazuren staan in dienst 
van de vorm en zijn sober. Gestookt wordt op 1140 of 1240 graden in een elektrische 
oven. 

Streekelsweg 18, 6061EL Posterholt | Tel: 0475 40 29 86 
E-mail: carla.wolfs@gmail.com  |  Internet: www.carlawolfs.nl

Ik ben Yvonne en mijn passie is werken met natuurlijke materialen, takken en bloe-
men.
De creaties die door deze materialen ontstaan zijn niet doorsnee en daarom uniek 
te noemen. Vanuit mijn passie om te werken met natuurlijke materialen, takken 
en bloemen is het voor mij bijzonder leuk om o.a. workshops te geven. Met deze 
workshops laat ik de mensen zien wat je in de natuur kunt vinden en om daarmee 
combinaties of creaties te maken met bloemen of planten.
Ik creëer uiteraard ook maatwerk voor uw persoonlijke wensen, deze worden met 
aandacht en inleving zorgvuldig gemaakt. Mijn werkzaamheden voor uw persoonlijke 
wensen: Groen & bloemkadootjes | Geboorte | Verjaardag | Feestdagen | Moeder-
dag | Uitvaart
Voor vragen, overleg of bestellingen neem gerust contact met mij op.
 
Hoofdstraat 130, 6061CG Posterholt
Tel: 06 51 80 50 83 
E-mail: info@bloematelierbyyvon.nl | Internet: www.bloematelierbyyvon.nl

Carla Wolfs Keramiek

Bloem Atelier By Yvon
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Therèse Heemels-Janssens, master in Dutch Floral Design heeft de internationale 
opleiding tot Master in Dutch Floral Design, gevolgd aan het gerenommerde Boerma 
Instituut te Aalsmeer. Floral Experience is opgericht 26 Februari 2004. Het  atelier en 
workshopruimte liggen prachtig landelijk gelegen in het Limburgse Posterholt. De 
kernactiviteiten van Floral Experience zijn:
Rouwarrangementen,  
Bruidsarrangementen,  
Workshops 
Projecten 

Therèse Heemels-Janssens
Master in Dutch Floral Design
Paalderweg 4, 6061NV  Posterholt
Tel: 06 49 10 54 33
E-mail: Therese.heemels@floralexperience.com | Internet:	www.floralexperience.com

Floral Experience

Florale vormgeving 
Paul Deckers

Paul Deckers bedient zich in zijn werk voor een belangrijk deel van de natuur, maar 
laat zich er ook door inspireren. Omdat hij er doorgaans niet van terugschrikt overal 
ter wereld nieuwe uitdagingen aan te gaan, vinden zijn vernieuwende creaties niet 
zelden hun oorsprong in verre oorden. De impressies van zijn florale creaties doet 
hij op heel bijzondere plekken op: Deckers trekt regelmatig de jungle in, omringt zich 
er enkele dagen met louter flora en fauna, geeft zijn ogen goed de kost en schetst 
lengtes van 10 meter aan A-4 tjes vol.

In de totale afzondering tekent en schetst hij de ene na de andere vorm uit de na-
tuur en creëert tegelijkertijd de meest fantastische creaties. 

Heerbaan 79, 6061EC Posterholt
Tel: 0475 40 16 76
E-mail: info@pauldeckers.nl
Internet: www.pauldeckers.nl
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Een insectenhotel is een met natuurlijke materialen gevuld huisje voor in de tuin. 
Veel nuttige insecten gebruiken dit huisje vervolgens om eitjes in te leggen of ze 
gebruiken het hotel om in te schuilen of zelfs om in te overwinteren.
Door menselijk ingrijpen in de natuur, bijvoorbeeld door het gebruik van pesticide en 
intensieve bebouwing, wordt het leefgebied van sommige insecten verstoord. Hier-
door is het moeilijker geworden een veilige plek te vinden om hun eitjes te leggen 
of om te schuilen. Een insectenhotel in de tuin helpt dus mee om bepaalde nuttige 
insecten te behouden voor uw omgeving.
Veel insectensoorten dragen bij aan het bestuiven van diverse planten in uw tuin, op 
velden in de natuur, maar ook in de landbouwgebieden. Door het plaatsen van een 
insectenhotel levert u dus uw persoonlijke bijdrage aan het in stand houden van ons 
ecosysteem. 

Ruud Huider
Dr Ariensstr. 16, 6061GL Posterholt
E-mail: insectenhotel@kpnmail.nl
Internet: www.insectenhotel-ruud.nl

Insectenhotel Ruud

Een paar jaar geleden ben ik begonnen met het maken van insectenhotels. 
In mijn omgeving kreeg ik steeds meer vragen of ik ook andere dingen van tuinhout 
kon maken. Inmiddels maak ik dan ook diverse andere producten van tuinhout: 

• Kindermeubels: deze zijn stevig en robuust, maar toch schattig om te zien. Bij 
gebruik in de tuin zullen ze na verloop van tijd vergrijzen. Omdat ze gemaakt zijn 
van geïmpregneerd tuinhout en voorzien zijn van RVS schroeven, hebben ze een 
lange levensduur. 

• Vogelvoederhuisjes worden geleverd inclusief voer zodat ze direct te gebruiken 
zijn. 

Uiteraard kan er veel gemaakt worden van tuinhout. Ik krijg dan ook wel eens de 
vraag of ik een bepaald product ook zou kunnen maken. Ik maak dan eerst een teke-
ning en een kostenraming. U ontvangt van mij een duidelijke offerte die we samen 
doorspreken. Kijk op de website voor voorbeelden van specifiek bestelde producten. 

E-mail: Vantuinhout@kpnmail.nl
Internet: www.vantuinhout.nl

Van tuinhout
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Mijn naam is Morris Mols en ik geef drumles in Posterholt.
Ik heb ervaring met leerlingen van alle leeftijden en met doelen variërend van rock-
band tot drumband. Zelf speel ik al jaren in verschillende bands, o.a.
Throat of AutumnScarlet Dusk en Miss A & The Toxic Triplets.
Ik geef drumles afgestemd op jouw persoonlijke wens. Dat kan zijn om in een band te 
spelen, met cd’s mee te spelen of bijvoorbeeld om technieken bij te schaven.
Ik ben een afgestudeerd muzikant. Mijn passie voor drums is begonnen toen ik 14 
jaar was. Ik heb bij verschillende leraren drumles gehad, zodat ik op de hoogte ben 
van meerdere stijlen van lesgeven. Mijn doel is om mij zo goed mogelijk voor te berei-
den op een carrière in de muziek.
Deze passie wil ik graag met jou delen en jou ook zoveel mogelijk leren. 

Hoofdstraat 89, 6061CB Posterholt
E-mail: morrismols@hotmail.com
Tel: 06 36 12 99 91
Internet: www.morrismolsdrums.nl

Morris Mols Drums

Unne gebaore en getaoge Posterder jong, bun ich Goof van Pierre van Sjra van Leenke 
vanne Winkel. Vanaf mien 6e in de ban van alles waat mit meziek te make haet. Nao 
meziek te höbbe gesjtudeerd en op haos elk Limburgs podium te höbbe gesjtange 
gaef ich onger meer meziekles biej de ECI Cultuurfabriek in Remunj, biej The Rock 
Station oppe Ruiver en biej Musichome in Naer om mien vak door te gaeve aan en-
thousiaste kinger, jongere en volwassene. 
Interesse in ein proofles?
Aarzel veural neet te mailen nao goofveelen@ecicultuurfabriek.nl dan kinne veer ein 
aafsjpraok make!

Goof Veelen 
Roermond
Tel: 06 30 75 18 51
E-mail: goofveelen@ecicultuurfabriek.nl 

Goof Music
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Het begon toen Ron in 2014 de vraag kreeg of hij op de LiLiLi-dag wilde spelen van 
de stichting Veldeke (voor Limburgse taal en cultuur). “Ja leuk” was het antwoord, 
“maar ik zing wel alleen in het Engels…”. Dat was niet de bedoeling want de LiLiLi-dag 
(Limburgs cultuur evenement) gaat over de Limburgse taal. Einde verhaal dus voor zo 
ver… Tot Ron bedacht dat het best een goed idee was om eens iets in het Limburgs te 
schrijven. 
Ron Verkoulen (1977) speelde in verschillende bands en heeft al de nodige ervaring 
als singer-songwriter. Hij won in 2013 de 2e plaats in de singer-songwriter competi-
tie “Ballads & Blues”. Zijn muziek valt te omschrijven als “rootsy contemporary folk” 
ofwel muziek voor gevoelige mannen. Zijn songs zijn kleurrijk en authentiek, zijn 
voordracht is expressief, warm en toegankelijk.

Muziekdocent | Orthopedagogisch muziekbeoefenaar
Zwartemolenhof 1, 6061DB Posterholt
Tel: 06 12 68 09 70
E-mail: ronverkoulen@hotmail.com | Internet: ronverkoulenmusic.com

Ronny Verkoulen Muziek 

Vanaf 1978 is Sjef Drummen docent beeldende vakken in het voortgezet onderwijs 
aan diverse scholen in de regio Roermond. Sinds 1989 runt hij artoteek drummen. 
Vanaf 2007 is hij directielid van Niekee in Roermond. Niekee is een kunstwerk op zich. 
Een school met als speerpunt ontwikkeling van creativiteit. Niekee kent de afdelingen 
art & media en de niveau-4 Opleiding Art & Design mbo. 

Sinds 1989 runt Sjef Drummen, samen met zijn vrouw artoteek drummen.
Via deze artoteek kunnen particulieren, bedrijven en instellingen kunstwerken
van Sjef Drummen huren en/of leasen.
De artoteek is te bezoeken op afspraak.  Heerbaan 12

Atelier: Heerbaan 10b
6061 ED Posterholt
Tel: 0475 40 32 95 Mob: 06 81 62 44 86
Internet: www.sjefdrummen.nl/

Sjef Drummen
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Gastvrij Postert

Foto’s Posterholt ‘t Vloat : Wim Ernst, fotografie
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Wil jij ook een ‘flater’ slaan? Kom dan naar Vurenhof Boerengolf in Posterholt.Vuren-
hof boerengolf wil u niet alleen sportieve ontspanning bieden, maar wil u ook laten 
genieten van (hoe kan het ook anders) échte Limburgse vlaai met een lekkere kop 
koffie op het gezellig ingerichte terras. 
Vurenhof tevens uw adres voor feesten klein of groot, bedrijfs uitstapjes/teambuil-
ding, vergaderingen, communiefeesten, familie feesten/reunie’s, koffietafels tot 120 
personen, Indische workshop vanaf 10 personen bestaande uit drie uur koken en 
daana de zelfgemaakte gerechten gezellig samen op eten. 
Vurenhof Boerengolf is ook het vertrekpunt van een drietal schitterende wandelrou-
tes.

Vurenhof Boerengolf, Vurensteeg 4, 6061EJ Posterholt
Telefoon: 0475 40 17 69 / 0475 40 21 40

Vurenhof Boerengolf

Kasteel Aerwinkel

Kasteel Aerwinkel te Posterholt werd in 1854 gebouwd door de bekende Roermond-
se bouwmeester Dr. Pierre Cuypers. 
Het neogotische kasteeltje ligt, omgeven door een prachtig aangelegde Engelse land-
schapstuin, tussen Posterholt en buurtschap ‘t Reutje.
Landgoed Kasteel Aerwinkel is een bijzonder landgoed. Niet alleen het huis is interes-
sant vanuit cultuurhistorisch oogpunt (het is immers het eerste grote werk van Pierre 
Cuijpers, de bouwer van o.a. het Rijksmuseum), maar het heeft ook een heel bijzon-
der 7 ha groot park, dat nu recent is opgenomen in de EGHN. Aangrenzend ligt het 
prachtige Munnichsbos. Er zijn volop wandel- en fietspaden.
Vanaf de Gasterij, bij de boerderij achter het kasteeltje, die, met uitzondering van de 
wintermaanden, te bezoeken is op donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag 
en op aanvraag, gaat u zo het natuurgebied in. 

Kasteel Aerwinkel
Aerwinkelsallee 1, 6061GT Posterholt
Tel: 06 45 38 64 33 | E-mail: aerwinkel@gmail.com
http://www.kasteelaerwinkel.nl/
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Bourgondische gastvrijheid, een inspirerende omgeving, prachtige natuur, kunst en 
cultuur, historie en ambacht maken dit stukje Nederland uniek. De talrijke wandel, 
fiets en ruiterroutes lenen zich bij uitstek om te genieten van de mooie groene, lan-
delijke en bosrijke omgeving. Vanaf het appartement kunt u meteen genieten van dit 
alles.
Het bosrijke gebied de Annendaal, Munnichsbos en de Vloatbeek liggen vlakbij. Het 
nationaal park De Meinweg zal u zeker ook op velerlei gebied “natuurlijk” verrassen. 
De Maasplassen nodigen uit om actief op het water te genieten of al luierend op 
de wal te vertoeven. Het ontdekken van de omgeving is grenzeloos. Een dagje naar 
Roermond, Weert, Maastricht, Luik (België) of Dusseldorf. Posterholt is hiervoor de 
perfecte uitvalsbasis. Kortom actief, sportief, wandelen, winkelen, fietsen, paardrij-
den, zwemmen, zeilen, luieren, lekker eten, surfen, varen met de motorboot, rustig, 
stil, dorp of stad…..het kan allemaal. 

Winkelweg 19a, 6061AD Posterholt | Tel: 475 40 37 88 Mobiel: 06 22 69 45 52 
E-mail: info@oppewinckel.nl | Internet: http://www.oppewinckel.nl

Welkom bij POSTELLY.

Uw overnachting in Posterholt.
Via een eigen ingang komt U in een zit-slaapkamer (niet roken) met 2 eenpersoons 
boxspringbedden. U heeft de beschikking over eigen sanitair (douche, wastafel en 
toilet) en beschikt U over  een koelkast ,magnetron, TV, koffie en thee.
Daarnaast is er op de eerste etage een logeerkamer met 2 eenpersoons boxspring-
bedden ( gebruik van badkamer). In deze kamer heeft U de beschikking over TV 
,koelkast, koffie en thee.
Voor het geval dat U met de auto komt is er een parkeergelegenheid.
Voor de fietsen is er een overdekte fietsenstalling.
Voor meer informatie : o.a. prijs zie de site www.postelly.nl

Elly Bommer
Heinsbergerweg 9A, 6061  AG Posterholt

B&B Postelly

Oppe Winckel
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De Holsterhof biedt twee ruime groepsaccommodaties ideaal voor families, vrien-
dengroepen, schoolverlaters en (sport)verenigingen. Of u nu met tien of zestig 
personen bent, De Holsterhof biedt voor ieder wat wils. Gelegen in het kerkdorpje 
Posterholt is Kampeerboerderij De Holsterhof de perfecte uitvalsbasis om te genieten 
van het prachtige Limburg. Op slechts 10 kilometer afstand bevindt u zich in het Na-
tionale Park De Meinweg en De Maasplassen waar u terecht kunt voor een heerlijke 
wandeling of fietsroute. Meer zin in het stadsleven? De bisschopsstad Roermond ligt 
zo’n 15 minuten verwijderd van onze kampeerboerderij. Roermond biedt een mooie 
combinatie van winkelen, cultuur en culinair aanbod. Echter, om heerlijk te kunnen 
vertoeven zou u De Holsterhof niet eens hoeven te verlaten. De grote speelweide, 
ruime recreatie ruimte en fijne binnenplaats bieden vele mogelijkheden voor een 
heerlijk meerdaags verblijf.

Gastheer en gastvrouw, Frans en Truus ten Berge, staan ten alle tijden voor u klaar. 

Paalderweg 2, 6061NV  Posterholt Tel: 0475 40 34 61 
E-mail: info@holsterhof.nl  |  Internet: http://www.holsterhof.nl

Hotel Restaurant Roerdalen

U vindt ons aan de rotonde in het centrum van Posterholt, een typisch Midden-Lim-
burgs dorp. Posterholt wordt omringd door de uitgestrekte velden, bossen en lande-
rijen van de Roerstreek en ligt op slechts 10 km afstand van de gezellige en verras-
send monumentale stad Roermond.
In ons hotel (7 tweepersoonskamers) bevindt zich een sfeervol restaurant met kleine 
bar voor ontbijt, lunch en diner. Bij mooi weer kunt u volop genieten van een hapje 
en een drankje op één van onze terrassen. Onze tuinkamer biedt uitkomst zelfs bij 
mindere weersomstandigheden en heeft uitstekend zicht op de prachtige tuin.
Ook voor vergaderingen, feesten en partijen bent u bij ons aan het juiste adres.
Alle kamers zijn rook- en huisdiervrij.
De combinatie van authentiek pand, moderne inrichting en bovenal Limburgse gast-
vrijheid maakt dat u zich direct thuis zult voelen!
Wij hopen u dan ook binnenkort als gast van hotel restaurant Roerdalen te mogen 
begroeten! 
Heinsbergerweg 1, 6061AG Posterholt
Tel: 06 53 34 35 41
E-mail: info@hotelroerdalen.nl | Internet: https://hotelroerdalen.nl/

Kampeerboerderij Holsterhof
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Restaurant Holsterhof

Sinds januari 2018 wordt de voormalige groepsaccommodatie Het Hof verbouwd tot 
het sfeervolle Restaurant De Holsterhof. Dochter, Lissa ten Berge en vriend Kaj Land-
man, zullen hier na alle verwachtingen in december 2018 de deuren van het nieuwe 
restaurant openen. Zowel gasten van Kampeerboerderij De Holsterhof als gasten van 
buitenaf kunnen hier in de toekomst genieten van een heerlijk samengestelde kaart, 
waar voor ieder wat wils verkrijgbaar zal zijn.
Gastvrouw en gastheer, Lisa ten Berge en Kaj Landman, staan ten alle tijden voor u 
klaar. 
  
Paalderweg 2, 6061NV  Posterholt
Tel: 0475 40 34 61 | E-mail: info@holsterhof.nl
Internet: http://www.holsterhof.nl

Gasterij t Berghoes

Heerlijk wandelen in de zon, met de wind of regen zachtjes tegen je gezicht, of  
gewoon afspreken voor ons gezellig terras of restaurant.  Het kan allemaal heerlijk 
zijn.
De krant ligt iedere dag voor u klaar en wij zorgen voor de gezellige sfeer binnen of op 
ons heerlijk zonnig terras, samen met onze vriendelijke, enthousiaste medewerkers 
die u graag voorzien van een kopje koffie of thee, wellicht een stukje vlaai of iets van 
onze uitgebreide lunchkaart of de avond menukaart voor de kleine of grote honger. 
Ook kunt u natuurlijk genieten van een lekker speciaal biertje of van een goed glas 
wijn, misschien met een borrelhapje erbij. We willen u zo veel als we kunnen van 
dienst zijn en zorgen voor een gezellig verblijf voor jong en oud!
De honden en paarden krijgen bij ons ook een kleine traktatie!

Nieuwsgierig? U bent van harte welkom. 
U kunt natuurlijk altijd bellen voor een reservering of voor informatie, dan zeggen wij 
u ook meteen of er plaats is. We helpen u graag.
Tel: 0475-402635 | 06 15 24 32 84 | E-mail: gasterij.berghoes@ziggo.nl
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Cafetaria “ Mr Johnny “ is een horeca onderneming die al ruim 50 jaar bestaat.
Sinds de oprichting in 1967 word onze cafetaria nog steeds binnen onze familie be-
stierd. Wij als huidige eigenaren, Eric en Kitty Hintzen, zijn reeds de derde generatie 
die samen met ons team met veel passie en liefde voor het vak cafetaria “ Mr Johnny 
“ runnen.
Door continue te zorgen voor een zeer uitgebreide assortiment, hoge kwaliteit, best 
mogelijke hygiëne, hoge snelheid van werken en ruime openingstijden is ons cafetaria 
een begrip geworden onder de mensen in onze regio.
Wij nodigen u uit om eens bij ons te komen eten.

Eric en Kitty Hintzen 
Hoofdstraat 25, 6061CA Posterholt
Tel: 0475 40 18 63
E-mail: info@mrjohnny.nl
Internet: www.mrjohnny.nl

Cafetaria Mr Johnny

Café De Sport

Café de Sport is een gezellig café in het centrum van Posterholt, u kunt er terecht 
voor een hapje en een drankje aan de bar of de binnentuin. 

Hoofdstraat 174, 6061CH, Posterholt
Tel: 06 52 41 38 51
Facebook: @cafedesportposterholt
E-mail: vintges68@gmail.com
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Posterholt (Limburgs: Postert) is een kerkdorp gelegen in het Limburgse land op circa 
10 kilometer ten zuidoosten van de stad Roermond en aan de Duitse grens.
In het centrum van het schilderachtige plaatsje Posterholt, aan de fietsroute ligt Café 
Biej Liebes. Al jarenlang een ontmoetingspunt voor jong en oud. Iedereen is van har-
te welkom bij ons. Wilt u ook even weg van de dagelijkse stress en sleur! In ons café 
kunt u terecht voor een lekker pilsje, een kopje koffie of andere versnapering.
Bij Café Liebes in Posterholt bent u altijd welkom ook voor kleine feestjes.
De liefhebbers kunnen een kaartje leggen of potje darts spelen. Regelmatig hebben 
wij een avond of evenement waarbij een gast dj of band optreedt. Houdt daarvoor 
onze agenda in de gaten.

Café Biej Liebes heet u van harte welkom! 
Hoofdstraat 95, 6061CB Posterholt
Tel: 0475 21 75 37 | 06 23 45 43 03
E-mail: info@biejliebes.nl
Internet: www.biejliebes.nl/

Café Biej Liebes

Landal GreenParks is een dynamische organisatie die toonaangevend is in het ma-
nagement, beheer en verhuur van bungalowparken. R
De organisatie onderscheidt zich van andere aanbieders door het open karakter van 
de parken. De begrippen rust, ruimte en natuur zijn de belangrijkste karakteristieken 
die daar bij horen.

VVV-Agentschap 
Brasserie / Bowling Timbers
Zwembadweg 1, 6061EZ Posterholt
Tel: 0475 40 43 29
Internet: aerwinkel@landal.com

Landgoed Aerwinkel

voorlopig gesloten
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Welkom bij Friet enzo voor verse friet en de lekkerste snacks 
Online de lekkerste friet of snacks bestellen in Posterholt.
Doet u natuurlijk bij Friet enzo !
Voor zowel bezorging als afhalen. de nummer 1 in Posterholt !
Wij zien u graag bij Friet enzo ! 
Irenelaan 21
6061BC Posterholt
Tel: 06 42 89 89 33.

Roermondseweg 20, 6061GC Posterholt
Tel: 0475 40 36 35

Friet enzo

Cafetaria de Gastronoom

IJssalon
30 soorten vers gemaakt schepijs!
Heinsbergerweg 74,  Posterholt
Tel: 06 53 80 14 20

Mr. T’s iespalies
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Vlodropperweg 30a 6061BB Posterholt
Tel: 0475 40 29 27

Heinsbergerweg 81, 6061AH Posterholt
Tel: 0475 40 43 30

Kota Radja

Visshop Roger

Heinsbergerweg 64a, 6061AK Posterholt
Tel: 0475 40 16 84

Manege De Borg
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• Populaire gerechten
• Koude voorgerechten
• Broodjes en super broodjes
• Schotels en halfom schotels
• Visgerechten
• Frisdrank
• Pasta’s
• Kindergerechten
• Pizza’s
• Calzone
• Extra’s

Hoofdstraat 74, 6061CE Posterholt
Tel: 0475 40 44 85
Internet: www.pizzeria-popeye.nl

Pizzeria Popeye

Eethoek De Donck de plek waar u heerlijk kunt eten en drinken voor een betaalbare 
prijs. Eethoek de Donck is een mooi en fris ingerichte eetgelegenheid met een ver-
zorgd terras aan de voorzijde van de zaak.
De openingstijden zijn stabiel en zeer ruim. Op de uitgebreide kaart vindt u diverse 
lunchgerechten zoals vers belegde broodjes, soepen, pannenkoeken en salades. Ook 
kunt u bij Eethoek de Donck terecht voor diverse menu’s waaronder schnitzels, bief-
stuk, varkenshaassaté en versgebakken kibbeling
Natuurlijk kunt u ook kiezen voor lekkere verse frites met een lekkere snack uit het 
brede assortiment.Bijna alle gerechten bij Eethoek de Donck kunnen afgehaald wor-
den zodat u er ook thuis van kunt genieten.

Roermondseweg 2, 6061GB Posterholt
0475 48 06 96
info@eethoekdedonck.nl
Internet: http://www.eethoekdedonck.nl/

Eethoek De Donck
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Posterbos ligt midden in een bosachtig gebied met prachtige wandelpaden, ideaal 
voor een wandelvakantie met gezin en vrienden. Uw  hond is van harte welkom!
Dagje erop uit zoals naar historisch Roermond of Maastricht, musea, Outletcenter 
Roermond of indoor speeltuin PeeWee.
Midden in een prachtige bosachtige omgeving, actief zijn, fietsen of genieten van alle 
rust en comfort zoals u thuis gewend.
Perfecte bestemming om met gezin tijdens de schoolvakanties of gewoon tussendoor 
even weg te gaan. Niemand hoeft zich te vervelen: zwemmen in ons eigen buiten-
zwembad, tennissen op de tennisbaan of een balletje trappen op het voetbalveld. 

Zwembadweg 2, 6061EZ Posterholt
Tel: 0475 40 25 89
E-mail: posterbos@posterbos.nl | Internet: https://posterbos.nl/

Pimpernel
Grand Café

Welkom bij Grand Cafe Pimpernel. Maak kennis met de bourgondische keuken in 
brasserie Timber’s. Laat u verrassen door onze gerechten van de lunch of dinerkaart. 
Ook kunt u lekker genieten op ons terras na een stevige wandeling met een kop 
koffie en een heerlijk stuk Limburgse vlaai. Grand Cafe Pimpernel is een gezellige plek 
voor jong en oud met lekker eten  en drinken. Terwijl u geniet van uw lunch, diner 
of drankje, kunnen uw kinderen zich vermaken in de kinderhoek. Een kleurplaat 
kleuren, tekenen op het schoolbord, bouwen met K’nex of spelen in onze kinderhoek. 
Ook is er buiten een air trampoline of huur een skelter. Uw kinderen hoeven zich niet 
te vervelen.
Speciaal voor de kinderen hebben wij een heerlijk kindermenu met o.a. pizza, friet 
met snack, pasta bolognaise of een pannenkoek en tot slot wacht er een heerlijk 
kinderijsje! Op deze manier wordt een bezoek aan Grand Cafe Pimpernel een leuke 
ervaring voor jong en oud!
Zwembadweg 1, 6061EZ Posterholt
Tel: 0475 4043 29 | E-mail: horeaca.aerwinkel@landal.com
Internet: https://grandcafepimpernel.nl/

Vakantiepark ‘t Posterbos
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Indoor-Outdoor
Kinderboerderij Pee Wee

Pee Wee is een in-out-door speeltuin van 2400 m2 met ape-kooi, rodelbaan, trampo-
lines, voetbalkooi, grote legohoek, peuterhoek en space center.
Het heeft de grootste air-trampoline van Europa, 415 m2 groot.
Verder bestaat het dorp uit een dierenboerderij en een buitenspeeltuin 20.000 m2 
met veel speeltoestellen. Verder is er een groot buitenterras met uitkijk over de 
speeltuin en mogelijkheid voor gezond eten.

Heinsbergerweg 65, 6061AH Posterholt
maandag en dinsdag gesloten.
woensdag en donderdag 12.00 – 18.30 uur
vrijdag, zaterdag en zondag 10.00 – 18.30 uur.

Tel: 0475 40 44 33
Email: info@peeweeposterholt.nl
Internet: www.peeweeposterholt.nl

Marie-Anne’s 
Snoepwinkeltje

Schuin tegen over de kerk, in een wit herenhuis met trapjes, uit 1911, is Marie-Anne’s 
Snoepwinkeltje gevestigd. Een heel klein nostalgisch snoepwinkeltje in de gang van 
haar huis. Als je binnen komt heb je het gevoel dat de tijd heeft stil gestaan. Je waant 
je weer als kind in vervlogen tijden. Watertandend 
stonden we daar. De keuze was zo moeilijk (nu nog 
hoor). Je kon per stuk kopen! Dat was de charme van 
die tijd. In dit snoepwinkeltje kan dit nog. Groot en 
klein en van heinde en verre hebben ze het snoepwin-
keltje gevonden.
Adres
Hoofdstraat 65, 6061CB Posterholt
Tel: 0475 40 31 18
E-mail: marieannegeraedts@hotmail.com
Openingstijden:
dinsdag tot en met vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur.
zaterdags van 10.00 tot 16.00 uur.
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Posterholt, dörpke aan ‘t Vloat

Foto’s Posterholt bovenaanzicht: Wim Ernst, fotografie

Ondernemend
Postert
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Administratiekantoor  
J.J.M. Geelen 

Auto Bustin                   

Bij Auto Bustin staat de klant centraal. Goed overleg over onderhoud, reparatie en 
eventuele verkoop en/of aankoop vinden wij belangrijk.
Bij ons is uw auto in goede handen. Wij staan garant voor vakkundig onderhoud, de-
gelijk reparatiewerk en vriendelijke service. Het maakt niet uit of u ons de zorg voor 
een nieuwe of een gebruikte auto toevertrouwt: we heten u van harte welkom.
 
Auto Bustin gebruikt alleen Bosch-onderdelen en originele kwaliteitsonderdelen. 
Daardoor blijft uw fabrieksgarantie gewoon geldig. Uw nieuwe auto kunt u daarom 
met een gerust hart door ons in onderhoud laten nemen. Of het nu gaat om u privé-
auto of een zakelijk gereden (lease) auto.
Auto Bustin is niet merkgebonden. U krijgt daarom altijd objectief advies, zowel 
tijdens de aankoop van een auto als bij het onderhoud ervan.

Roermondseweg 60, 6061GC Posterholt
Tel: 0475 40 26 70
E-mail: info@autobustin.nl | Internet: www.autobustin.nl

Wij staan voor u klaar als het gaat om:

het verwerken van uw volledige financiële administratie;
het samenstellen van uw jaarrekening;
aangifte inkomstenbelasting (voor ondernemers en particulieren);
aangifte omzetbelasting (per maand, per kwartaal of per jaar);
aangifte loonbelasting;
aangifte vennootschapbelasting;
het aanvragen van diverse toeslagen.
Tevens kunnen wij uw volledige salarisadministratie verwerken. 
Graag helpen wij u met het aanleren en controleren van uw boekhouding. 

Beatrixlaan 30, 6061BR Posterholt
Tel: 0475 40 26 10 
E-mail: jjm.geelen@home.nl | Internet: www.geelenbv.nl
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Autobedrijf Jan Bakkes 

Het in Toyota en Daihatsu gespecialiseerd autobedrijf Jan Bakkes b.v. in Posterholt 
heeft het succes te danken aan een voortdurende verbetering van de service. Een 
aanpak die perfect aansluit bij ‘kaizen’, de Japanse werkwijze die wordt toegepast in 
de Toyota fabrieken.

Autobedrijf Jan Bakkes b.v. heeft in ruim veertig jaar in Midden-Limburg een gedegen 
reputatie opgebouwd bij zijn klanten. Bij deze Toyota specialist van het eerste uur 
bent u aan het goede adres voor uw mobiliteitsproducten:

• nieuwe	auto’s
• gebruikte	auto’s
• onderhoud 

Roermondseweg 16, 6061GB Posterholt
Tel: 0475 40 24 44
E-mail: info@auto-bakkes.nl | Internet: www.auto-bakkes.nl

Werken aan klassiekers is niet zomaar “leuk sleutelen”. Het vraagt om kennis, erva-
ring en passie. Doordat wij over alle drie de eigenschappen beschikken is uw klassie-
ker bij ons in goede handen.
Voor ons is de “intake” het belangrijkste bij een reparatie of onderhoud. Dit wil 
zeggen dat wij de complete conditie van de auto beoordelen alvorens te beginnen 
aan reparatie en onderhoud. Wij maken een voorstel voor u waarin wij u 3 opties 
aanbieden: 
1. Punten die direct noodzakelijk zijn om aan te pakken. 
2. Punten die zijn aanbevolen betreffende veiligheid en behoud van de klassieker 

in de nabije toekomst. 
3. Cosmetische zaken. 

U kunt dus zelf kiezen wat u wilt laten uitvoeren aan uw voertuig per direct of op 
langere termijn. Op deze manier bent u geheel op de hoogte van de staat van uw 
klassieker en worden onplezierige verrassingen in de toekomst zoveel mogelijk uitge-
sloten. 
Roermondseweg 60, 6061GC Posterholt Tel: 0475 40 26 70
E-mail: info@autobustin.nl | Internet: www.autobustin.nl

Bustin Classic Service
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Bobbies Damesmode

Botex Textielshop-Wasserij

Bij Botex kiezen wij voor persoonlijke service. Wij verzorgen was en chemische reini-
ging en komen de was persoonlijk bij u afhalen en terugbrengen.
U kunt uw was per tas aanleveren wat u veel kosten bespaart. 
Het maakt niet uit of er ook kledingstukken tussen zitten die chemisch gereinigd 
moeten worden. Dat gaat voor dezelfde prijs mee! Maak uw keuze uit 3 maten en 
betaal een vast bedrag per tas (gratis tas). De was wordt voor u gereinigd, gevouwen 
en gestreken. Kies uw maat tas:
“Small” ca. 30 ltr inhoud: € 17,25 per tas. “Medium” ca. 60 ltr inhoud: € 21,25 per tas
“Large” ca. 90 ltr inhoud: € 27,25 per tas

Uw was wordt persoonsgebonden gewassen, 24-uurs service mogelijk
Gratis kleine reparaties, zoals losse zoom of knoopjes. Gratis naamlabel in kleding-
stukken. 
Heerbaan 9, 6061EB Posterholt
Tel: 0475 53 14 00
E-mail: botex@botex-textielshop.nl | Internet: http://botex-textielshop.nl/

Wat in 2003 begon als een winkel in tweedehands kleding en curiosa, is nu uitge-
groeid tot een winkel met uitsluitend nieuwe trendy en betaalbare dameskleding en 
accessoires.

Bij Bobbies is de klant koning, er wordt geluisterd naar de wensen van de klant en 
deskundig advies gegeven.
De collectie wisselt het hele jaar door, dit maakt een bezoek aan Bobbies aantrekke-
lijk. Er is steeds iets nieuws!

Hoofdstraat 112, 6061CG Posterholt
Tel: 0475 40 31 61
E-mail: info@bobbiesdamesmode.nl | Internet: www.bobbiesdamesmode.nl/
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Van Birgelen 
Copy & Design

Het adres voor printen (ook op canvas!), kopiëren, afwerking en gelegenheidsdruk-
werk in het centrum van Posterholt. Voor iedere oplage in hoge kwaliteit, specifieke 
uitdraaien of formaten en diverse soorten afwerking maar ook voor de levering van 
kopieerpapier (wit en gekleurd), enveloppen en foamplaten kunt u terecht bij Copy 
And Design te Posterholt.

• Printen in zowel zwart/wit van klein tot heel groot 
• Afwerking: Nieten, snijden, rillen, vouwen, perforeren, het maken van boekjes of 
kalenders,	montage	op	foamplaat,	inbinden	en	plastificeren

• Gelegenheidsdrukwerk op maat: o.a. gelegenheidskaarten voor o.a. geboorte, 
huwelijk, jubilea en rouw naar eigen inspiratie of eigen ontwerp welke met de 
blanco kaarten en -papiercollectie met bijpassende enveloppen helemaal com-
pleet wordt.

Raadhuisstraat 13, 6061EA Posterholt
Tel:: 0475 21 10 57
E-mail: info@copyanddesign.nl | Internet: www.copyanddesign.nl/

Cube 
Computers & Entertainment 

Cube Computers is, zoals de naam reeds zegt, een winkel voor computers en aan-
verwante artikelen. U kunt bij ons terecht voor o.a. computers, notebooks, printers, 
producten voor netwerk (zowel met kabel als ook draadloos). Ook voor reparatie en 
installatie van een en ander.

Uiteraard kunnen cartridges voor de bekende merken, Brother, Canon, Epson, Hew-
lett Packard niet in ons leverprogramma ontbreken.
Diverse soorten papier in verschillende kleuren en dikten, fotopapier in meerdere 
maten van verschillende merken liggen op de plank.
Als Kubuske kunt u bij ons terecht voor kleine cadeauartikelen,  schrijf- en kantoorbe-
nodigdheden en boeken. 

Hoofdstraat 83, 6061CB Posterholt
Tel: 0475 40 71 20
E-mail: info@cubecomputers.nl | Internet: www.cubecomputers.nl
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Doe het Zelf Postert

Dierenspeciaalzaak Meijers

Roermondseweg 29, 6061GA Posterholt
Tel: 0475 40 12 62
E-mail: info@meijersdierenspeciaalzaak.nl

Welke klus wil jij gaan aanpakken? 

Of je nu een beginnende klusser bent of een ervaren klusjesman. Welke doe-het-zelf 
klustips je ook bedenkt. Samen met Doe het Zelf Postert brengt u het tot een professi-
oneel eindresultaat! 
Bij Doe het Zelf Postert kunt u terecht voor al uw klusbenodigingheden! 
Hebben wij iets niet vooradig, dan kunnen wij het voor u bestellen en binnen enkele 
dagen leveren. Wij helpen u graag verder in onze doe het zelf winkel aan de Boom-
straat 31a te Posterholt. 

Doe het Zelf Postert 
Uw adres voor elke klus! 
Boomstraat 31a, 6061AB Posterholt 
Tel: 0475 40 22 00 
E-mail: info@doehetzelfpostert.nl | Internet: www.doehetzelfpostert.nl 
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Elektro Specialist Hoeben 

Bij Elektro-Specialist Hoeben bent u verzekerd van een deskundig en eerlijk advies. 
Klant zijn bij Elektro-Specialist betekent dat uw wensen centraal staan!

Daarom mag u van ons meer verwachten dan alleen deskundig advies. Door onze 
excellente service weet u precies waar u aan toe bent. Onze service houdt namelijk 
niet op bij de winkeldeur: bezorging, installatie en reparatie zijn vakgebieden waarin 
wij uitblinken. Zo nemen wij u een hoop zorgen uit handen en doen we waar we 
goed in zijn.
Wij hebben een uitgebalanceerd assortiment bruin- en witgoedproducten van gese-
lecteerde topmerken. Uw Elektro-Specialist levert uitsluitend de beste kwaliteit en 
natuurlijk vergezeld van hoogwaardige service.

Hoofdstraat 158, 6061CH Posterholt
Tel: 0475 40 40 04
E-mail: elektrospecialisthoeben@home.nl | Internet: www.elektro-specialist.nl

Goos Wellness

Voel je Fit en Gelukkig met Goos Wellness
Even heerlijk ontspannen met een vriendin of fitnessen om gezonder te worden met 
een betere conditie? Goos Wellness heeft voor iedereen die wilt genieten iets te bie-
den. De ambiance is relaxt en sfeervol. Kom je alleen of met een groepje? Iedereen is 
welkom. We hebben tevens genoeg experts rondlopen die jou kunnen helpen indien 
nodig. 

• Fitworld: sportief inspannen en ontspannen.
• Saunaworld: heerlijke Wellness
• Swimworld: zwemles voor kinderen
• Slimworld: meer energie door minder gewicht!

Heinsbergerweg 63, 6061AH Posterholt 
Tel: 0475 40 06 30
E-mail: info@gooswellness.nl | Internet: www.gooswellness.nl
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Annytime Fitness

Als Anytime Fitness lid kun je gebruik maken van: 

Heerbaan 19, 6061 EB Posterholt
Tel: +31 475 20 10 33 | Internet: https://www.anytimefitness.nl/

Karo 
Schildersbedrijf

Karo Schildersbedrijf
Donckerstraat 8, 6061EX Posterholt

Tel: 04 75 40 23 49

Apparatuur
Loopbanden
Crosstrainers
Hometrainers
Steppers
Roeimachines
Gewichten en hulpmiddelen 
voor krachtoefeningen
Functionele trainingsruimte

Lifestyle
Personal Training
Zonnebank
Spinning fietsen en (virtual) 
spinning groepslessen
Groepslessen
Small Group Training
Fit+ club: voor ouderen die fit 
en vitaal willen blijven
Mommies in Shape programma 

Diensten
Altijd open: 24/7
24-uurs beveiligde toegang
Parkeren in de buurt
Wereldwijde toegang tot 
Anytime Fitness clubs
Privé kleedkamers
Privé doucheruimtes
Tv en internet in apparatuur 
geïntegreerd
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Groenmechanisatie 
Roubroeks

Producten voor de professional en particulier, deskundig advies en eigen reparatie-
dienst. Klantgericht en gespecialiseerd vakhandelaar van o.a.: Kränzle, Stihl, Viking, 
Stiga en Toro. Een breed assortiment op voorraad 

Hoofdstraat 93, 6061CB Posterholt
Tel: 0475 40 25 00
E-mail: info@gmroubroeks.nl 
Internet: http://verkoop.groenmechanisatieroubroeks.nl/

Karsten 
Financieel Management

Raadhuisstraat 4, 6061EA Posterholt
Tel: 0475 40 35 02
E-mail: karsten45@zonnet.nl
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PLUS Bronswijk

PLUS loopt voorop in de ontwikkelingen rondom goed eten en kan hier relevant op 
inspelen. Hierin onderscheidt PLUS zich van andere supermarkten omdat zij groot ge-
noeg is om het verschil te maken, en klein genoeg om flexibel te zijn. Plus Bronswijk  
speelt hierbij een belangrijke rol –met persoonlijke service en betrokkenheid zijn zij 
verbonden met de buurt.

Onze missie
PLUS is een coöperatie van trotse supermarktondernemers. Ons gezamenlijk doel is 
een duurzame bedrijfsvoering waarbij de klant centraal staat en de focus ligt op goed 
eten, voor iedereen elke dag.

Onze ambitie
De beste supermarkt van Nederland worden – dat is onze ambitie. 
Raadhuisstraat 5, 6061EA Posterholt
Tel: 0475 40 42 45 | E-mail: bronswijk@plussupermarkt.nl | Internet: www.plus.nl

Ramakers Accountancy

Ramakers Accountancy B.V. is een jong en dynamisch accountantskantoor gevestigd 
in Posterholt (nabij Roermond). Onze accountants en adviseurs zijn actief op het 
gebied van accountancy, fiscale begeleiding en advisering. Ons team houden wij 
bewust klein. Meer dan 20 jaar ervaring in de accountancy heeft ons geleerd dat 
kleinschaligheid een essentiële voorwaarde is om te kunnen komen tot een intensief 
en persoonlijk klantencontact. Uiteindelijk leidt alleen dat tot een langdurige werkre-
latie waarvan beide partijen profijt hebben. 
Voor alle dienstverlening op het gebied van accountancy kunt u bij ons terecht. Als 
ondernemer heeft u belang bij een goede administratie en een jaarrekening die een 
getrouw beeld van de werkelijkheid geeft. Onze accountants voldoen aan de vakbe-
kwaamheidseisen onder andere door het volgen van permanente educatie. Zowel 
in de privé sfeer als op zakelijk gebied verrichten onze accountants in uw opdracht 
onmisbare werkzaamheden.
Heerbaan 17, 6061EB Posterholt
Tel: 0475 34 33 01
E-mail: info@ramakersaccountancy.nl | Internet: www.ramakersaccountancy.nl
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Visschers Assurantiën BV

DA Drogisterij Janssen

De naam Janssen gecombineerd met het vak van drogist klinkt voor velen in en rond 
Posterholt zeer vertrouwd. Tonny Janssen startte in 1981 onder de DA-formule en zij 
werkt nog steeds met veel passie en plezier mee. In 2013 is de winkel overgenomen 
door haar dochter Rachel Moonen-Janssen en zij koos in 2015 voor de DIO-formule: 
‘Bijzonder geschikt voor iemand die opgroeide in een gezin waar de drogisterij altijd 
centraal stond en die op 19-jarige leeftijd haar vakdiploma drogist haalde.’ 

In onze overzichtelijke winkel vind je een enthousiast team van gediplomeerde dro-
gisten en schoonheidsspecialisten. Onze drogisterij met regiofunctie staat bekend om 
zijn ruime assortiment van zowel verzorgingsmiddelen als cadeau-artikelen. Je gaat 
hier altijd met een gedegen advies of het juiste product de deur weer uit. 

Raadhuisstraat 1-A, 6061EA Posterholt   
Tel: 0475 40 70 20  
E-mail: daposterholt@gmail.com

Visscher Assurantiën BV behartigt uw belangen op het gebied van verzekeringen, 
hypotheken en andere financiële diensten. Een juiste inventarisatie ligt ten grondslag 
aan onze adviezen, waarna wij onderzoeken welke financiële instelling voor u het 
aantrekkelijkste produktaanbod heeft. Onze onafhankelijkheid van deze instellingen 
staat daarbij voorop.
Wij nemen u het zoekwerk naar de juiste produkten uit handen
Wij verzorgen voor u bij schade een vlotte en adequate schade-afwikkeling
Wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen
Wij nemen de tijd om u goed te kunnen adviseren
Wij geven u persoonlijke aandacht.
Bij ons bent u nog een klant en geen nummer.

Onze onafhankelijkheid is onze kracht!!
Nieuw Holsterweg 31, 6061EG Posterholt. 
Tel: 0475 40 13 72
E-mail: info@lancyrvisschers.nl | Internet: www.visschers.lancyr.nl
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Salon Anouck

Salon Anouck is in 2007 klein begonnen als Kapsalon Anouck in een bergruimte aan 
huis in Posterholt.
Kapsalon Anouck begon aardig uit haar voegen te barsten en na precies 10 jaar werd 
het tijd voor een nieuwe uitdaging in de vorm van een alles in 1 concept.
In juni 2017 werden de deuren van Salon Anouck aan de Monseigneur Koningsstraat 
1 te Posterholt geopend!  (Ingang pinautomaat Rabobank)
Bij Salon Anouck kunt u, dames, heren en kinderen terecht voor alles op het gebied 
van uw haar, schoonheid en nagelstyling en natuurlijk ook voor een lekker kopje 
koffie. 

Mgr. Koningsstraat 1, 6061CJ Posterholt 
Tel: 06 50 68 46 30
E-mail: anouckdeman@live.nl | Internet: www.salonanouck.nl/

Allertz Bouwservice

Allertz Bouwservice is een eenmansbedrijf dat al ruim 25 jaar werkzaam is in de 
badkamer renovatie, wand- en tegelvloeren, woningaanpassingen en aanverwante 
werkzaamheden. 

• Badkamer(renovatie): Complete badkamer renovatie. Van ontwerp tot en met de 
volledige uitvoering.

• Tegelvloeren/vloerverwarming: Vloertegels leggen in alle formaten. Inslijpen van 
duurzame vloerverwarming.

• Veilig Wonen:Toegankelijkheid en woningverbetering voor senioren en minderva-
liden.

Tel: 06 23 23 35 60
E-mail: johnallertz@hotmail.com | Interent: www.allertz-bouwservice.nl
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Henry Janssen 
Terrasoverkappingen 

& Klussenbedrijf
Uw beste keuze voor iedere soort terrasoverkappingen en kozijnen. Mijn naam is 
Henry Janssen. Ik ben sinds 1995 werkzaam in deze branche. In augustus 2006 heb ik 
besloten mijn eigen bedrijf te beginnen. Met veel plezier en energie ben ik hieraan 
begonnen en inmiddels zijn wij in 2009 wegens uitbreiding verhuisd naar het pand 
aan de Roermondseweg te Posterholt. Daar is op 1 februari 2012 de showroom geo-
pend. Het assortiment aan producten hebben wij op deze manier kunnen vergroten. 
U kunt bij ons terecht voor o.a. terrasoverkappingen in aluminium of hout, serres en 
veranda’s, carports, kunststof kozijnen en deuren, buitenzonweringen, rolluiken en 
screens.
Wij verwelkomen u graag in onze showroom. 

Roermondseweg  10, 6061GB  Posterholt
Tel: 0475 40 32 11  of  06 53 60 64 87 | Fax: 0475 47 21 31
E-mail: H.janssen@kpnplanet.nl | Internet: www.henryjanssen.nl
Openingstijden showroom: 

Theelen Grondwerken

Theelen grondwerken, container en transportbedrijf B.V. is bijna 40 jaar geleden 
opgericht door Ton Theelen. De kern activiteiten bestonden destijds voornamelijk uit 
het onderhoud van wegbermen, sloten en slootkanten. Door de jaren heen zijn de 
activiteiten uitgebreid en is het bedrijf uitgegroeid tot een begrip in de regio Mid-
den-Limburg.

Op dit moment is de tweede generatie Theelen aan het roer gekomen, en zijn de 
werkzaamheden van Ton Theelen door zijn zoon Edwin Theelen over genomen. De 
groei van het bedrijf heeft geleid tot een breed assortiment materieel en Theelen 
B.V. is tegenwoordig op diverse terreinen actief. De huidige kernactiviteiten bestaan 
uit grond- en sloopwerken, wegbermen onderhoud, onderhoud van halfverharde en 
onverharde wegen, container verhuur en transport.

Tel: 0475 40 17 58 of 0475 40 33 99
Mobiel: 06 53 29 79 00
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Jos Smitz
Grondwerken

Laat u uw grondwerken nog niet door mij verrichten? 
Ik laat u op mijn website graag zien wat ik voor u kan betekenen. 
Door de jaren heen werden mijn activiteiten fors opgedreven. 
Om u hier hiermee vertrouwd te maken, leid ik u graag rond op mijn website die u 
een ultieme rondleiding in grondwerken zal geven. 
Uw complete grondwerk van A tot Z kan ik voor u aannemen tegen een scherpe prijs.
Naast alle grondwerken kan ik tevens voor u alle bijkomende grondstoffen verzorgen.

Jos Smitz Grondwerken, Hoofdstraat 46, 6061 CE Posterholt
Tel: 0475 40 33 46 | Fax: 0475 40 04 37 | Mobiel: 06 54 79 78 46
E-mail: info@smitzgrondwerken.nl  | Internet: www.smitzgrondwerken.nl

Wij maken constructies van klein tot groot in Staal, Aluminium en RVS en leveren 
aan ondernemer, particulier en Semi-overheid. Daarnaast houden wij ons bezig met 
klantgerichte machinebouw, van ontwerp tot in bedrijfstelling. Ook voor onderhoud 
en inspectie van uw machinepark of installatie kunt u bij ons terecht. 

K. Hermans Constructie

• Plasmasnijden
• Autogeensnijden
• Ontwerp (3D)
• Sterkteberekening
• Constructie
• Plaatwerk
• Machinebouw

• Leidingwerk
• Inspectie en onderhoud
• Reparatie
• Montage en demontage
• Stellingbouw
• Detachering
• Oppervlaktebehandeling

Middenweg 7, 6061 ET Posterholt
Tel: 0475 40 36 32 | E-mail: info@heijmansconstructie.nl
Internet: www. heijmansconstructie.nl
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Steengoed Postert

Steengoed staat garant voor service en kwaliteit waar u als gewaardeerde klant uw 
droomtuin kunt samenstellen. Samen met hulp van een van onze adviseurs die u zal 
voorzien van een deugdelijk en ervaren advies zal uw droom uitkomen.

Wat wij leveren: bestratingsmateriaal, natuursteen, tuindecoratie, teeldaarde, zand, 
grind, siergrind, split, siersplit, tuinhuizen, blokhutten, bloembakken, klinkers, keien, 
opsluitbanden, tegels, bigbag en tuinhout.

Middenweg 11, 6061 ET Posterholt Kaldenkerkerweg 127, 5932 DA Tegelen
Tel: 06 43 29 59 32 Tel: 06 43 29 16 82

Sliepen Natuursteen

Wanneer Vakmanschap en Passie samenkomen…
Sliepen Natuursteen B.V. staat al jarenlang bekend voor kwaliteit en betrouwbaarheid 
in grafmonumenten en natuursteenproducten. Bij ons kunt u terecht voor natuur-
steenproducten in de breedste zin van het woord.

Of u nu op zoek bent naar een persoonlijk grafmonument, of natuursteen nodig heeft 
voor in uw woning, wij kunnen het leveren. De klant staat met zijn wensen voor ons 
altijd centraal en een uitdaging gaan we zeker niet uit de weg.

Wilt u meer informatie over onze producten en diensten, aarzel niet maar bel gerust, 
of bezoek vrijblijvend onze showroom.

Sliepen Natuursteen B.V.
Hoofdstraat 80, 6061 CE Posterholt
Tel.: 0475 401567 | E mail: info@sliepennatuursteen.nl
Internet: www.sliepennatuursteen.nl
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Cuypers

Ruim 70 jaar hét adres om aan te kloppen voor kunststof kwaliteitsramen en -deuren
Klanten die vragen om kwaliteit zijn al vanaf 1945 de drijfveer voor Cuypers in Pos-
terholt. Het begon met de vraag naar plaatsing van enkelglas. Tevreden klanten en 
veranderende vraag hebben ervoor gezorgd dat Cuypers in Posterholt is uitgegroeid 
tot hét adres voor kunststof ramen en deuren. U vindt bij ons alles onder één dak: 
professioneel advies, uitgebreide showroom, productie en lakproces, vakkundige 
montage en servicedienst Zowel de particuliere als zakelijke markt vindt hier elk be-
nodigd specialisme voor renovatie en nieuwbouw.

Middenweg 15, Posterholt
Tel: 0475 40 60 00 | E-mail: info@cuypers.nl
Internet: www.cuypers.nl

Jeurissen installatietechniek

Op 16 april 1997 is Wouter Jeurissen een eigen bedrijf gestart. Vof Jeurissen installa-
tietechniek te Posterholt was al snel een succes. Hierdoor zijn er een aantal uitbrei-
dingen geweest en werd het anno 1999 tijd om een nieuw en groter pand te betrek-
ken aan de Middenweg 13c in Posterholt. Wij staan voor u klaar om u te adviseren bij 
al uw installatie werkzaamheden. 
Vanaf 1997 hebben we gekozen om voornamelijk Nefit cv ketels te installeren. Mocht 
een ander merk uw voorkeur genieten, dan kunnen we u daar natuurlijk ook in advi-
seren. 
Natuurlijk zijn we als erkend installatie bedrijf aangesloten bij Uneto-Vni. Daarnaast 
zijn we een erkend Kenteq leerbedrijf. 

V.O.F. Jeurissen Installatie Techniek
Middenweg 13c, 6061 ET Posterholt
Tel: 0475 40 41 80
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Geelen Beton 

Geelen Beton systeemvloeren en bouwelementen. Prefab beton is enorm in opmars. 
Architecten
en aannemers kiezen meer en meer voor pluspunten zoals een versneld bouwtempo 
en extra esthetische mogelijkheden. En de ontwikkelingen in deze sector gaan hard. 
Geelen Beton probeert hierin niet te volgen, maar voorop te lopen. Onze opdrachtge-
vers en leveranciers weten en waarderen dit. Vandaar onze langdurige relaties.

De traditie van ons familiebedrijf in het Limburgse Posterholt dateert al van 1923. 
Sinds 1987 is er een tweede vestiging in Wanssum. Deze uitbreiding heeft mede bij-
gedragen aan de toonaangevende positie op de markt van prefab beton en aan een 
evenwichtige productverhouding tussen systeemvloeren en bouwelementen.

Systeemvloeren Bouwelementen
Heerbaan 58, 6061 EE Posterholt Geijsterseweg 12a, 5861 BL Wanssum
Tel: 0475 40 14 20 Tel: 0478 53 20 41
E-mail: verkoop@geelen-beton.nl E-mail: wanssum@geelen-beton.n

Grenswinkel Thegels

Grenswinkel Thegels al meer dan 100 jaar. De vierde generatie staat voor u klaar.

Producten
koffie, sigaretten, kaas en verse vleeswaren, receptvrije medicijnen, snoep en koek en 
iedere dag verse vlaaien en brood van Bakkerij Mans ook op bestelling.
categories

Heinsbergerweg 74, Posterholt
Tel: 0475 40 12 23
FB: nl-nl.facebook.com/pg/Grenswinkel-Thegels-150240385726044/about/
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Mijn naam is Peter van Enckevort en woon sinds enkele jaren in een langgevelboerde-
rij. Oct. 2007 begon voor ons de “grote verbouwing” We hebben toen besloten voor 
de juiste sfeer veelvuldig gebruik te maken van eikenhout.Juist tijdens deze giga-klus 
is mijn voorliefde ontstaan voor het werken met eiken en de daarbij horende pen-vak-
werkverbindingen. Voor die tijd hield ik mij uitsluitend bezig met ruwbouw, echter 
na een aantal jaren intensief met eiken gewerkt te hebben heb ik besloten om met 
eikenbouw verder te gaan.Ook al vanwege de vele positieve reacties van de vele be-
zoekers van onze verbouwing c.q. nieuwbouw. Uit deze reactie zijn nu al verscheidene 
opdrachten uit voortgekomen.
Ik mag dan gerust stellen dat onze woning ook onze showroom is. Wilt U ook extra 
sfeer aan U woning toevoegen laat het ons weten en we bespreken jullie ideeen en de 
mogelijkheden.
Van Enckevort Eikenbouw
Holsterweg 37, 6061 NS Posterholt |  Tel: 06 55 89 17 02
E-mail: info@enckevorteikenbouw.nl | Internet: enckevorteikenbouw.nl/home

 van Enckevort Eikenbouw

Ons team houdt zich bezig met allerlei zaken rondom (in)boedel. Ons werkterrein 
omvat het ontruimen van zaken waar particulieren bij betrokken zijn zoals woningen, 
appartementen, flats, garageboxen en dergelijke. Maar ook ontruimen wij voor de 
zakelijke markt opslagruimten, kantoren of productiehallen. Daarnaast doen wij ook 
kleine verhuizingen.
Wij gaan voor u aan de slag en wij zorgen ervoor dat de wensen die u hebt op het 
gebied van (in)boedelruiming en verhuizingen worden waargemaakt.

Heinsbergerweg 19, 6061AG Posterholt 
Tel: 0475 21 25 26 Mobiel: 06 51 86 32 95 
E-mail: info@verhuisjezelf.nu | Internet: www.verhuisjezelf.nu

Bart Smeets
boedelruiming
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Na een jarenlange passie voor tropische planten zijn we in 2011 begonnen met de 
verkoop van enkele kleinere palmen. Onze eerste palm was een Trachycarpus For-
tunei, de meest bekende en één van de winterhardste palm van Nederland, België 
en Duitsland, en nu verkopen wij zaailingen tot volwassen bomen/planten door heel 
Europa.
nmiddels is wel bewezen dat palmbomen goed kunnen aarden in het Nederlandse 
klimaat, na de zeer strenge vorst in de jaren 2008 t/m 2010.
Er is gebleken dat (mits sommigen in de winter goed zijn ingepakt) het inderdaad 
gewoon kan, palm, en olijf en citrusbomen in Nederland en België.
De bomen, planten die wij verkopen halen wij ZELF rechtstreeks bij kwekers uit het 
Middellandse zeegebied. Alle bomen en planten die wij te koop aanbieden zijn goed 
geworteld. 

Heinsbergerweg 9, 6061 AG Posterholt
Tel: 06 53 48 90 18  |  Internet: www.palmenexoten.nl

Palmen Exoten Roerdalen

Peter van der Vorst
Kunststof Ramen en Rolluiken

Peter van der Vorst, monteur van o.a kozijnen, terrasoverkappingen & rolluiken. 
Heeft u altijd al zo’n mooie zonwering willen hebben? Of mooie nieuwe rolluiken? 
Zo’n handig vliegenhor misschien? Wij monteren de volgende producten voor u op 
maat

• Kunststof ramen en deuren
• Terras overkappingen
• Rolluiken
• Plissé-horren en deuren
• Vliegenhorren
• Zonweringen

Kom gerust eens kijken in onze showroom:

Peter van der Vorst
Boomstraat 33, 6061 AB Posterholt
Tel: 06 13 67 24 97 / 06 12 14 64 37
E-mail: contact@pv-kozijnen.nl  | Internet: http://pv-kozijnen.nl
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In buurtschap “De Varsj” bij Posterholt in Limburg, ontwerpen en bouwen wij iedere 
dag met veel plezier onze maatwerk interieurs. Met als uitgangspunt: originaliteit, 
kwaliteit en een hoog afwerkingsniveau. Ieder door ons gebouwd interieur is uniek 
en speciaal voor u ontworpen. Alles wordt met de hand gemaakt en geschilderd.
De meeste keukens en interieurs worden gemaakt van hoogwaardig water werend 
MDF met een hoge persing. Deze vorm van MDF heeft een zeer gladde oppervlak-
testructuur en is hierdoor zeer strak af te werken. Ook gebruiken wij massief eiken 
en beuken hout om uw keuken of interieur net die uitstraling te geven die het nodig 
heeft.
Om uzelf te overtuigen van de kwaliteit en afwerking kunt u komen kijken in onze 
woonboerderij. Deze kan alleen bezocht worden op afspraak. Neemt u gerust contact 
met ons op via e-mail of bel 06-15969021.

Ger Roncken
Voorsterstraatweg 25, 6061 NL Posterholt
Tel: 06 15 96 90 21

De Varsj
keukens en interieur

Konings Meubelstoffering

Meubels stofferen is een zeer vakspecialistisch werk. Het te stofferen meubelstuk kan 
geheel naar eigen wens gemaakt worden, waarbij er uit verschillende soorten stof, 
merken, vulling en afwerking gekozen kan worden. Er zijn tal van toonaangevende 
merken die kwalitatief goede stoffen, leer en kunstleer leveren aan meubelstoffeer-
ders die uw meubelstuk in oude staat kunnen herstellen.

Hoofdstraat 125, 6061 CC Posterholt
Tel: 0475 40 14 00
Internet: www.koningsmeubelstoffering.nl
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In Midden Limburg, in het buitengebied van Posterholt nabij de Duitse grens, ligt het 
hondenpension”Bij Frank en Maud”. Rustig gelegen, kleinschalig maar ruim opgezet.
Het uitgangspunt van het pension is het welzijn van uw hond.  Alle honden heb-
ben hier alle ruimte, zowel in het binnen verblijf als in een van de meerdere grote 
speelweides. Uw hond zal het grootste gedeelte van de dag buiten kunnen ravotten, 
met andere honden. (natuurlijk als de weersomstandigheden dit toelaten). Een hond 
beleeft nu eenmaal meer buiten dan binnen. 
Vanzelfsprekend worden alle ruimten en verblijven dagelijks gereinigd en worden ze 
in de winter verwarmd.

Frank en Maud Pustjens-Smit
Nieuw Holsterweg 50, 6061 EH Posterholt
Tel: 0475 69 11 08 Mobiel: 06 52 17 23 53

Hondenpension 
“Bij Frank en Maud”

Julianalaan  37, 6061AT  Posterholt
Tel: 06 42 21 52 60

Hondentrimsalon Annette
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Oude Liefde Roest Niet
Heinsbergerweg  1a, 6061AG  Posterholt

Oude Liefde Roest Niet

Willem-Alexanderlaan  10, 6061CP  Posterholt
Tel: 0475 32 00 95

Stratenmakersbedrijf 
Scheijvens-Levels
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Kappers

Kapsalon Ruth
Vlodropperweg  24, 6061BB  Posterholt
Internet: www.kapsalon-ruth.com
Tel:  475 85 58 83
Mob: 06 43 43 31 97

Petra Karo-Herber
Tel: 0475 40 26 16

Lana’s Hair Fashion
Borgsweg 14, 6061AM Posterholt
Te: 06 41 91 09 02

De Knipperie
Kluisweg  6, 6061NH  Posterholt
Tel: 0475 47 22 40 Mobiel: 06 42 76 11 84

Lavanti kapper en nagelstylist
Christinalaan 1a, 6061NS  Posterholt
Tel: 06 13 36 26 51 
E-mail: info@lavantihairnails.nl
Internet: https://www.lavantihairnails.nl/

Kapsalon Bonito
Raadhuisstraat 11 6061 EA Posterholt
Tel: 0475 40 03 02.
E-mail: info@haarmodebonito.nl
Internet: http://www.haarmodebonito.nl
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Meijers Planten is een familiebedrijf dat al ruim 25 jaar gevestigd is in Posterholt. 
Vanuit het zuiden van Nederland bedient Meijers Planten klanten in heel Europa. 
Voor klanten is Posterholt via diverse routes, en vliegvelden in de regio prima bereik-
baar.
Wij telen onze planten op hoge, Limburgse zandgronden, waarin de bodemsamen-
stelling en structuur voor een goede jeugdgroei van planten optimaal is. Een ideale 
voedingsbodem voor een optimale teelt van aardbeiplanten, aspergeplanten en 
preiplanten.
Bodemkwaliteit, klimaat, hoogwaardige uitgangsmaterialen en een jarenlange erva-
ring garanderen superieure, krachtig groeiende planten. Daarmee is Meijers Planten 
een betrouwbare partner voor professionele telers.
Met een goed geoutilleerd machinepark is Meijers Loonbedrijf een waardevolle on-
dersteuning voor collega tuinders als het gaat om grondbewerking, zaaien en oogsten 
van plantmateriaal en verschillende eindproducten. 
Holsterweg 2a, 6061 NT Posterholt  |  Tel: 0475 40 02 21
E-mail: info@meijersplanten.nl |  www.meijersplanten.nl

Meijers Planten

Versautomaat
De Zjwarte Meule

Versautomaat ‘De Zjwarte	Meule’	is	een	boerderij	automaat	waar	voornamelijk	groen-
ten	uit	eigen	‘mooshaof’	verkocht	worden.	
Zwartemolenweg 49 Posterholt
Geopend van 09.00 tot 18.00 uur
Tel: 06 27518938 | Messenger: m.me/331068587594640
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A-capella groep Pure, 72, 
Accountancy, 121, 
Activiteiten, 18, 
Administratiekantoor J.J.M. Geelen, 114, 
Aerwinkel, 102, 106 
Afa Miranda, 62, 
afgifte, 88, 
afhaalpunt, 88, 
Allertz Bouwservice, 124, 
Anneke Ver, 92
Annette, 132, 
Anouck, 123, 
Apotheek, 24, 
Army, 83, 
Arriva Openbaar Vervoer, 65, 
Artsenpraktijk, 38, 
Assurantiën, 122, 
Ateliere, 95, 
Auto, 114, 
Autobedrijf Jan Bakkes, 115, 
B&B Postelly, 103, 
Bakkes, 115, 
Bandj, 70, 
Bart Smeets, 129, 
Basisschool De Draaiende Wieken, 58, 
Beauty, 134, 
Beautynette, 32, 
Beheer Voormalig, 10, 
Benu Apotheek Posterholt, 24, 
Bergh, 23, 
Beton, 128, 
Beuk, 18, 21 
Beurs, 51, 
Beweging, 74, 
Bianca Hausmanns, 34, 

Bieb, 18, 50 
Bieb Postert, 18, 
Biej, 106, 
Biej de Sport, 84, 
Biemösje, 73, 
Bij Frank en Maud, 132,
Biljartclub Posterholt, 15, 
Binneste Boete, 70, 
Birgelen, 117, 
Blauw’15, 77, 
Bloem Atelier By Yvon, 95, 
Bobbies Damesmode, 116, 
boedelruiming, 129, 
Boerengolf, 102, 
Bonito, 134, 
Boom, 38, 
Borg, 109, 
Bosscherhof, 23, 
Botex Textielshop-Wasserij, 116, 
Bouwservice, 124, 
Brasserie, 111, 
Bridge cursus, 21, 
Bronswijk, 88, 121 
bus, 87, 
Bustin, 115, 
Busverbinding Posterholt, 65, 
Busy, 86, 
Busy Ladies Roerdalen, 86, 
Buurtbemiddeling, 43, 
Buurtgezinnen, 42, 
Buurtvereniging, 67, 68 
Buurtvereniging ‘t Centrum, 67, 
Buurtvereniging de Donck, 67, 
Buurtvereniging de Winkel, 68, 
Buurtvereniging Gevaeren, 68, 

Index
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Café, 20, 105, 106, 107, 110, 
Café Biej Liebes, 106, 
Café De Sport, 105, 
Cafetaria de Gastronoom, 107, 
Cafetaria Mr Johnny, 105, 
Care, 34, 
Carin Smeets / Op den Donck, 93, 
Carla Wolfs Keramiek, 95, 
Carnavalsvereniging de Biemösje, 73, 
Centrum, 67, 
Challenge & Care, 34, 
Classic Service Bustin, 115, 
Club, 84, 
Coaching, 28, 35, 36, 
Complementaire geneeskunde, 33, 
Computerloos, 52, 
Computers & Entertainment, 117, 
Constructie, 123, 
Copy en Design, 88, 117 
Cornelius, 72, 
Counseling, 36, 
Creatief Postert, 90, 
Creo+Deco, 91, 
Cube, 117, 
Cultuurraad, 66, 
Cuypers, 127, 
CZ mobiel kantoor, 48, 
d’ Ongles, 32, 
D.I.O. Drogisterij Janssen, 122, 
Dad’s, 83, 
Damesmode, 116, 
DanceBeat, 62, 
Dansen voor ouderen, 16, 
Dart Club Biej de Sport, 84, 
Dart Club New Darts, 84, 
Dart Club Pôtje Postert, 84, 
De Binneste Boete Bandj, 70, 
De Feesnaeskes, 63, 
De geluksroute, 54, 
De Varsj, 131, 
De Zonnebloem Posterholt, 74, 
Deckers, 96, 
Deco, 91, 

Design, 117, 
DesigNails, 32, 
DHL en SANDD van Birgelen Copy en De-
sign, 88, 
Dierenspeciaalzaak Meijers, 118, 
Doe Het Zelf, 88, 118 
Doe het Zelf Postert, 118, 
Donck, 67, 93, 110, 
DonKeramiek, 92, 
Dorpscontactpersonen, 39, 
Dorsjvlaegels, 63, 
Draaiende Wieken, 58, 
Drogisterij, 122, 
Drummen, 100, 
Drums, 98, 
Duurzaam Roerdalen, 86, 
E.C.M. Rutjens-Seelen, 32, 
Echt, 27, 
Educatie & Coaching, 28, 
Eethoek De Donck, 110, 
Eetpunt Posterholt, 12, 
EHBO vereniging Posterholt, 17, 
Eier, 57, 
Eikenbouw, 129, 
Elektro Specialist Hoeben, 119, 
Entertainment, 117, 
enzo, 107, 
Ergotherapie Midden Limburg, 29, 
ES & EL, 17, 
Esser Artsenpraktijk, 38, 
Esther, 31, 
Esther Verbeek-Kleinen, 37, 
eten, 19, 
Exoten, 130, 
Experience, 96, 
Feesnaeskes, 63, 
fiets, 54, 
Financieel, 120, 
Fit, 29, 
Floral Experience, 96, 
Florale vormgeving, 96, 
Fooduz, 28, 
Fooduz Educatie & Coaching, 28, 
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Frank en Maud, 132, 
Friet enzo, 107, 
Fysiotherapie Minkenberg & Theisen, 25, 
Fysiotherapie Praktijk Posterholt, 25, 
Gastronoom, 107, 
Gastvrij Postert, 101, 
Geelen, 114, 
Geelen Beton, 128, 
Geluksplekken en wandel/fiets knooppunten, 54, 
geluksroute, 54, 
Gemeente Roerdalen, 39, 
Gemengd Koor, 71, 
geneeskunde, 33, 
Gevaeren, 68, 
Gezondheidstherapeut Lieke, 36, 
GGZ, 24, 
Goof Music, 98, 
Goos Wellness, 119, 
Goozebumps, 61, 
Grenswinkel Thegels, 128, 
Groene Kruis Wijkverpleging, 22, 
Groene Kruisgebouw, 10, 
Groenmechanisatie Roubroeks, 120, 
groep, 72, 
groepen, 49, 
Grondwerken, 125, 
Guus, 30, 
Gymclub ES & EL, 17, 
H.C.P., 77, 
H.S.V. Posterholt en St.Odiliënberg, 81, 
Handbalclub H.C.P., 77, 
Handboogschutterij O.N.A., 80, 
Handwerkgroep in de Beuk, 21, 
Happy Fit, 29, 
Harmonie Wilhelmina, 69, 
Hausmanns, 34, 
Heemkundevereniging Roerstreek, 85, 
Henry Janssen, 124, 
Het Meisjesgilde, 62, 
het Zelf, 118, 
Hoeben, 119, 
Holsterhof, 104, 
Hondenpension, 132, 

Hondentrimsalon Annette, 132, 
Horrichs, 26, 
Hotel Restaurant Roerdalen, 104, 
Housmans, 35, 
Houtenlabel, 93, 
Hubertus, 76, 
Huisartsenpraktijk Posterholt, 24, 
Huiskamer Plus in Posterholt, 13, 
Huiskamerproject Posterholt, 14, 
Hwarang, 79, 
iespalies, 107, 
In2motion, 28, 
Index, 135, 
Indoor-Outdoor, 112, 
Inleiding, 9, 
Insectenhotel Ruud, 97, 
installatietechniek, 127, 
interieur, 131, 
Jagersvereniging St. Hubertus, 76, 
Jan Bakkes, 115, 
Janssen, 26, 122, 124, 
Janssen & Janssen, 26, 
JCV de Dorsjvlaegels, 63, 
Jeugd en Jongeren, 61, 
Jeurissen installatietechniek, 127, 
Johnny, 105, 
Jongeren, 61, 
Jongerenwerk, 47, 
Jos Smitz, 125, 
José van der Varst-de Vos, 94, 
K. Hermans Constructie, 123, 
kabelkrant, 57, 
KA-Huis Partyteam / Goozebumps, 61, 
Kampeerboerderij Holsterhof, 104, 
kantoor, 48, 
Kappers, 134, 
Kapsalon Bonito, 134, 
Kapsalon Ruth, 134, 
Karin, 31,
Karo  121, 136
Karsten Financieel Management, 120, 
Kasteel Aerwinkel, 102, 
Keramiek, 92, 95 
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Kernoverleg Natuurlijk, 11, 
Kerstmarkt, 19, 
keukens en interieur, 131, 
Kinderboerderij Pee Wee, 112, 
Kindercentrum, 60, 
Kindercentrum ‘t Vlaegelke, 60, 
Kinderopvang, 59, 60 
KinderVakantieWerk Posterholt, 62, 
Klei en Co, 92
Klussenbedrijf, 124, 
Knooppunten, 54, 
Koken, 19, 
Konings Meubelstoffering, 131, 
Koor, 71, 
Kota Radja, 108, 
KPJ Posterholt, 76, 
Kracht van Zacht, 37, 
Kringloopwinkel Petit Beurs, 51, 
Kunst en Vermaak, 73, 
Kunststof Ramen en Rolluiken, 130, 
KVW, 62, 
Laaggeletterdheid, 48, 
label, 93, 
Labyrint, 35, 
Ladies, 86, 
Landelijke Rijvereniging en Ponyclub 
Posterholt, 81, 
Landgoed Aerwinkel, 106, 
Laurentius Ziekenhuis, 26, 
Lawn, 79, 
Lawn Tennis Club Potec, 79, 
Lida, 94, 
Lida van der Varst, 94, 
Liebes, 106, 
Liefde Roest Niet, 133, 
Lieke, 36, 
Limburg, 29, 82 
Liz Housmans Coaching, 35, 
Logopediepraktijk LOGOS, 27, 
Lokale Omroep Roerstreek, 57, 
Lyrakorps, 72, 
Management, 120, 
Manege De Borg, 109, 
Mantelzorgondersteuning, 40, 

Marie José, 32, 
Marie-Anne’s Snoepwinkeltje, 112, 
Matthias, 71, 
Matthias Posterholt, 64, 
Maud, 132, 
MBvO, 16, 
Medisch, 31, 
Medisch Centrum, 26, 27, 31, 
Medisch pedicure, 31, 
Sjoon Veut, 31, 
Meditta, 27, 
Meditta Medisch Centrum Echt, 27, 
Meer bewegen, 16, 
Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO), 16, 
Meijers, 30, 118 
Meisjesgilde, 62, 
Menswel Posterholt, 47, 
Meubelstoffering, 131, 
Midden Limburg, 82, 
Mini Bieb, 50, 
Minkenberg & Theisen, 25, 
mobiel kantoor, 48, 
mobile, 134, 
Mols, 98, 
Morris Mols Drums, 98, 
Mr Johnny, 105, 
Mr. T’s iespalies, 107, 
Music, 98, 
Muziek, 99, 
Natuursteen, 126, 
netwerk, 55, 
New Darts, 84, 
Nina’s mobile Beauty, 134, 
O.N.A., 80, 
OKé Roerdalen, 51, 
Omroep, 57, 
Ondernemend Postert, 113, 
Ondernemers Vereniging Posterholt, 89, 
Onger Veurbehoud, 70, 
op den Donck, 93, 
Opbouwwerk, 47, 
Openbaar Vervoer, 65, 
Oppe Winckel, 103, 



pagina 141

Oranje Blauw’15, 77, 
Oude Liefde Roest Niet, 133, 
Ouderen, 16, 23 
PAC Posterholt, 83, 
Palmen Exoten Roerdalen, 130, 
Parochie H. Matthias Posterholt, 64, 
Parochiekoor St. Matthias, 71, 
Partyteam, 61, 
Paul Deckers, 96, 
pedicure, 31, 
Pedicure, 31, 32 
Pedicure Karin, 31, 
Pedicuresalon, 31, 
Pedicuresalon Esther, 31, 
Pee Wee, 112, 
Peter van der Vorst, 130, 
Petit Beurs, 51, 
Pizzeria Popeye, 109, 
Plattegrond, 8, 
Plus, 13, 
Plus, 88, 
PLUS Bronswijk, 121, 
Politie in Posterholt, 41, 
Ponyclub, 81, 
Popeye, 109, 
Post-, 88, 
Post- en afgifte/afhaalpunt, 88, 
Postelly, 103, 
Posterbos, 111, 
Posterholt, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 
24, 25, 41, 44, 47, 61, 65, 74, 76, 78, 
81, 83, 87, 89
Posterholt, dörpke aan ‘t Vloat 
(foto), 113, 
Posterholts, 71, 
Posterholts Gemengd Koor, 71, 
Posterholtse Vrouwen Beweging 
(PVB), 74, 
Posters Waekblaad, 65, 
Postert, 11, 18, 84, 88, 90, 101, 113, 
118, 126, 
Postert op www, 57, 
Postert Samen?, 140, 

Postertoren, 82, 
PostNL Plus Bronswijk, 88, 
Potec, 79, 
Pôtje, 84, 
Praktijk, 25, 30 
Praktijk Guus Meijers, 30, 
Praktijkondersteuner GGZ, 24, 
Praktijkondersteuner Somatiek, 24, 
Proteion Thuiszorg Roerdalen, 48, 
PSW Woonbegeleidingscentrum Poster-
holt, 44, 
Pure, 72, 
PVB, 74, 
RABO-bus, 87, 
RABO-bus Posterholt, 87, 
Radja, 108, 
Ramakers Accountancy, 121, 
Ramen, 130, 
Regiobank, 87, 
Regiobank, 87, 
Repair Café, 20, 
Rijvereniging, 81, 
Roerdalen, 39, 48, 51, 55, 64, 80, 86, 104, 
130, 
Roerstreek, 57, 60, 75, 85 
Roest, 133, 
Roger, 108, 
Rolluiken, 130, 
Roncalli, 61, 
Ronny, 99, 
Ronny Verkoulen Muziek, 99, 
Roos en Boom, 38, 
Roubroeks, 120, 
Running Roerdalen, 80, 
Ruth, 134, 
Rutjens-Seelen, 32, 
Ruud, 97, 
Salon Anouck, 123, 
Samen, 140, 
Samen koken, samen eten, 19, 
SANDD, 88, 
Schaakvereniging de Postertoren, 82, 
Scheijvens-Levels, 133, 
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Schietvereniging Dad’s Army, 83, 
Schildersbedrijf  121
Schoonheidssalon, 32, 
Schoonheidssalon Marie José, 32, 
Schutterij / Lyrakorps St. Mathias & Corneli-
us, 72, 
Seniorenvereniging Posterholt, 15, 
Service, 115, 
Servicepunt Roerdalen, 39, 
Sittard-Geleen, 26, 
Sjef Drummen, 100, 
Sjoon, 31, 
Sjpek mit Eier, 57, 
Sliepen Natuursteen, 126, 
Smeets, 93, 129 
Smitz, 125, 
Snoepwinkeltje, 112, 
Sociaal Wijkteam, 45, 
Somatiek, 24, 
Specialist, 119, 
Sport, 84, 66, 105, 
Sport- en Cultuurraad Posterholt, 66, 
Sporthal en Café De Wieë, 110, 
Spreekuur Diëtist, 23, 
St. Mathias, 71, 72 
St.Odiliënberg, 81, 
Steengoed Postert, 126, 
Steungezinnen, 42, 
Stichting, 10, 11, 18, 60, 61, 
Stichting Activiteiten De Beuk, 18, 
Stichting Beheer Voormalig Groene Kruisge-
bouw, 10, 
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Waarom Postert Samen?
Posterholt heeft te maken met vele veranderingen op het gebied van bevolkings-
ontwikkelingen (vergrijzing), veranderingen in de kern (minder winkels), maar ook 
veranderingen van werkaanbod, vrijwilligerswerk, sportdeelname en het onderwijs 
en vooral een veranderende rol van de overheid. Het is duidelijk dat al deze trends 
gevolgen hebben voor de voorzieningen en verenigingen in de dorpen.

Was het in het verleden mogelijk om zonder samenwerking een prachtig dorp te ont-
wikkelen, nu blijkt dat we het zonder samenwerking en verbinding zoeken niet meer 
redden. Er zijn al goede voorbeelden van nieuwe initiatieven waarin samenwerking 
in ons dorp een mooie rol speelt. Denk o.a. aan de activiteiten in het Groene Kruisge-
bouw, De Beuk, KA-huis en de Basisschool De Draaiende Wieken.
Deze brochure kan er een aanzet voor zijn. Bewaar en gebruik hem!
Het kan ons dorp verrijken. Doet u ook mee?

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het is een eerste uitgave 
waarin we alle moeite hebben gedaan om zo compleet en zorgvuldig mogelijk te zijn. 
Veel dank aan diegenen die mee geholpen hebben om de informatie zo compleet mo-
gelijk te maken, o.a. de webmaster van postert.nl. Mochten we iemand of een bron 
vergeten zijn te vermelden dan excuseren we ons hiervoor. Geef het aan ons door, 
dan kunnen wij in ieder geval de digitale versie aanpassen en de info opnemen voor 
een eventuele volgende uitgave. 
Vereniging het Groene Kruis Posterholt
Nieuw Holsterweg 38, 6061 EH Posterholt
Contactpersoon: Fons Voesten, e-mail: a.voesten@home.nl.

Deze brochure is ook geplaatst op www.Postert.nl als een pdf-document.
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