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2020 wordt gekenmerkt en gedomineerd door de coronacrisis. Dankzij het feit dat onze stichting 

geen vrijwilligers kent, hebben we nog redelijkerwijs zaken af kunnen werken. Echter tal van evene-

menten zijn afgelast waar ook onze stichting actief in was.  

In 2020 verschijnt er ook weer wekelijks een update van de lopende zaken. Tijdens de lock down en 

in vakantieperiode verschijnt de update tweewekelijks. Op deze manier blijven alle bestuursleden op 

de hoogte van de lopende zaken.  

 

JANUARI 2020 

We starten vol goede moed het nieuwe jaar met een bestuursvergadering. 

Voorbereidingen voor de Geluksweek Roerdalen in maart 2020 zijn in volle gang. Dit jaar in samen-

werking met Kinderopvang Leef Kind waar we eind van de middag een geluksboom, versierd door 

kinderen, gaan planten. De boom krijgen we gedoneerd van een tuinbedrijf.  

We zetten dit jaar onze aanwezigheid voort bij de gesprekken van de speciale werkgroep met de ge-

meente Roerdalen over de herziening van het subsidiestelsel voor de komende 4 jaar. Onze insteek 

om voor burgerinitiatieven die een stichting zonder leden zijn een lans te breken en ook voor hen de 

mogelijkheid te scheppen om subsidie aan te vragen. Dit wordt in de maand juni bekrachtigd en in 

juli 2020 gaat deze nieuwe subsidieregeling van start.  

Interview met Kevin Relouw van de Vereniging voor Kleine Kernen Limburg over de samenwerking 

tussen burgerinitiatieven en gemeente.  

Samen met de werkgroep speeltuin Rector van den Boornlaan bezoekt onze stichting de Kern met 

Pit-dag om subsidie te krijgen voor de speeltuin.  

 

FEBRUARI 2020 

In deze maand kan de bestuursvergadering nog doorgang vinden.  

Gesprekken met jongerenwerker en sociaal medewerker van de gemeente Roerdalen om voor de 

jongeren een aantrekkelijker hangplek te creëren wat voor minder vandalisme en minder overlast zal 

zorgen. Ook aangeroerd dat het belangrijk is dat de jongerenwerker beter in beeld is en meer aan de 

voorkant werkt (de jeugd kent) zodat er minder aan de achterkant aan crisismanagement gewerkt 

hoeft te worden. Dit werpt zijn vruchten af. In de zomermaanden komt er een oude schoolbus die 

met de jeugd beschilderd wordt en waarmee de jongerenwerker in onze uitgestrekte gemeente van 

locatie naar locatie gaat rijden. Missie gehaald. 

Er wordt druk gewerkt aan de speeltuin. De fietscrossbaan is klaar. Binnenkort wordt de speciale 

picknickbank met tafel met rolstoelplek geplaatst, een vogelnestschommel, een voetbalgoal met bas-

ket; de klimboom is besteld. Er komen nog veel hand- en spandiensten op de werkgroep af. 

 

MAART 2020 

De werkzaamheden in de speeltuin vorderen gestaag.  

Laatste vergadering voor de lock down. Vergaderen vervalt voor een periode van een aantal maan-

den tot we weer bij elkaar mogen komen. In de tussentijd houden we contact via onze app en mail.  
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De vergaderingen met de werkgroep speeltuin vervallen eveneens. Wel gaan de leveringen van de 

bestellingen en de werkzaamheden  in de speeltuin gewoon door. Steeds in kleine groepjes vergade-

ren in de buitenlucht is geen probleem. Onze werkgroep is een van de weinigen die door kan gaan 

met de voorbereidingen van Kern met Pit-subsidie. 

Door de lock down op 7 maart vervalt de Geluksweek 2020. We kunnen alles weer inpakken.  

 

APRIL 2020 

Steeds meer activiteiten worden gecanceld. Ook de Zomerfair gaat niet door met vaderdag.  

Inmiddels wil de gemeente een grotere en andere aanpak van de speeltuinen in de gemeente Roer-

dalen. Er zijn heel veel en veelal kleinere speeltuinen. Een van onze bestuursleden neemt deel aan de 

bijeenkomsten via videobellen. Een en ander wordt geïnventariseerd.  

Ondertussen hebben we een groep vrijwilligers die actief aan de slag wil met de plantentorens op de 

Oude Markt. De nieuwe planten komen begin mei. De Plus blijft de hanging baskets op het Raadhuis-

plein verzorgen als ze opgehangen zijn. 

 

 

MEI 2020 

In de eerste week van mei worden door vrijwilligers de plantentorens gereed gemaakt voor het zo-

mergoed. De oude winterviolen eruit en het afval wordt naar de Vurenhof gebracht. Dan kan het zo-

mergoed erin. Ook vullen zij de hanging baskets voor het Raadhuisplein. Er wordt door onze stichting 

druk gelobbyd of de Buitendienst water kan geven aan de plantentorens omdat de WML het water-

tappunt op de Markt niet aansluit wegens de coronacrisis. Hoe de lobby zijn werk heeft gedaan is 

niet bekend, maar opeens blijkt het watertappunt wel vanuit de grondput water te kunnen geven. 

Probleem opgelost. 

Onverminderd gaan de werkzaamheden aan de speeltuin door. Er is last van vandalisme. De jeugd 

houdt aardig huis en vernielt een en ander. Gesprekken met de jongerenwerker en gemeente vinden 

plaats om escalatie onder buurtbewoners die verhaal willen halen, tegen te gaan.  

 

JUNI 2020 

In deze maand worden de coronamaatregelen versoepeld en vindt onze bestuursvergadering weer 

plaats. 

Ook weer een vergadering van de werkgroep speeltuin. Werving voor gelden bij Onze Buurt. Wonen 

Limburg zegt hulp toe voor de speeltuin. 

 

JULI 2020 

Ook deze maand kunnen we weer normaal vergaderen. Onze stichting wil andere groepen c.q. buurt-

bewoners die de speeltuin bij hen in de buurt willen handhaven bijstaan met advies en begeleiding. 

Wij zijn intermediair en begeleiden het proces waarna eventueel omwonenden of werkgroepleden 

het project onderhouden.  Zo werkt onze stichting steeds om bewoners van Posterholt zich in te la-

ten zetten voor hun dorp, waardoor het niet op enkele schouders rust, maar breed gedragen wordt.  
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Aanvraag gedaan voor bomen op het terrein van de speeltuin vanuit het duizend bomenplan van het 

rijk. 

Bijeenkomst met de werkgroep speeltuin op de gemeente. We evalueren de uitkomst van het inter-

view van Kevin Relouw (VKKL) dat in januari plaats gevonden heeft. Ook vindt er een gesprek plaats 

met de Buitendienst van de gemeente Roerdalen.  

Afsluitende borrel met de werkgroep herziening subsidiestelsel. Het afgelopen jaar zijn we maande-

lijks actief geweest in de werkgroep herziening subsidiestelsel. Na een klein jaar ronden we het af. 

Ons resultaat: ook stichtingen zonder leden kunnen jaarlijks een subsidie aanvragen bij de gemeente. 

 

AUGUSTUS 

De vakantiemaand verloopt rustiger dan anders. Er zijn wat werkzaamheden aan de speeltuin die in-

middels de naam ’t Vinkenès heeft gekregen. 

 

SEPTEMBER 

We starten na de vakantie met goede moed. Omdat we iets voor het dorp en haar inwoners willen 

doen in deze coronaperiode beraden we ons op wat we willen. We besluiten op zondag 13 december 

Muziek voor Postert te organiseren. Voor de laatste maanden van het jaar worden alle evenementen 

afgelast en we willen wat gezelligheid en sfeer brengen in de donkere dagen voor Kerst.  Op die ma-

nier proberen we alle inwoners wat vrolijkheid te brengen. Iedereen heeft op zijn/haar manier last 

van deze pandemie. We bellen diverse verenigingen af en het PGK, Drums and Bells, de schutterij sint 

Mathias & Cornelius, Pure en het voormalig jongerenkoor Papillon willen graag meedoen. Iedere ver-

eniging krijgt een deel van Postert toegewezen en maakt daar op straat muziek. Zij gaan van straat 

tot straat. Het is corona veilig doordat het buiten is en inwoners kunnen vanuit huis luisteren. Ook de 

werkzaamheden voor de speeltuin gaan door. Ook gaan we op zoek naar nieuwe bestuursleden om-

dat Trees Mossa, onze secretaris, wil gaan stoppen i.v.m. werk en studie.  

In week 40 of 41 komen de winterviolen. Er vindt een evaluatie plaats met de werkgroep Plantorens 

Markt. We maken een planning voor het leeghalen van de torens en het vullen ervan. 

 

OKTOBER 

De coronabesmettingen in Nederland nemen toe en het PGK haakt af voor Muziek met Postert. 

Evaluatie met de groendienst en de dorpscontactpersoon over de afspraken die gemaakt moeten 

worden met betrekking tot de speeltuin. 

Een gesprek met de verkeersdeskundige van de gemeente Roerdalen over diverse verkeersproble-

men waaronder het  gevaarlijke kruispunt Höfkensweg, rotonde Vlodropperweg / Hoofdstraat én te 

hoge snelheden die door auto’s gereden worden binnen de bebouwde kom en met name de uitvals-

wegen. Dat laatste beschouwen de automobilisten zelden als 30 km zone.  

Daarna het zomergoed verwijderen uit de plantentorens aan de Oude Markt en het afval afvoeren. 

Plantentorens vullen met potgrond en winterviolen. 

De hanging baskets aan het Raadhuisplein worden later pas geleegd als het droger weer is. Nu staan 

de bakken vol met water.  
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De maatregelen i.v.m. corona worden aangescherpt. Op dit moment zouden we Muziek voor Postert 

niet door kunnen laten gaan. Of dat 13 december wel zo is, is de vraag. We plannen een tweede op-

tie in: een week voor Pasen.  

Het waterspeeltoestel wordt in de speeltuin geplaatst. Fijn dat dit voor de herfstvakantie gebeurt 

want niemand kan weg met de herfstvakantie volgende week. Dan hebben de kinderen in ieder geval 

iets.  

 

NOVEMBER 

Overleg op het gemeentehuis over speeltuin ’t Vinkenès. 

Bestuursvergadering in besloten kring wegens de coronamaatregelen. 

Hanging baskets legen op het Raadhuisplein en afval wegbrengen naar de Vurenhof. 

Stichting Kernoverleg Natuurlijk! Postert krijgt door de toneelvereniging van Posterholt op ludieke 

wijze de Roos van tante Toos uitgereikt voor al het werk dat zij in Posterholt doet. 

’s Avonds via Zoom de beeldvormende bijeenkomst van de gemeente omtrent onze bemoeienis met 

de renovatie van speeltuin ’t Vinkenès en Honden voor Roerdalen.  

’s Middags overleg met Kern met Pit in de speeltuin ’t Vinkenès over de vorderingen. We zijn bijna 

klaar. Er komt nog een glijbaan, bomenaanplant en een zandbak bij de waterbaan. Afspraken over 

het overhandigen van de cheque en deelname aan de wedstrijd voor de prijs van Limburg. 

 

DECEMBER 

De bomen voor speeltuin ’t Vinkenès worden gepoot 

Onze stichting doet mee aan de Kerst- en Nieuwjaarspuzzel van het Posters Waekblaad door een prijs 

te sponsoren. We kunnen in dit blad altijd gratis onze berichten plaatsen. Het doel voor ons is be-

kendheid onder het lezerspubliek. Dit werkt. Na de puzzel veel likes op Facebook.  

We kopen een boeket bloemen voor de uitreiking van onze jaarlijkse award: ’t Bleujend Bömke. Dit is 

een eerbetoon  aan een inwoner, vereniging of stichting van Posterholt die zich op bijzondere wijze 

voor het dorp heeft ingezet.  

Met buurtvereniging Gevaeren en de werkgroep speeltuin ’t Vinkenès kerstbroden uitgedeeld aan 

inwoners van Posterholt die van Wonen Limburg huren. We verdienen hier een bedrag mee voor de 

pot van speeltuin ’t Vinkenès.  

Het project Speeltuin ’t Vinkenès is bijna afgerond. Per 1 maart 2021 trekt onze stichting zich terug 

uit de werkgroep en worden de financiën van de speeltuin overgedragen aan de onderhoudsgroep. 

Stichting Natuurlijk! Postert kan eventueel ingeschakeld worden voor periodes in de toekomst dat er 

fondsen geworven moet worden. 

 

 

 

 

 

 


