
Op 1 februari 2018 heeft de gemeente Roerdalen de 
exploitatie van het Apollocomplex in Melick overge-
dragen aan Laco Nederland. Met deze overdracht zijn 
zwemwater, een binnensportaccommodatie en een 
brede maatschappelijke voorziening gegarandeerd 
voor de komende twintig jaar. Om de overdracht te 
vieren ontvangen alle bezoekers van het Apollocom-
plex in de eerste week van februari een leuk presentje 
van de nieuwe exploïtant. 
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Tijdens Carnaval voert de poli-
tie natuurlijk alcoholcontroles 
uit. De nuchtere automobilist 
wordt beloond met een welver-
diende medaille. Dus ook met 
Carnaval: 100% Bob 0% op! 
Daar kun je mee thuiskomen. 

Op vrijdag 9 februari is de tra-
ditionele Sleuteloverdracht in 
het gemeentehuis. Deze bij-
eenkomst is alleen voor geno-
digden. Op zondag 11 februari 
kunt u op OR6 een korte sa-
menvatting bekijken. OR6 her-
haalt deze uitzending enkele 
malen.  

Tijdens Carnaval, dit jaar van 
10 tot en met 13 februari, is in 
Posterholt traditioneel de win-
terkermis op de Oude Markt. 
Dit jaar waren er te weinig 
aanmeldingen van exploïtanten 
van attracties. De winterkermis 
in Posterholt vervalt daarom. 

Hay Nelissen, 
voorzitter van 
Duurzaam Roer-
dalen over oproep 
energiecoaches-
vrijwilligers 

Wat doet een energie-
coach?
Veel mensen willen hun wo-
ning duurzamer en energie-
zuiniger maken maar weten 
niet goed hoe ze dat kunnen 
aanpakken. Duurzaam 
Roerdalen kan inwoners uit 
Roerdalen hierbij ondersteu-
nen, onder andere door een 
energiecoach aan te bieden. 
Een energiecoach bezoekt 
mensen thuis en adviseert 
over de mogelijkheden die 
er zijn en wat het kost. De 
nadruk ligt hierbij op het 
geven van informatie zodat 
inwoners zich beter kunnen 
oriënteren en offertes kun-
nen aanvragen. Duurzaam 
Roerdalen zoekt vrijwilligers 
die het leuk vinden om ener-
giecoach te worden. 

Wat wordt gevraagd van 
een energiecoach?
Een energiecoach moet een 
energierekening kunnen 
analyseren en eenvoudige 
bespaartips kunnen ge-
ven. Verder wordt van een 
energiecoach verwacht dat 
hij of zij kan uitleggen welke 
mogelijkheden er zijn om 
een huis duurzamer en ener-
giezuiniger te maken, wat 
dat kost en wat het uiteinde-
lijk oplevert. Verder moet de 
energiecoach betrouwbare 
leveranciers aanreiken voor 
een offerteaanvraag en 
mensen doorverwijzen naar 
professionele adviseurs voor 
complexere zaken. 

Dat lijkt me iets voor mij! 
Wat moet ik doen?
Binnenkort begint een 
driedaagse opleiding tot 
energiecoach. Als u ge-
interesseerd bent kunt u 
zich aanmelden via info@
duurzaamroerdalen.nl. U 
kunt ook contatct met mij 
opnemen via 06 2097 5104.

drie vragen aan

Renovatieplan
Gebruikers van het Apollocomplex zullen niet meteen iets 
merken van de overgang naar Laco. Alle activiteiten gaan 
tot de zomervakantie gewoon door. Tot die tijd werkt Laco 
aan een plan voor de renovatie van het Apollocomplex. Ook 
organiseert Laco binnenkort een avond voor verenigingen, 
gebruikers en inwoners van Roerdalen. Laco wil tijdens die 
avond in beeld brengen waar behoefte aan is. Verder gaat 
Laco samen met Stichting Vitaal Roerdalen aan de slag met 
het horecagedeelte. Dit moet een brede maatschappelijke 
voorziening worden voor sport en recreatie of gewoon om 
elkaar te ontmoeten. 

Vertrouwen
Wethouder Jan den Teuling: “Ik ben blij dat we dit samen hebben bereikt. Trots ook op Stichting 
Vitaal Roerdalen en het platform Zwemmend Roerdalen die zich jarenlang hebben ingezet voor 
het behoud van het Apollocomplex. De gemeente heeft vertrouwen in Laco Nederland. Laco 
Nederland gaat in samenwerking Stichting Vitaal Roerdalen zorgen voor een bruisende accom-
modatie. Het Apollocomplex gaat weer een belangrijke ontmoetingsplek in Melick worden. Zo 
geeft de gemeente Roerdalen samen met inwoners en ondernemers concreet invulling aan het 
accommodatiebeleid.”

Meer informatie
Kijk voor een overzicht van de activiteiten, openingstijden en tarieven op de website van Laco: 
www.laco.eu/locatie/roerdalen. Bij vragen kunt u terecht bij Errol van Kempen, de vestigingsma-
nager van het Apollocomplex, telefoon: (0475) 532 811. 
U kunt ook een e-mail sturen: roerdalen@laco.eu 

Op de foto van links naar rechts: Leo Tillmans van Stichting 
Vitaal Roerdalen, Cor Snoeijs van Stichting Vitaal Roer-
dalen, wethouder Jan den Teuling, de mascotte van Laco 
Nederland, directeur Bert Lavrijsen van Laco Nederland en 
vestigingsmanager Errol van Kempen.
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in beeld

Breien op basisschool ’t Kempke, doet u mee?}

Breien is weer helemaal hip! Dat is niet gek: je maakt immers iets moois én het is superleuk om 
te doen, voor jong en oud. Op basisschool ’t Kempke in Sint Odiliënberg hebben de kinderen 
van groep 8 het breien inmiddels onder de knie. In januari hebben zij met de hulp van initiatief-
neemster Ineke Moors én een paar hulp-oma’s een sjaal gebreid. Nu zijn de andere klassen aan 
de beurt. De bedoeling is om ook senioren bij dit project Knits & Grannies te betrekken. Vindt 
u het gezellig om mee te doen? Dan bent u van harte welkom! Laat het even weten bij Ineke 
Moors. Dat kan telefonisch via 06 2259 9368 of via e-mail: i.moors@home.nl. Het is handig als 
u zelf kunt breien maar het is niet noodzakelijk. Foto: gemeente Roerdalen. 

Actueel

Openingstijden gemeentehuis 
rond Carnaval
Op maandag 12 februari is het gemeentehuis de hele dag 
gesloten vanwege Carnaval. Op dinsdag 13 februari is het 
gemeentehuis tot 17.00 uur geopend. De avondopenstel-
ling vervalt op die dag. Als het gemeentehuis gesloten is, is 
ook het PolitieServicePunt niet bereikbaar. Heeft u de politie 
nodig? Dan kunt u bellen naar het landelijke telefoonnum-
mer: 0900 8844. Bij spoed belt u 112.

}
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