
ApolloVitaal nieuwsbrief#1

Praat mee over de maatschappelijke 
functie van Trefpunt Apollo!

PROGRAMMA

19.00 UUR • INLOOP - ONTVANGST
Zorg ervoor dat u tijdig aanwezig bent om het 
intakeformulier in te vullen. Daarna wordt u doorgeleid naar 
de zaal.

19.30 UUR • WELKOM
Cor Snoeijs van ApolloVitaal heet u welkom en licht de 
bedoeling van het dorpsgesprek toe. Ook wethouder Jan den 
Teuling zal u kort toespreken.

19.45 UUR • ONTWIKKELINGEN, RESULTATEN EN PLANNEN
We kijken terug op wat er de afgelopen jaren is gerealiseerd 
en vooruit op de plannen die er liggen en de samenwerking 
die we graag aangaan met iedereen die aan de toekomst 
van Melick wil bijdragen.

20.15 UUR • INVULLING DORPSHUISFUNCTIES 
In dit deel van de avond gaat u creatief aan de slag. Dat 
doet u aan ontwerptafels met maximaal 5 personen. Hoe 
dat werkt, leggen we u precies uit.

21.10 UUR • VERVOLGAFSPRAKEN
Alle ontwerpen van de avond delen we met elkaar. Daarna 
maken we afspraken om de ideeën verder uit te werken in 
plannen en uiteindelijk in de uitvoering ervan.

21.30 UUR • AFRONDING EN AFSLUITING
We beëindigen het dorpsgesprek rond 21.30 uur met 
een samenvatting van de opbrengst van de avond en 
een aantal afspraken die we met elkaar maken om 
vervolgstappen te zetten.

Op de binnenpagina staat Melick letterlijk en figuurlijk 
centraal. U ziet een aaneenschakeling van de meest in het 
oog springende maatschappelijke accommodaties. En de 
tekstblokken eromheen laten zien wat daar gebeurt en de 
bijzondere maatschappelijke waarde daarvan. Het zijn lang 
niet alle activiteiten en initiatieven in het dorp. Die komen 
in de volgende nieuwsbrieven ruimschoots aan de beurt.
Tegelijkertijd weten we dat nog veel inwoners niet (meer) 

DE WERELD VERANDERT
De wereld verandert voortdurend en steeds sneller. En toch, 
als je uit het raam kijkt en er zou geen coronavirus zijn, 
lijkt er weinig te veranderen of lijkt het langzaam te gaan. 
Waarin zit ‘m dan de verandering en wat betekent die? 

Als je goed kijkt, verandert niet de straat, maar het 
straatbeeld. Zie je dat het aantal ouderen toeneemt en 
hun leeftijd hoger wordt. Het aantal jongeren en het totaal 
aantal inwoners afneemt, er meer auto’s in de straat 
staan, voortuintjes verstenen. Oudere wijken verpieteren, 
speeltuintjes liggen er soms verloren bij. Maar we zien 
ook zonnepanelen op daken, windmolens aan de horizon, 
elektrische auto’s en bussen.

WIJ VERANDEREN
Verandering zit niet alleen in het straatbeeld. Het zit in ons: 
wij veranderen zelf en daarmee veranderen we ook elkaar, 
de gemeenschap, het dorp. Tijdsbesteding verandert van 
buitenshuis naar binnenshuis. De bezorgmaaltijd vervangt 
de keuken. De keukentafel verandert in de bank voor de 
tv.  Aandacht voor elkaar verandert van de arm om de 
schouder naar de app of het beeldscherm op afstand. Het 
aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe, 
net zoals het aantal mensen dat alleen of eenzaam is. We 
hebben het drukker en reizen verder dan ooit. We weten 
veel van wat er in de wereld gebeurt en tegelijk minder van 
wat er in het eigen dorp speelt. We lijken minder samen en 
meer voor of tegen iets of iemand.

BIJZONDERE VERANDERING
Toch is er ook een bijzondere beweging gaande. Waarin 
we verantwoordelijkheid nemen voor wat we samen 
belangrijk vinden. Niet voor onszelf, maar voor elkaar of 
voor ons dorp. De voetbalclub heeft nu niet meer alleen 
verantwoordelijkheid voor zijn eigen tak van sport, maar ook 
voor de instandhouding van zijn eigen park. De tennisclub 
had dat al veel langer, net zoals de harmonie en de 
schutterij dat hebben voor hún clubgebouw en terrein. Het 

Apollocomplex is nu Feel Fit Center met Trefpunt Apollo, 
omdat Laco Nederland BV en ApolloVitaal (was eerst 
Zwemmend Roerdalen) de verantwoordelijkheid van de 
gemeente hebben overgenomen. De gemeente wil minder 
baas en meer partner zijn, meer Samen Doen! Er groeit 
vertrouwen, in ons zelf en in elkaar, we zoeken elkaar op en 
helpen elkaar. Kijk maar naar de voetbalclub, waar spelers 
uit Melick en Sint Odiliënberg samen optrekken, op het veld 
en in het bestuur. De muziekverenigingen die samen op de 
basisschool de muzieklessen verzorgen, de sportclubs, die 
dat samen voor de gymnastieklessen doen. Ondernemers 
die gastvrijheid uitdragen. Jongeren die laten zien dat ze 
ertoe doen. 

ApolloVitaal geeft graag 
als vervolg op Zwemmend 
Roerdalen mede vorm aan 
deze ontwikkeling. Niet 
namens allen, maar met 
name in de driehoek gemeente-Laco-ApolloVitaal. Als 
aanspreekpunt om ondersteuning te geven aan bestaande 
initiatieven en nieuwe initiatieven te stimuleren.

HOE DAN?
Met de oprichting van het platform ApolloVitaal sluiten 
de initiatiefnemers van de instandhouding van het 
Apollocomplex de eerste fase succesvol af. En trappen 
tegelijkertijd af voor de volgende fase: de invulling van de 
dorpshuisfunctie en de verdere gemeenschapsontwikkeling 
in Melick. Leidend daarbij is de wens dat er voor alle 
inwoners, van piepjong tot stokoud, gelegenheid is om een 
leven lang actief en vitaal te blijven en volop mee toe doen 
in ons dorp. We kiezen ervoor om de handen naar elkaar uit 
te steken en ineen te slaan, samen verantwoordelijk te zijn 
en te blijven en samen invulling te geven aan wat belangrijk 
is voor ons dorp en voor ons als inwoners. Tijdens het 
dorpsoverleg van 8 oktober leggen we onze plannen  
voor en nodigen we u van harte uit om uw bijdrage  
daaraan te leveren.

In verband met de coronarichtlijnen en -protocollen is het belangrijk dat we tijdig weten hoeveel personen het dorpsgesprek 
bijwonen. Zo kunnen we de zaal veilig voor u inrichten. Vanwege de capaciteit van de (sport)zaal hanteren we een maximum 
van 75 deelnemers. Aanmeldingen via info@apollovitaal.nl hebben voorrang en dat kan tot uiterlijk 6 oktober 2020. We zien  
uit naar uw komst en de samenwerking.

ApolloVitaal, een platform.
Waarom en hoe dan?
 COR SNOEIJS - voorzitter ApolloVitaal 

Zes jongeren van 18 tot 22 
jaar gaan samen een boost geven aan activiteiten door en 
voor jongeren in Melick en omstreken. Want daarvoor is er 
nu niet of nauwelijks iets te doen.

Niels: “Wat ons enthousiast maakt zijn de kansen die we 
krijgen om in het Laco Feel Fit Centrum en Trefpunt Apollo te 
bouwen aan een nieuwe traditie voor jongeren in Melick. De 
uitnodigende houding van manager Jordy en zijn mensen 
en van ApolloVitaal geven ons vertrouwen en dat inspireert. “

Het eerste project is het discozwemmen voor de jeugd tot 
14 jaar. Dat is er al een hele tijd niet geweest. Maar er wordt 
ook gedacht aan kinderdisco in Trefpunt Apollo. Daarnaast 
komen er activiteiten voor 14 tot 18 jarigen, bijvoorbeeld in 
de vorm van een poolparty in en om het zwembad. Of een 

Met de opening van het 
Apollocomplex in 1969, 
werd ook het beeld ‘de 

fakkeldrager’ onthuld. Dit werk van de inmiddels overleden 
kunstenaar Dolf Wong is in de jaren erna voor veel 
bezoekers en inwoners karakteristiek geworden voor de 
accommodatie. Het bronzen beeld is in 2012 van de sokkel 
verdwenen, als gevolg van een poging tot diefstal. Het is 
gelukkig compleet, maar zwaar beschadigd teruggevonden. 
Sindsdien ligt het op de gemeentewerf in depot. 

De ‘lege’ bakstenen sokkel voor het vernieuwde Laco Feel Fit 
Center is voor een aantal inwoners aanleiding geweest om 

grafisch vormgeving reclame drukwerk
organisatie beletteringen webdesign
relatiegeschenken lesbrieven teksten
huisstijlen communicatieadviezen 
brochures jaarverslagen flyers stickers
presentatiewanden banners boeken
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Ook jongeren doen mee! 
 LISA SNOEIJS en NIELS DERCKX

Melick neemt de fakkel over!

18+party in Trefpunt Apollo. Maar ze denken ook aan grotere 
activiteiten, zelfs in de sporthal of daarbuiten. Dat kan op 
muziekgebied, zoals Streetdance of optredens van bands, 
maar ook anders. Andere ideeën zijn spokentochten, hike’s, 
bootcamps of andere in- en outdoor-activiteiten. 

Lisa: “Daarnaast krijgen ook jongeren die niet zomaar 
overal aan mee kunnen doen aandacht. Daarvoor gaan 
we samenwerken met PSW (pedagogisch sociaal werk) of 
andere organisaties.”

Lisa en Niels: “We hopen dat op 8 oktober ook veel jongeren 
naar het dorpsgesprek komen. We kunnen aan onze 
ontwerptafel praten over wat belangrijk is voor de jeugd 
in Melick. Goede ideeën en hulp bij de uitvoering ervan 
kunnen we goed gebruiken.”

op zoek te gaan naar de verdwenen fakkeldrager. Niet alleen 
om het kunstwerk weer in ere te herstellen, maar het ook te 
behoeden voor volgende diefstallen of beschadigingen en 
de zorg voor de fakkeldrager over te dragen aan het dorp. 
Tegelijkertijd biedt het de gelegenheid om aandacht te 
besteden aan beeldende kunst, kunst in de openbare ruimte 
en symboliseert het initiatief het vertrouwen dat er steeds 
weer nieuwe mensen opstaan om fakkels over te nemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@
apollovitaal.nl 
V.l.n.r.  Gerrion en Pierre van Elmpt, Jeroen Maessen en Harrie 
Gootzen ontfermen zich over de fakkeldrager.

Aanmelden voor dorpsgesprek uiterlijk 6 oktober

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door:

of moeilijk mee kunnen doen. Een zinvolle invulling van de 
dag of boeiende activiteiten kunnen daar verandering in 
brengen. In het dorpsgesprek gaan we daar in 
ontwerptafels samen invulling aan geven. Hebt u nu al een 
idee hebt of een goed voorbeeld van elders, laat het ons 
vóór 8 oktober via info@apollovitaal.nl weten. Dan 
reserveren we voor u een ontwerptafel. Want daar gaan we 
u helpen om ideeën om te zetten in echte activiteiten.

Aanmelden uiterlijk
6 oktober

Deze nieuwsbrief informeert u over het dorpsgesprek op donderdag 8 oktober 2020 in het Feel Fit Center 
Roerdalen, Apollolaan 2 in Melick. We nodigen u uit om mee te denken over de invulling van de dorpshuisfunctie. 



MATH FRUNT 
en JO KICKEN 
Toneelclub Melick

Toneel is een vorm van 
spelen en daarmee een 

prachtige leerschool bij het opgroeien. Het prikkelt je 
creativiteit en leert je om je te uiten en te presenteren. 
Maar ook om je te verplaatsen in een ander door in 
diens huid te kruipen en om samen te werken aan een 
eindproduct. We geven talent uit ons dorp graag een 
podium om ervaring op te doen en te genieten van 
iedere repetitie.

De bühne is letterlijk en figuurlijk ons podium. Het 
dorpshuis is ons theater. Toneelclub en dorpshuis 
zorgen beiden voor contact, ontmoeting, ontspanning 
en genieten van het samen zijn. Als het op het toneel 
bruist, bruist de zaal mee. En vergeet niet de waarde 
van de ‘derde helft’, als het enthousiasme na afloop 
van de voorstelling met elkaar wordt gedeeld. Daar 
worden vaak tot middernacht contacten gelegd, ideeën 
uitgewisseld en nieuwe plannen gemaakt. Zo bruist 
ook het dorp mee.

ANNIE VAN BIRGELEN 
en MARGRIET AERTS 
Seniorenvereniging 
Vitaal Melick

We organiseren line-
dansen, stoelyoga en fiets- en wandeltochten in 
de buurt of iets verder weg. We hebben een actief 
zangkoor. Ook ‘Dineren met ouderen’ is in trek: voor 
een betaalbare prijs samen warm eten in Melickse 
restaurants. Er zijn dagtrips met de bus naar leuke 
plekken verder weg of halve-dagtrips met bijvoorbeeld 
de Geluksexpres wat dichter in de buurt. En ja hoor, 
kienen, kerststukjes maken en onze mooie kerstviering 
staan nog steeds op het programma. 

Klein Geluk zit voor ons in het plezier en de blije 
gezichten die we elke week zien, in de mooie 
contacten met elkaar, de actieve deelname, 
vrijwilligers die zich iedere week enthousiast inzetten, 
aankomende bestuursleden die zich al warm lopen, 
samenwerking met collega-verenigingen bij de 
Dag van de Ouderen, de wandelingen samen met 
de Seniorenvereniging in Sint Odiliënberg, in de 
gastvrijheid die we ervaren op de locaties waar we 
actief zijn. Eigenlijk te veel om op te noemen.

ROBERT CLUITMANS (foto) en REMCO CLAESSEN - KV De Markoef

Carnaval is volkscultuur, saamhorigheid, creativiteit, plezier, de waan van de dag losla-
ten, elkaar een spiegel voorhouden en uitbundigheid aan de vooravond van de vastentijd 
van soberheid. Dat willen we vasthouden en doorgeven aan volgende generaties. Daarbij 
is heel Melick, en zelfs daarbuiten, ons ‘thuis’. Van de straten waar de optochten trekken, 

de cafés en clubhuizen waar vastelaovend wordt gevierd, verzorgings- en verpleeghuizen waar we aandacht hebben 
voor onze oudere inwoners, tot het gemeentehuis voor de sleuteloverdracht en de kerk met de carnavalsmis aan 
toe.‘Melick zonder grenzen’ is onze droom. Bedoeld om inwoners en verenigingen, jong en oud, dichter bij elkaar 
te brengen, de handen naar elkaar uit te steken en ineen te slaan. Daarbij staat het dorp centraal. Een groot aantal 
clubs werkt al mee.  Wat het precies is en hoe het werkt, vertellen we tijdens het dorpsgesprek op 8 oktober.

LEO TILLMANS, MARLEEN VAN DEN BOSCH, YVONNE ZEEVENHOVEN 
en MARLEEN VAN HAARST - Zwem Fit Roerdalen  

Mensen kunnen in water beter, veiliger en meer bewegen dan op de kant. Zeker als 
je niet zo gemakkelijk beweegt of een chronische aandoeningen hebt, als hart- en 
vaatziekte, longaandoening, reuma of diabetes. De oefeningen, onder deskundige 

begeleiding, zorgen ervoor dat onze leden langer vitaal, gezond en zelfstandig blijven en soms zelfs minder naar 
de dokter hoeven. Dat is ook de reden dat we 50 weken per jaar actief zijn. Want rust roest. Het zou mooi zijn als er 
meer inwoners gebruik maken van onze activiteiten. Er zitten nog té veel mensen thuis, waarvoor een wereld open 
gaat als ze meedoen. Leeftijd of conditie hoeven geen drempel te vormen. Ons oudste lid is 93 en nog wekelijks 
actief! En er zijn altijd vrijwilligers welkom, die de leden begeleiden met gezond bewegen in lekker warm water.

JEROEN SLEBE en CHARLES BOS - Zwemvereniging De Roersoppers

We staan net zoals de accommodatie voor een nieuwe toekomst. Met nieuwe energie en 
een nieuwe lichting bestuursleden, in een mooie mix van jong en oud. Daarbij worden 
we geholpen door een grote groep trouwe leden uit Roerdalen en daarbuiten, een 
hechte band met elkaar en een goede naam in de regio. En ook de samenwerking met 

Laco voelt echt als een warm bad. Daarmee bouwen we verder. Onze plannen zijn vooral gericht op het behoud 
van ons ‘familiegevoel’ en de kwalitatief goede trainingen, groei van het aantal leden en voortzetting van het 
wedstrijdzwemmen, samen met de zwemclub uit Echt. We hebben een grote groep Masters (25+ers) en ook de 
combinatie met jongeren werkt goed. Voor 50+ers is zwemmen een sportieve, gezellige en gezonde activiteit. Ook 
zien we uit naar de viering van ons 50-jarig jubileum, dat dit jaar vanwege corona moest worden uitgesteld.

JAN WILLEM MERKX (foto) en GERT JAN VAN DRUTEN - LTV Melick

Tennis is er voor alle inwoners. De banen zijn open van ‘s morgens tot ’s avonds. Daar 
tennissen we niet alleen, het gaat ook om uitdaging, fair play, creativiteit, veerkracht, re-
spect en vriendschap. Je blijft vitaal en onderdeel van de Melickse gemeenschap. Naast 
tennis doen we aan Pickelball, organiseren de jaarlijkse Koningsdag en coördineren het 

programma sport- en bewegingsonderwijs op basisschool De Achtbaan.
We investeren voortdurend in de club. De sfeer is goed, we hebben veel vrijwilligers, ledenvergaderingen zijn 
constructief, de contributie is betaalbaar, er is een mooie balans in leeftijdsopbouw. We richten ons op gastvrijheid 
en toegankelijkheid, dragen bij aan leefbaarheid en duurzaamheid, blijven de verbinding zoeken met inwoners, 
scholen, andere verenigingen, onze buren en sponsors. Én we tellen onze zegeningen en delen de successen.

JORDY HERMANS
manager Feel Fit 
Center Roerdalen

Laco bestaat al sinds 
1987. We beheren en exploiteren inmiddels zo’n 45 
multifunctionele sport- en vrijetijdsaccommodaties 
in heel Nederland. Dat doen we voor eigen rekening 
en risico. Het aanbod varieert van zwemmen tot 
schaatsen en van babyzwemmen tot bewegen voor 
senioren. Feel Fit Center is een nieuw concept van 
Laco. Daarin bieden we een gevarieerd en gezond 
sport- en beweegaanbod aan en maken het betaalbaar 
voor het hele gezin. Een gezonde leefstijl, een prettige 
ambiance en onze gastvrijheid zijn daarbij belangrijk 
pijlers.

Het onderdeel dorpshuis is nieuw voor Laco en 
dus spannend. De uitdaging past goed bij onze 
pioniersgeest. Die prikkelt ons om onszelf voortdurend 
te verbeteren in het aanbod en de kwaliteit die 
we bieden. Onze contacten met organisaties die 
activiteiten in Trefpunt Apollo aanbieden zijn goed. 
Het aantal mensen dat daar graag nieuwe activiteiten 
aan wil toevoegen neemt toe, ondanks de corona. 
We ervaren waardering en voelen ons al echt thuis in 
Melick. Dat maakt dat we graag samen optrekken met 
onze gasten, inwoners, ondernemers en ApolloVitaal. 
Dat voelt als veelbelovend!

JEROEN MAESSEN 
en ELS CARIS
Fluit- en trommel-  
korps Sint Andreas 

We zijn een kleine, hechte vereniging en merken 
dat het moeilijk is om te groeien. Mensen denken 
bij onze muziek aan schelle fluittonen, trommel- en 
marsmuziek. Ons instrumentarium is breder dan 
dat. De blaasinstrumenten variëren van de ‘gewone’ 
dwarsfluit tot piccolo’s, alt- en basfluiten. Het slagwerk 
bestaat naast trommen uit melodische instrumenten 
zoals marimba’s, xylofoons, pauken en klokkenspel. 
Ook ons repertoire is veranderd. Het is meer op het 
concertpodium gericht, met veel aandacht voor pop- 
en filmmuziek.

Ons oude ‘home’ is nu een fitnessruimte. Eigen baas 
in eigen huis is voor ons geen halszaak. Dat is niet 
onze hoofddoelstelling. We zijn dankbaar dat de 
accommodatie is blijven bestaan. Om bij te dragen 
aan de instandhouding ervan, maken we graag deel uit 
van een groter geheel en sluiten we aan op de nieuwe 
koers van Laco en ApolloVitaal. Verandering is goed, 
niet alleen om los te laten wat is vastgeroest, maar ook 
als het begin van nieuwe mogelijkheden en kansen.


