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ROERDALEN B.V.

Schaapsweg 36   6077 CG Sint Odiliënberg
Telefoon: 0475 - 53 74 40   Telefax: 0475 - 53 50 33

Internet: www.notariskantoorroerdalen.nl   E-mail: info@notariskantoorroerdalen.nl

mr. J.L. SCHROYEN
notaris

Een gezellig avondje bridge?
Nieuwe leden van harte welkom!

Woensdags van 19.30 - 23.00 uur
in Café de Ster in Maasniel.

Bridgeclub Roermond
Secretaris: Marij Thomassen

0475 - 535409 of 06 - 12817381

- Hout  - Plaatmaterialen 
- Gereedschappen - IJzerwaren 
- Pvc  - Machines  
- Verf

Alles los, per stuk, en op maat verkrijgbaar!

Bergerweg 2 6063 BR Vlodrop 0475-401950
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Voor woningen ouder dan 2 jaar geldt het lage BTW-tarief van 6%
Wilt u meer informatie of geheel vrijblijvend een offerte aanvragen,

neem dan gerust contact met ons op.

Planbuilding: gegarandeerd woningonderhoud
voor meer info: www.planbuilding.nl

info@franssenschilderwerken.nl       franssenschilderwerken.nl
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S C H I L D E RW E R K E N

Voor al uw buiten- en binnenschilderwerk
staan wij graag voor u klaar.

Voor schilderwerk aan woningen ouder dan 2 jaar 
geldt het lage BTW-tarief van 6%. 

Wilt U meer informatie of geheel vrijblijvend een offerte 
aanvragen, neem dan gerust contact met ons op. 

Burg. Claessenstraat 9 - 6074 BZ Melick
T: 0475-597225 - M: 06-52421508

S C H I L D E RW E R K E N
g L a S S E RV I C E
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WOORD VOORAF VAN  BESTUUR  EN REDACTIE 
 

50 JAAR SENIORENVERENIGING VLODROP 
 

Wat gaat de tijd snel; 50 jaar geleden hadden we nog nooit gehoord van computers, 
internet, iPad of elektrische auto’s. Wat we wel hadden was een grotere sociale binding 
met het dorp, met de verenigingen en met elkaar. Toen werd het woord NAOBERSJAP 
nog met hoofdletters geschreven, iets dat wij nu missen in onze hyper-geïndividuali-
seerde maatschappij. 
 

Hoe zal het over 50 jaar zijn? Misschien auto’s die automatisch rijden?  Je hoeft alleen 
nog maar het adres in te spreken waar je naar toe wilt en de auto rijdt jou vervolgens 
zonder te schakelen en te sturen naar het ingesproken adres! 
Ook in de zorg zal veel veranderen. We hoeven niet meer naar de huisarts,  maar we 
spreken met hem via de televisie en als het nodig is verzoekt hij je naar de praktijk te 
komen. Of de huisarts komt zelfs "ongevraagd" naar u toe omdat hij signalen heeft ge-
kregen van (te) hoge bloeddruk of (te) hoge suikerwaardes via Domotica bij u in huis. 
 

Wat ook verschilt met vroeger is de veranderde interesse van senioren. Velen zijn ho-
ger opgeleid dan vroeger, hebben meer tijd en middelen en gaan daar nu heel anders 
mee om. De senior van nu heeft door de veranderde (geëmancipeerde) maatschappij 
een heel andere tijdinvulling, gaat vaker babysitten, fietsen, bridgen of naar een kook- 
of hobbyclub. 
Ook worden mensen ouder. Vroeger werd men niet zo oud. Nu worden de meeste se-
nioren ouder dan 75 jaar en steeds meer worden er zelfs ouder dan 90 jaar. 
 

Vlodrop zal in de komende decennia ook krimpen en wel van 2350 naar 2000 inwo-
ners;  het zal daarbij steeds "grijzer" worden. Om de leefbaarheid overeind te houden 
zullen de verenigingen (van Vlodrop) meer moeten gaan samenwerken En reeds nu 
moet de huidige Seniorenvereniging met al deze veranderingen rekening proberen te 
houden en erop anticiperen. Onze vereniging heeft gelukkig een jong en actief bestuur 
dat telkens met nieuwe ideeën komt. 
 
Ik wens u allen namens het bestuur een prettig feestjaar en samen gaan we op naar 
het 75-jarig bestaan van onze Seniorenvereniging. 
 
Will Willemsen, 
voorzitter Seniorenvereniging Vlodrop, 
Vlodrop, september 2015 
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Hoes van aafsjied Roerdaele
als u “thuis” afscheid wilt nemen

Hoofdstraat 18
Herkenbosch

Tel. 0475-468150
www.monuta.nl
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REDACTIE JUBILEUMBOEK 
Reeds eind 2013 verzocht het bestuur van de Seniorenvereniging Vlodrop aan de re-
dactie van Tuut mit Ziepnaat (TmZ) haar medewerking te verlenen aan de totstandko-
ming van een jubileumboek bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de vereniging 
in het jaar 2015. Na ampele overwegingen binnen de redactie van TmZ werd aan het 
bestuur meegedeeld dat de redactie van TmZ bereid was de inhoudelijke tekst van het 
jubileumboek te gaan verzorgen.  
Medio 2014 werd het verenigingsarchief van de Seniorenvereniging aan de redactie ter 
beschikking gesteld; tevens werden nog stukken uit het privéarchief van het vroegere 
bestuurslid mw. Wilbers aan de redactie overhandigd.  Daarbij werd door het bestuur 
wel het verzoek gedaan in het jubileumboek expliciet aandacht te besteden aan mw. 
Wilbers als bestuurslid van de seniorenvereniging. Dat verzoek hebben wij als redactie 
onmiddellijk kunnen toezeggen, omdat we toch al van plan waren een apart hoofdstuk 
aan mw. Wilbers te gaan wijden. Er werden verder door het bestuur van de senioren-
vereniging Vlodrop geen wensen uitgesproken m.b.t. de inhoud van het te verschijnen 
jubileumboek.  
 
In dit jubileumboek wordt op de volgende onderwerpen ingegaan. 
In hoofdstuk 1 wordt aandacht besteed aan de oprichting van "onze" bejaardenvereni-
ging in 1965. Welke inwoners hebben (zoal) aan de wieg van de vereniging gestaan en 
belangrijk werk - juist in die beginjaren - verricht?   
Daarna wordt in hoofdstuk 2 een aantal "activiteiten uit de oude doos" beschreven. Zo 
wordt ingegaan op de start van het jeu de boules in 1982 en op enkele "wapenfeiten" 
van het jeu de boulesgroepje in de erop volgende jaren. Ook beschrijven we de start 
van het volksdansen in 1977 en enkele activiteiten waaraan de groep zoal deelnam. 
Daarbij gaan we ook in op de instructrices die de groep heeft gehad. De start van de 
gymnastiek komt als laatste aan bod. Ook hierbij besteden we aandacht aan de elkaar 
opvolgende instructrices.   
In hoofdstuk 3 wordt onze belofte aan het bestuur ingelost. Uitgebreid wordt aandacht 
besteed aan mw. Wilbers, als een soort fulltime secretaris/penningmeester van de ver-
eniging gedurende maar liefst 32 jaar! De beschrijving van de waardevolle betekenis 
van mw. Wilbers voor de vereniging, wordt gecompleteerd door de tekst van een inter-
view van de redactie met twee kinderen van mw. Wilbers: Ria en Henk blikken terug op 
hoe het er indertijd in het gezin Wilbers aan toe ging met een moeder - en niet te ver-
geten vader - die samen zoveel werk verzetten voor de bejaardenverenging. In dit 
hoofdstuk wordt tevens een poging gedaan een antwoord te geven op de vraag òf - en 
wanneer dan - de vereniging een bloeiperiode heeft gekend en hoe verklaard kan wor-
den dat deze hoogtij-jaren juist in die periode vielen. 
Ten slotte wordt in hoofdstuk 4 de viering van diverse jubilea beschreven uit de afgelo-
pen 50-jarige geschiedenis van de vereniging. Deze beschrijving wordt verweven met 
een beschrijving van de bestuurssamenstelling gedurende de laatste 50 jaar van de 
vereniging, waarbij tevens wordt ingegaan op de twee naamswijzigingen van de vere-
niging in 1980 en in 2005. Ook hebben we in dit gedeelte aandacht besteed aan pro-
blemen die zich in de geschiedenis van het bestuur van de vereniging hebben voorge-
daan, zoals een "bestuurloos tijdperk" in het jaar 2000!   
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De tekst is hier en daar verlucht met geschikte, bijpassende foto's, maar het was na-
drukkelijk niet onze bedoeling een fotoboek samen te stellen. Wel wilde de redactie 
heel graag ook een aantal "gewone" leden (maar die zijn vaak ook al bijzonder ge-
noeg) aan het woord laten. Daartoe hebben we een behoorlijk aantal leden verzocht 
hun eigen verhaal te vertellen over hun ervaringen in de vereniging.  
 
De redactie van dit jubileumboek (tevens redactie van TmZ) wenst u ten slotte veel 
leesplezier met dit jubileumboek en staat altijd open voor uw reacties op dit boek. Wel-
licht kunnen we daarvan gebruik maken als kopij voor komende uitgaven van TmZ. 
 

De redactie van dit jubileumboek: 
 

John Coenen 
Piet Geuskens 
Björn Maessen 
 

Vlodrop, september 2015 
 
=============================================================== 
 
CINDY, MAAK HIERONDER PASSEND: 
 
1/3 ADV. HAARMODE SCHOEMAKERS 
(NIEUWE GEWIJZIGDE ADV. BIJGEVOEGD) 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
1/3 ADV. HET STEENHUIS 
(ADV. IN BEZIT KOENEN) 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
1/3 ADV. PIET DAEMEN 
(IN BEZIT KOENEN) 
 
 
 
 
 
 

Grootestraat 3,  6063 AK  VLODROP
Tel: 0475-402327 Henk en Elvira Herber

Sport &
Rijwielhuis

PIET
DAEMEN

Tussen de Bruggen 10 • 6063 NA Vlodrop
Tel. 0475 401 727 • Tel. D 0031 475 401 727

www.daemen-fietsen.nl

HAARMODE

SCHOEMAKERS

HAARMODE

Schoemakers Bergerweg 41
Vlodrop
0475 - 403092

www.haarmodeschoemakers.nl
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OPRICHTING BEJAARDENVERENIGING IN 1965 
 

In het jaar 1964 nam tijdens een bijeenkomst in café Bremmers op 26 juli, een aantal 
inwoners van Vlodrop - min of meer uit hoofde van hun ambt of beroep - het initiatief 
om te komen tot het oprichten van een bejaardenvereniging in Vlodrop. Het betrof ver-
tegenwoordigers van de L.L.T.B., het NKV, de grote H. Familie en het Groene Kruis. 
Het waren de in het dorp bekende volgende personen: 
- de weleerwaarde heer kapelaan van Vlodrop, dhr. Wevers, 
- de huisarts van Vlodrop, dokter Van de Voort, 
- de heer L. Verbeek (Lowie vanne Meule), destijds wonend Tussen de Bruggen 22,      
Vlodrop, 
- de heer J. Fr. (Frans) Cuijpers, destijds Tussen de Bruggen 6, Vlodrop, 
- de heer G. Beckers (Fried vanne gazet), destijds Bergerweg 3, Vlodrop, 
- de heer H.J. Beckers (Harrie van köster Puilke), destijds Grootestraat 19, Vlodrop,  
- de heer J. op het Veld (Sef van Tiese-Piet), destijds Bergerweg 17, Vlodrop. 
 

Op 10 januari 1965 werd een algemene vergadering belegd, waarna de geboorte van 
een bejaardenverenging een feit was. Volgens een opmerking van de ceremonie-
meester dhr. Bert Schmitz, gemaakt bij de viering van het 30-jarig jubileum van de  
vereniging op vrijdag 13 januari 1995, gebeurde deze oprichting trouwens min of meer 
tegen de zin van de toenmalige pastoor Pierre Kissels. Ook met de oprichting van de 
Carnavalsvereniging "De Beerbök" op 22 december 1964 was deze pastoor Kissels 
destijds niet erg ingenomen, volgens dezelfde bron.   
Als bestuursleden van het eerste uur fungeerden de heer J.J. (Sjeng) Moors, destijds 
wonend Boomgaardstraat 12,  de heer B. Berben, destijds Rothenbacherweg 4, de 
heer W. v.d. Beek, destijds Kerkstraat 9 en de heer G.M. (Sjra) Tegels, destijds 
Grootestraat 22. De heer J. Moors werd tot voorzitter benoemd en de heer G.M. Tegels 
tot secretaris. Na enige tijd werd het bestuur uitgebreid met twee vrouwen, te weten 
mw. Frijsinger-Joris, destijds Grootestraat 34 en mw. Croonenberg - van Bree, destijds 
Grootestraat 47.  
Het bestuur van de net opgerichte vereniging was toen dus als volgt samengesteld: 
Dhr. J.J. (Sjeng) Moors (voorzitter); dhr. G.M. Tegels (secretaris); dhr. B. Berben (lid); 
dhr. W. v.d. Beek (lid); mw. Frijsinger-Joris (lid); mw. Croonenberg-van Bree (lid). 
Daarmee hadden de initiatiefnemers hun doel bereikt. Zij trokken zich terug en het be-
stuur kon met haar werk beginnen, doch onder ongunstige en moeilijke financiële om-
standigheden. Van diverse verenigingen werd gelukkig geld ontvangen voor de start 
van de bejaardenvereniging en kon de basis worden gelegd voor de huidige senioren-
vereniging. 
 

Het bestuur pakte de zaken - onder leiding van voorzitter Moors - energiek aan. Er 
werd enorm veel baanbrekend werk verzet. De taaiheid en het doorzettingsvermogen 
van de bestuursleden dwong bij iedereen bewondering af. De bereikte resultaten leken 
een bejaardenvereniging te beloven die er in alle opzichten zou mogen zijn. 
Vermeldenswaardig is dat in die beginjaren ook Hilde Bremmers zich zeer verdienste-
lijk heeft gemaakt voor de vereniging, door bijvoorbeeld voor vervoer te zorgen voor 
minder valide leden. Dat Hilde Bremmers de vereniging een warm hart toedroeg blijkt 
ook uit de felicitatiebrief, die zij het bestuur bij gelegenheid van het 10-jarig bestaan in 
1975 stuurde.  
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Zij bedankte het bestuur in de eerste plaats voor de uitnodiging, verontschuldigde zich 
voor haar te betreuren verhindering aanwezig te kunnen zijn en liet weten een bedrag 
overgemaakt te hebben om de kas een beetje te spekken. Hilde deelde vervolgens 
mee dat het haar een genoegen was te weten dat het de vereniging zo goed ging, 
maar dat dat ook niet verwonderlijk was bij zo'n actief bestuur. Zij was er trots op 
mede aan de wieg van de vereniging te hebben gestaan. En ten slotte wenste zij de 
vereniging veel groei en bloei toe en vooral gezondheid voor de vereniging.  
 

Met die laatste wens bleek Hilde Bremmers over een voorspellende blik te beschikken, 
want groeien en bloeien zou de vereniging inderdaad in de erop volgende jaren nog 
uitgebreid gaan doen. 
Ook dokter Van de Voort speelde in de eerste jaren een belangrijke rol in de morele en 
materiële steun aan de vereniging. Bijzonder veel werk werd verricht door de wijkver-
pleegsters zuster Madeleine en zuster Henriëtte, die altijd in de weer waren voor de 
bejaardenvereniging. Later werd dit overgenomen door mw. Hennekens uit Posterholt, 
waarover het bestuur ook zeer tevreden was. 
 

In 1969 bedankten de dames Frijsinger en Croonenberg zich als bestuurslid. In de ont-
stane bestuursvacatures werden - terugkerend van een ledenuitstapje - in de autobus 
bij acclamatie benoemd de dames mw. Wilbers, destijds wonend St. Antoniusstraat 13 
en mw. Berben, destijds St. Antoniusstraat 15. Mevrouw Wilbers werd in het bestuur 
benoemd tot secretaris/penningmeester, nadat dhr. Tegels zijn functie als secretaris in 
verband met drukke (andere) werkzaamheden had neergelegd. Met name deze mw. 
Wilbers zou "een blijvertje" in het bestuur blijken en zou gedurende ruim 30 jaar als se-
cretaris/penningmeester een belangrijke constante factor in het bestuur gaan vormen. 
Mw. Wilbers ontwikkelde zich tot een soort "fulltime" secretaris/penningmeester van de 
vereniging. Maar over haar rol kunt u elders in dit jubileumboek een uitgebreid artikel 
lezen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

De eerste voorzitter, dhr. J.J. (Sjeng) Moors (destijds wonend Boomgaardstraat 12) samen met mw. Wilbers, die 
lange tijd secretaris/penningmeester van de vereniging was. Deze foto werd (met nog enkele andere gegevens) 
ter beschikking gesteld door de (schoon)dochter van dhr. Moors, ons huidige lid mw. Maria Moors.  

 

De eerste voorzitter, dhr. J.J. (Sjeng) Moors (destijds wonend Boomgaardstraat 12) samen met mw. 
Wilbers, die lange tijd secretaris/penningmeester van de vereniging was. Deze foto werd (met nog  
enkele andere gegevens) ter beschikking gesteld door de (schoon)dochter van dhr. Moors, ons huidige 
lid mw. Maria Moors.
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Pastoor Vrancken en kapelaan Wevers toonden in de eerste jaren als "geestelijke ad-
viseurs/begeleiders" steeds grote belangstelling en leefden mee met de vereniging, 
hetgeen door het bestuur hogelijk op prijs werd gesteld. Volgens de bij acclamatie op 
de ledenvergadering van 9 maart 1972 benoemde voorzitter dhr. Paul van der Beek, 
destijds wonend Klifsbergweg 1, konden pastoor en kapelaan dit meeleven en belang-
stelling tonen "in de wetenschap dat zij dit doen voor een groep van mensen die dit ook 
van hen verwachten; een groep van mensen die nog alle eerbied hebben voor kerk en 
haar priesters."  
De benoeming van een nieuwe voorzitter werd trouwens noodzakelijk nadat de eerste 
voorzitter dhr. Moors in maart 1972 was afgetreden vanwege zijn hoge leeftijd. 
 

Bij het 10-jarig jubileum van de vereniging in januari 1975 blikte de voorzitter dhr. Paul 
van der Beek terug op het eerste decennium van de bejaardenvereniging. 
 

"Wie zou gedacht hebben dat de boreling, welke op 10 januari 1965 ten doop werd ge-
houden, zo zou uitgroeien tot een zo'n prachtige vereniging, die thans 153 leden telt. 
Een vereniging die gewoon niet weg te denken is in onze samenleving. Er heerst een 
voortreffelijke geest in onze verenging. Liefde en verdraagzaamheid vieren de boven-
toon. Standsverschil en afgunst komen niet voor in het woordenboek van onze vereni-
ging. Altijd heerst er een prettige stemming en men kent geen zwartkijkers. Men zoekt 
en vindt elkaar. Men heeft begrip voor elkaars lusten en lasten. Men staat open voor 
elkaar. Vreugde kent men bij een verjaardagsfeestje, een jubileum, en verslagenheid 
en medeleven getuigd (sic)  men bij ernstige ziekten of sterfgeval… Laten wij daarom 
voor de toekomst, allen, zonder uitzondering, eendrachtig samenwerken met Gods 
onmisbare zegen aan dit mooie doel, namelijk een mooie en gelukkige levensavond 
voor onze bejaarden". 
 

Met dit soort stichtende woorden van de voorzitter gaat men zich bijna afvragen of er 
nog wel een rol voor pastoor en kapelaan als geestelijke begeleiders weggelegd was. 
Want hiermee deed de voorzitter deze geestelijken toch zware concurrentie aan wat 
betreft de geestelijke begeleiding van de vereniging. De voorzitter stak bij de viering 
van het 10-jarig jubileum in 1975 terecht al de loftrompet over de ontwikkeling van de 
bejaardenvereniging, want zij had in die tien jaar al een plek in de Vlodropse dorpssa-
menleving verworven. Maar de hoogtijdagen en de echte bloeiperiode van de vereni-
ging zouden nog moeten komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MODEHUIS

Markt 7 • 6063 AC VLODROP

MODEHUIS

Markt 7 • 6063 AC VLODROP

MODEHUIS

Markt 7 • 6063 AC VLODROP
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ENKELE ACTIVITEITEN "UIT DE OUDE DOOS" 
 
JEU DE BOULESGROEP START IN 1982 
 

Op 27 augustus 1981 bezocht het voltallige bestuur jeu de boulesbanen in Horn en 
Beegden. Deze banen vielen wel bij het bestuur in de smaak, volgens een opmerking 
in het jaarverslag over 1981. Waarschijnlijk werd dit bezoek afgelegd in verband met 
plannen van het bestuur een jeu de boulesgroepje op te starten en diende het bezoek 
van het bestuur aan de jeu de boulesbanen in Horn en Beegden als oriëntatie op deze 
nieuwe activiteit. 
 

Tijdens de jaarvergadering van 27 januari 1982 blijkt uit woorden van burgemeester 
Smeets, dat er in het jaar 1982 een jeu de boulesbaan zal worden aangelegd. En hij 
liet weten dat door de gemeente voor het aanleggen van een jeu de boulesbaan met 
veel plezier subsidie aan de bejaardenvereniging zal worden verstrekt. De herverkie-
zing van mw. Wilbers tot secretaris/penningmeester bracht hem ertoe op te merken dat 
hetgeen hij vorig jaar reeds over haar zei ook nu nog geldt. De secretaris verzet enorm 
veel werk en volgens hem is zo'n centraal figuur nodig in een bestuur.  
Met het aanleggen van jeu de boulesbanen werd vervolgens niet lang getalmd. Want 
reeds op 7 juni 1982 vond de opening plaats van de jeu de boulesbanen bij de sporthal 
in Vlodrop door de burgemeester van de gemeente Vlodrop.  
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Opening van de jeu de boulesbanen achter de Roerhal in 1982. 
 

Bij die opening waren ongeveer 25 leden van de bejaardenvereniging aanwezig en er 
werden door het gemeentebestuur 8 jeu de boulesballen geschonken aan de vereni-
ging. Vanaf dit moment zijn in de jaarverslagen regelmatig opmerkingen te vinden over 
de activiteiten van de jeu de boulesclub van de bejaardenvereniging. 

Opening van de jeu de boulesbanen achter de Roerhal in 1982.
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Een van de eerste wapenfeiten van de jeu de boulesgroep behelsde een wedstrijd te-
gen de jeu de boulesclub van de vereniging voor ouderen van de Kemp uit Roermond. 
Deze wedstrijd vond plaats op 11 september 1982 en werd door de leden van het jeu 
de boulesgroepje gewonnen. Kort daarvoor waren de leden van het jeu de boules-
clubje al te gast geweest bij de jeu de boulers in Roermond en ook die wedstrijd werd 
door de jeu de boulers gewonnen. 
De jeu de boulers moeten er wel zin in hebben gehad, want reeds op 18 september 
1982 werd weer een wedstrijd gespeeld tegen de zustervereniging uit Posterholt. De 
gasten uit Posterholt werden met een nederlaag naar huis gestuurd, maar niet nadat 
eerst nog een gezellig samenzijn had plaatsgevonden. 
Op 12 oktober 1982 werd door 12 leden van de vereniging deelgenomen aan de ope-
ning van de jeu de boulesbanen van C.O.V.H. in Herkenbosch. De leden van de jeu de 
boulesclub speelden daar enkele invitatiewedstrijden om de ouderen uit Herkenbosch 
kennis te laten maken met het jeu de boulesspel. 
Reeds in het jaarverslag over 1982 werd geconcludeerd dat van de jeu de boulesba-
nen gretig gebruik werd gemaakt. Maar het spel kon in Vlodrop alleen bij goed weer 
worden beoefend, omdat men alleen beschikte over buitenbanen. Toch werd in de zo-
mer en herfst van 1982 intensief gebruik gemaakt van de banen. Er waren dagen dat 
wel door 20 leden dit spel zowel 's ochtends als 's middags op de baan bij de sporthal 
werd beoefend. In het algemeen kan men zeggen dat er in die tijd ongeveer 25 leden 
deelnamen aan de jeu de boulesclub van de bejaardenvereniging. 
Op 2 november 1983 werd door een aantal leden van de vereniging deelgenomen aan 
een demonstratiemiddag van de jeu de boulessport in de Harmoniezaal in St. Odiliën-
berg. Hierbij werd een mat uitgeprobeerd, waarmee het jeu de boulesspel ook indoor 
zou kunnen worden beoefend. Blijkbaar werd er al nagedacht over de mogelijkheden 
om het jeu de boules ook binnen te kunnen gaan spelen.  
Het jeu de boules werd in het jaar 1983 (volgens het betreffende jaarverslag) druk be-
oefend. Gedurende de maanden april tot november werd op de baan achter de Roer-
hal bijna dagelijks het spel beoefend. Ook vonden er uitwisselingen plaats met vereni-
gingen uit de Roerstreek en Beesel. Vlodrop speelde ook mee in de Roerstreek jeu de 
boulescompetitie, georganiseerd door het gecoördineerd bejaardenwerk in de Roer-
streek. De leden eindigden zeer hoog op de ranglijst in deze competitie. 
Uit het jaarverslag over 1984 blijkt dat er inmiddels ook indoor jeu de boules wordt be-
oefend. In de maand december werd 1 of 2 maal per week jeu de boules gespeeld in 
jeugdcentrum de Blokhut. De kosten werden door de deelnemers zelf gedragen en er 
namen op zo'n speelmiddag tussen de 15 en 20 personen deel aan het spel. 
Door enkele leden van de vereniging werd een opbergkist vervaardigd, die voor het 
opbergen van de mat dient, waarop het spel wordt gespeeld. Verder betaalden onge-
veer 10 leden de kosten voor aankoop van een tuinhuisje van pastoor Francken (die op 
4 november afscheid had genomen van de parochie Vlodrop), dat geplaatst zou wor-
den naast de jeu de boulesbanen achter de Roerhal. 
 

Uit het jaarverslag over 1985 blijkt dat er veel animo was voor het jeu de boules. Het 
jeu de boules werd in dat jaar druk beoefend. Gedurende de maanden april tot novem-
ber werd de baan naast de Roerhal intensief gebruikt. Er vonden verder diverse uitwis-
selingen plaats met zusterverenigingen uit de Roerstreek en de Kemp uit Roermond. 
Ook werd er diverse keren tegen leden van het jeugd- en jongerenwerk uit Vlodrop ge-
speeld. Door enkele leden werd de jeu de boulesbaan naast de Roerhal voorzien van 
een nieuwe deklaag; het materiaal hiervoor werd geleverd door de gemeente. Op 7 
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september 1985 schonk het lid mw. Gubbels-Piel, destijds wonend Kasteelweg 10, een 
mooie, nieuwe jeu de boulesmat aan de vereniging, die in de Blokhut werd gelegd. 
Tweemaal per week werd door circa 15 leden van de vereniging op deze mat jeu de 
boules gespeeld in de Blokhut.  
De kosten die het jeu de boules met zich meebracht werden door de deelnemers zelf 
betaald. Ook werd in de lente van 1985 het tuinhuisje bij de buitenbanen door de deel-
nemers opgeknapt en opgeschilderd. Zij  betaalden ook de kosten daarvan.  
Op 15, 22 en 29 november 1985 werd met een A-team en B-team deelgenomen aan 
een toernooi voor jeu de boulesverenigingen op de Kemp in Roermond. Dit toernooi 
vond plaats op een binnenbaan. Beide teams wisten een tweede prijs te behalen bij 
zes deelnemende verenigingen. Met een team werd in het najaar deelgenomen aan 
een jeu de boulestoernooi in Susteren, dat georganiseerd werd door een afdeling van 
de jeu de boulesbond in Nederland. Op dat toernooi werd in het geheel geen slecht fi-
guur geslagen. Men ging met een mooi aandenken naar huis. 
 

Ook in 1986 werd het jeu de boulesspel druk beoefend, met diverse uitwisselingen met 
zusterverenigingen in de Roerstreek en een Roerstreekcompetitie, die overigens door 
Vlodrop werd gewonnen. Zowel op de binnen- als op de buitenbanen werd door 10 tot 
15 leden deelgenomen aan het jeu de boules.  
In 1988 wist de jeu de boulesclub de 1e prijs te behalen in het jaarlijkse jeu de boules 
Roerstreektoernooi en werd de beker als prijs mee naar Vlodrop genomen, die een 
plaats kreeg in de prijzenkast van de vereniging in zaal Roerzicht. Op de volgende pa-
gina ziet u een foto van de fraaie herinneringsoorkonde (ongeveer 29cm x 39cm) van 
dat jeu de boulestoernooi. Op die foto het winnende team; voor de namen zie het bij-
schrift onder de foto.  
 

In het jaarverslag over 1989 is voor het eerst geen enkele opmerking te vinden over de 
activiteiten van jeu de boulesgroep. Wat was er aan de hand? Had het clubje plotseling 
opgehouden te bestaan? In het jaarverslag over 1990 is ook geen enkele opmerking 
over jeu de boules aan te treffen. Wel een korte notitie in de notulen van de jaarverga-
dering van 6 maart 1990. Ook over de daarop volgende jaren tot en met het jaar 2000 
treffen we geen enkele opmerking over het jeu de boulesclubje in jaarverslag of notu-
len aan. Hoewel over de andere activiteiten zoals gym, volksdansen en soosmiddag en 
kaarten wel steeds in meer of mindere mate opmerkingen werden gemaakt. 
Men had natuurlijk inmiddels ontdekt dat de jeu de boulesgroep eigenlijk geen onder-
deel vormde van de vereniging voor ouderen en gepensioneerden. Het groepje mocht 
namelijk gratis gebruik maken van de buitenbanen achter de Roerhal, die immers geen 
bezit waren van de seniorenvereniging. En ook eventuele kosten van het jeu de bou-
lesspel in de Blokhut werden door de deelnemers aan het jeu de boules uit eigen zak 
betaald. Dus eigenlijk had de vereniging voor ouderen en gepensioneerden geen en-
kele bemoeienis met het jeu de boulesclubje, hoewel waarschijnlijk heel veel deelne-
mers (of misschien wel allemaal?) lid van de seniorenvereniging waren. Maar door-
slaggevend was natuurlijk dat men geen lid van de vereniging voor ouderen hoefde te 
zijn om van de faciliteiten op jeu de boulesgebied gebruik te kunnen maken.  
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VAN LINKS NAAR RECHTS 
Mw. Julie Jeurissen-Wolters; dhr. Sjeng Jeurissen; mw. Lies Gubbels-Piel; dhr. Piet 
Tegels; mw. Gretha Waijers-Meier; dhr. Sef Jeurissen (broer van Sjeng); dhr. Gielke 
Smeets. 
 

Er bestaat nog steeds een jeu de  boulesgroepje binnen de seniorenvereniging en het 
spel wordt nog steeds met veel plezier beoefend. Het jeu de boulesgroepje bestaat 
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momenteel uit ongeveer 10 deelnemers, maar het jeu de boules is tegenwoordig wel 
volledig "ingelijfd" door de seniorenvereniging. Omstreeks 2005 werd het groepje geïn-
corporeerd in de seniorenvereniging en vanaf die tijd betaalt de seniorenvereniging de 
kosten van zaalhuur, eventuele benodigde materialen en koffie/thee met koekje. Hier 
staat tegenover dat de leden van het jeu de boulesgroepje vanaf dat jaar een maande-
lijkse bijdrage zijn gaan afdragen aan de seniorenvereniging voor twee middagen 
(woensdagmiddag en vrijdagmiddag) per week jeu de boules in de Blokhut. Het afdra-
gen van bijdragen is ook gebruikelijk bij de andere activiteiten, die onder de paraplu 
van de seniorenvereniging vallen. 
 
 

VOLKSDANSEN 
 

Start volksdansen 1977 
Op de ledenvergadering van 26 januari 1977 was aanwezig mw. Zwanikken uit Roer-
mond om uitleg te geven over volksdansen voor bejaarden.  De voorzitter spoorde de 
leden aan om mee te gaan doen aan de gymnastiek voor bejaarden en aan het volks-
dansen. De informatie van mw. Zwanikken (en de aansporing door de voorzitter) viel in 
goede aarde, want er gaven zich diverse leden op om aan dit volksdansen deel te 
gaan nemen.  
Op 31 januari 1977 werd vervolgens door 22 leden gestart met volksdansen onder lei-
ding van mw. Zwanikken. Om de 14 dagen zouden er volksdanslessen gegeven wor-
den in zaal Roerzicht. Al op 23 september 1977 namen 15 leden van de volksdans-
groep deel aan een volksdansmiddag in "De Donderie" in Roermond. Hier waren in to-
taal 15 volksdansgroepen uit de provincie Limburg aanwezig. Volgens een opmerking 
in het jaarverslag over 1977 was het "een lust voor het oog te zien hoe de bejaarden 
hun benen van de vloer kregen". 
 

Zeer regelmatig werd in jaarverslagen opgemerkt dat de volksdansgroep had deelge-
nomen aan een of andere volksdansmiddag ergens in de regio. 
In het financieel overzicht over 1981 werden voor de eerste keer posten opgevoerd 
voor lesgeld lerares gymnastiek (fl. 909,25) en lesgeld lerares volksdansen (fl. 
1012,75). 
Enigszins eigenaardig is het feit, dat in de voorafgaande jaren er wel lessen werden 
verzorgd, maar dat in de financiële overzichten geen posten zijn terug te vinden voor 
uitgaven aan lesgeld voor de instructrices. Hoe zijn zij toen betaald? Of inden de in-
structrices zelf het lesgeld als hun vergoeding? 
Op de bestuursvergadering van 19 januari 1981 werd besloten Sjeng Jeurissen te be-
noemen tot vicevoorzitter en er werd tevens besloten de maandelijkse bijdrage voor 
gymnastiek en volksdansen te verhogen van fl. 4,- naar fl. 5,- 
Op 23 juni 1988 nam mw. Zwanikken uit Roermond afscheid als lerares van de gym-
nastiek groep en de volksdansgroep. Zij was ruim 11 jaar instructrice geweest van 
deze twee groepen, namelijk van 31 januari 1977 tot 1 juli 1988. De volksdanslessen 
werden na de vakantie vanaf september 1988 overgenomen door Erna Palmen uit Me-
lick.  
Uit het jaarverslag over het jaar 2000 blijkt dat de instructrice Erna Palmen uit Melick 
op 24 februari 2000 afscheid nam van de volksdansgroep. Zij werd opgevolgd door 
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Tilly van Kempen uit Echt, die tot voor kort de volksdansgroep als instructrice heeft be-
geleid.   
Hieronder een foto van de volksdansgroep van de vereniging, begin jaren 1980 waar-
schijnlijk. (Deze foto is in zaal Roerzicht genomen, voordat een Bühne werd aange-
bouwd.) 
 

De volksdansgroep omstreeks 1980 

 
ACHTERSTE RIJ VAN LINKS NAAR RECHTS 
Mw. Waijers-Meier; dhr. Sjeng Jeurissen; mw. Jeurissen-Wolters; mw. Schmitz-
Grachten; mw. Verbeek-Puts; mw. Van der Beek-Cranssen; mw. Van der Beek 
Schmitz; mw. Verlinden-Maessen; mw. Mulders-Brentjes; mw. Schmitz; mw. Zwanik-
ken (de lerares); mw. Van der Beek-Claessen; mw. Schönwetter-Kokshoorn; mw. 
Schmitz-Grachten; mw. Wilbers-Hermans. 
 
ZITTEND VAN LINKS NAAR RECHTS 
dhr. Paul Verbeek; dhr. Piet Schmitz; mw. Van der Beek-Cup; mw. Van der Beek-
Veelen; mw. Kleinen-Eggels; mw. Peeters-Doensen; mw. Geraets-Mevissen; mw. Van 
der Beek-Welters; dhr. Bernard van der Beek 
 
STAANDE IN DE MIDDELSTE RIJ 
dhr. Paul van der Beek (voorzitter); mw. Schmits-Joris; mw. Smits-Becks; mw. 
Schoenmakers-Tellers. 
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Hieronder nog een foto uit de beginjaren van de volksdansgroepgroep. De foto is ge-
nomen aan de zijkant van zaal Roerzicht in 1981. 

 
STAANDE VAN LINKS NAAR RECHTS 
mw. Wilbers-Hermans (secretaris); dhr. Paul van der Beek (voorzitter); mw. Van der 
Beek-Cup; mw. Jeurissen-Wolters; mw. Peters-Doensen; dhr. Graadje Geraets; dhr. 
Lei Maessen; mw. Kleinen-Eggels; mw. Geraerts-Mevissen; mw. Maessen-Potting; 
mw. Mulders-Brentjens; mw. Schmitz-van het Siederke; mw. Van der Beek-Welters; 
mw. Verbeek-van der Meulen; dhr. Lowie Verbeek; boven hem: mw. Bieshaar-Witte-
veen; dhr. Naadje v.d. Beek;  
(Het bijschrift bij deze foto vermeldt: mw. Schmitz-v.h. Siederke. Het v.h. Siederke lijkt 
daarmee een achternaam, maar wellicht is een (onbedoeld grappige) vergissing ge-
maakt door degene die het bijschrift maakte. Navraag leerde dat het een bijnaam was 
en wel van het Sniederke.) 
 
GEHURKT VAN LINKS NAAR RECHTS 
mw. Van der Beek-Cranssen; mw. Waijers-Meier; mw. Schmits-Becks; mw. Schmitz-
Grachten; mw. Zwanikken (lerares/instructrice) 
 
Hieronder nog een foto van enkele leden, geconcentreerd in volksdansactie tijdens de 
viering van het 60-jarig bestaan van het Groene Kruis van Nieuwstadt op 8 juni 1980 in 
Nieuwstadt. 
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VAN LINKS NAAR RECHTS 
Mw. Geraets-Mevissen; mw. Wilbers-Hermans; mw. Waijers-Meier; mw. Schoenma-
kers-Tellers. 
 
Volksdans seniorenvereniging Vlodrop stopt in 2015 na vele jaren 
Gedurende vele jaren was de volksdansgroep van de seniorenvereniging Vlodrop ac-
tief. Door de jaren heen was de groep echter steeds kleiner geworden. Het aantal 
deelnemers was de laatste tijd zo gering dat de deelnemers in overleg met de instruc-
trice Tilly van Kempen hebben besloten om te stoppen met volksdans. Het bestuur van 
de seniorenvereniging waardeert en ondersteunt dit besluit. De laatste bijeenkomst 
was op donderdag 25 juni 2015. Gedurende vele jaren heeft Tilly van Kempen met veel 
plezier de groep geleid. Het bestuur bedankt Tilly voor haar inzet. 
 
 

GYMNASTIEK 
 

Tijdens de jaarvergadering van 24 januari 1974 werd een beroep op de leden gedaan 
om "een aanvang te maken met de bejaardengymnastiek". We mogen er dus van uit-
gaan dat omstreeks die tijd een poging werd gedaan om te starten met de activiteit 
gymnastiek. Daarom werd een beroep gedaan op de leden om deel te gaan nemen 
aan deze nieuwe activiteit. Een jaar later doet de voorzitter nogmaals een beroep op 
de leden om met nog meer leden te gaan deelnemen aan de (bejaarden)gymnastiek. 
Het is niet geheel duidelijk of er voldoende animo was voor de gymnastiek, want in de 
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jaarverslagen over de komende jaren zijn geen opmerkingen meer over deze activiteit 
te vinden. Was men wel erin geslaagd de gymnastiek van de grond te krijgen?  
In de notulen van de jaarvergadering van 26 april 1979 wordt echter opgemerkt "dat de 
voorzitter mw. Zwanikken bedankte voor haar aanwezigheid op de vergadering als 
leidster van de volksdansgroep en de gymnastiekgroep van de vereniging". Dat duidt 
er op dat er dus toen toch ook een gymnastiekgroep actief was in de vereniging. Als 
eerste instructrice van de gymnastiek werd dus aangetrokken mw. Zwanikken uit Roer-
mond, die zowel bevoegd was om (bejaarden)gymnastiek als volksdansen te verzor-
gen. 
In het jaarverslag over 1979 werd opgemerkt dat er nagenoeg iedere week op maan-
dag bejaardengymnastiek werd gehouden en op donderdag volksdansen, beide onder 
leiding van mw. Zwanikken uit Roermond. 
Op 23 juni 1988 nam mw. Zwanikken uit Roermond afscheid als lerares van de gym-
nastiek groep en de volksdansgroep. Zij was ruim 11 jaar instructrice geweest van 
deze twee groepen, namelijk van 31 januari 1977 tot 1 juli 1988. We mogen dus aan-
nemen dat de gymnastiekgroep ook in 1977 is gestart. De gymnastieklessen werden 
na de zomervakantie vanaf september 1988 overgenomen door mw. Riet Hansen uit 
St. Odiliënberg (Reutje). 
In 2004 maakte mw. Riet Hansen bekend dat zij wenste te stoppen als gymlerares in 
het jaar 2004. Later in dat jaar werd een doorstart gemaakt met de gymnastiekgroep 
onder leiding van de instructrice mw. Carla Schoonhen. Carla Schoonhen bleef tot zo-
mer 2013 instructrice van de gymgroep; zij werd vanaf september 2013 opgevolgd 
door een mannelijke instructeur dhr. Paul Caris (Kinrooi, België), die nog steeds de in-
structeur van de gymgroep is. 
 

Hieronder een foto van de gymnastiekgroep in het jaar 1992. De foto is genomen in de 
tuin van gymnastiekinstructrice mw. Riet Hansen in het Reutje. 
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VOORSTE RIJ ZITTEND VAN LINKS NAAR RECHTS 
mw. Riet Hansen (instructrice gymnastiek); mw. Trui Paulij- van Cann; mw. Marie Klei-
nen-Eggels; mw. Tielke Jeurissen-Bekkers. 
 
STAANDE VAN LINKS NAAR RECHTS 
Mw. To Wilbers-Hermans; mw. Miep Hermans; mw. Jes van Elmpt-Kanters; mw. Leen-
tje Peeters-Doensen; achter haar met hoofd net nog iets zichtbaar dhr. Sef Mulders; 
mw. Diny Cap-Oosterbaan; mw. Fien van der Beek-Cransen; mw. Leentje Lowis-Kox; 
mw. Sjaan Schönwetter-Kokshoorn; mw. Gertrut Rutten; mw. Claar Geraets-Mevissen; 
mw. Mia Mulders-Lodewijks; dhr. Piet Wilbers, chauffeur; mw. Gerda van der Weijer-
Geerlings; dhr. Frits Smolenaers. 
 
Een grapje van Frits Smolenaers met de turnstok 
Deelnemer Frits Smolenaers heeft begin jaren '90 van de vorige eeuw een grapje met 
de andere leden uitgehaald, zo gaat het verhaal. Door de gymgroep werden vaker zit-
tend op een stoel oefeningen met de houten turnstok gedaan.  
Als voorbereiding  op de grap bracht Frits thuis voor aanvang van de gymles een voor 
het oog onzichtbaar draadje garen aan van het linkerbeen naar het rechterbeen, onge-
veer ter hoogte van de knieën; zodanig dat het draadje strak stond als de knieën een 
30 cm uit elkaar werden gespreid.  
Tijdens de normale oefeningen riep Smolenaers plotseling dat hij de stok rechtop op de 
vloer stil kon laten staan, zonder dat deze zou omvallen. Hij zette de stok aan de bin-
nenkant tegen het (een beetje slap hangend) draadje garen, dat dus niet zichtbaar was 
voor het blote oog van de andere leden. Hierbij werd door hem hardop een toverfor-
mule naar de stok uitgesproken: "Stok sta stil! Stok sta stil". En de stok bleef mooi 
rechtovereind staan, desnoods een beetje balancerend door de afstand tussen zijn 
knieën heel lichtjes te variëren.  
Vervolgens sprak hij de magische spreuk: "Stok kom naar mij toe! Stok kom naar mij 
toe"! Hierbij spreidde hij zijn knieën iets verder uit elkaar, waardoor het draadje strak 
kwam te staan en de stok richting zijn lichaam werd bevorderd. 
De andere leden stonden perplex dat Frits die stok 
kon betoveren en ze werden natuurlijk uitgedaagd om 
het ook te proberen. Wat een enorme hilariteit tot ge-
volg had, omdat het natuurlijk niemand lukte dit Frits 
na te doen. De stokken van de andere deelnemers 
vielen steeds weer kletterend op de grond. Smo-
lenaers heeft zijn gymgenoten - nadat ze een tijdje 
gepoogd hadden de stok rechtop te laten staan - wel 
het geheim van zijn vaardigheid verklapt. Dat was 
volgens de deelnemers weer zo'n typische grap van 
Frits Smolenaers, waarop hij een patent leek te heb-
ben. 
=========================== 
CINDY, 
1/1 ADV OVV OP PAG 20BESTAND IS BIJGEVOEGD 
1/1 ADV OVV OP PAG 21 BESTAND IS BIJGEVOEGD 
(IK HEB WEL WAT PLAATJES GEPLAATST OP PAG 20 
EN 21, MAAR HET KLOPT ALLEMAAL NIET ZO.) DEZE TEKSTNA LEZING WEGHALEN 
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LEDEN AAN HET WOORD 
 
De redactie wilde in dit boek heel graag ook een aantal "gewone" leden aan het woord 
laten. Daartoe hebben we een behoorlijk aantal leden verzocht hun eigen verhaal te 
vertellen over hun ervaringen in de vereniging. Hieronder reacties van leden.  
 
 
 
 

"Ik doe graag mee met de activiteiten van de seniorenvereniging voor mijn ontspanning 
en vermaak. Het kienen en het kaarten waardeer ik het meest. Ik wens de jubilerende 
seniorenvereniging een gezellige middag en een heerlijk etentje toe!" 
Mevr. Gerda Op het Veld 
 
"Ik waardeer het meeste dat er nog altijd mensen te vinden zijn die zich belangeloos, 
en soms nog met ondankbaar werk, inzetten voor de seniorenvereniging. Zelf ben ik 
vooral lid omdat ik zo met leeftijdsgenoten in contact kom. Ik wens de seniorenvereni-
ging toe dat ze het nog vele jaren mag volhouden en dat vooral jongeren zich bij de 
vereniging mogen opgeven!" 
Mevr. Mia Engelen-Delissen  
 
"Ik ben lid van de seniorenvereniging om van tijd tot tijd een gezellig samenzijn te heb-
ben. Met name de feestavonden, de kerstviering, jaarvergadering en ook de uitstapjes 
waardeer ik het meest. Mijn feestwens voor dit jubileum is een gezellige feestavond 
met amusement en een lekker buffet!" 
Mevr. Kitty Gootzen-Wolters 
 
"Ik hoop dat de seniorenvereniging minstens nog 100 jaar bestaat! En, volgens mij, ziet 
ze er dan nog beter uit dan nu! Ik ben lid vanwege de gezelligheid en het fijnste vind ik 
de kien- en kaartavonden."  
Mevr. Mia van Kempen-Peters 
 
"Mijn schoonouders waren vroeger lid van de seniorenvereniging vanwege het kienen 
en kaarten. Ik ben lid geworden van deze vereniging vanwege de gymnastiek. Iedere 
dinsdagmorgen zijn wij in De Blokhut goed bezig de spieren aan te spannen. Maar ook 
de lachspieren worden hierbij niet vergeten! Ik hoop hier nog lang aan mee te kunnen 
doen, want op oudere leeftijd is goed blijven bewegen toch zo belangrijk!"  
Mevr. Tiny van Elmpt-Moulen 
 
"Onze wens voor de jubilerende vereniging is dat ze nog heel veel jaren op deze voet 
verder gaat. Maar ook dat zich nog wat jongere leden opgeven als lid, want dan kun-
nen zij bijvoorbeeld  twee jaar achter mekaar met paaskienen de hoofdprijs winnen! 
Vereniging, ga zo door met een prima bestuur, dan zullen vele senioren nog lang kun-
nen genieten van wat voor hen georganiseerd wordt." 
Frans en Mia Heltzel-van der Beek 
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"Als je lid bent van vele verenigingen, blijf je jong en fit. Maar één is er die je het meest 
ligt. Jeu de boules is een club die ook al jaren bestaat. Velen weten niet hoe gezond en 
gezellig dat gaat. Je loopt en je bukt en je lacht zo lang het gaat. Daarom wil ik hopen 
nog enkele jaartjes met deze club mee te lopen!"  
Mevr. Anny Cuijpers-van Kruijsbergen 
 
"Op een gegeven moment komt er een moment in je leven dat alles ‘mag’ en niets 
‘hoeft’ en je vrije tijd kunt besteden aan de activiteiten van de seniorenvereniging. Er is 
voor elk wat wils. Ik vind dat het bestuur heel goed zijn best doet! Ze krijgen het altijd 
weer voor elkaar om heel leuke activiteiten te organiseren voor iedereen. Hopelijk is de 
vereniging over 50 jaar net zo bloeiend als op dit moment. Ik wens de vereniging profi-
ciat met dit gouden jubileum. Ga op dezelfde voet zo verder!" 
Mevr. Anja Stammen-Van Iersel 
 
"Mijn echtgenoot Thei en ik zijn beiden lid geworden toen ik zelf 50 jaar werd. Ik ben nu 
dus al 31 jaar lid. Indertijd werden we benaderd door mw. Wilbers met de vraag of we 
lid zouden willen worden. We zouden daarmee ook de vereniging steunen, omdat er 
voor elk lid subsidie van de gemeente werd ontvangen. Kien Peeters heeft me toen 
meegenomen naar 'de Soos' en sindsdien neem ik trouw deel aan het kienen. Laten 
we er samen een mooie feest(mid)dag van maken op 25 oktober as."  
Mevr. Kleinen-Schmitz 
 
"Ik ben al heel lang lid van de vereniging. Ik heb altijd trouw deelgenomen aan het kie-
nen en ben ook steeds met uitstapjes meegegaan. Ik wens de vereniging alle goeds 
toe voor de toekomst en een hele fijne feestdag in oktober." 
Mevr. Schoemakers-Frenken 
 
"Ik ben lid van de vereniging geworden omdat ik een echte kaartliefhebber ben. Toen 
thuis nog geen televisie was, werd er elke avond gekruisjast. Toen ik de leeftijd nog 
niet bereikt had om in de cafés te mogen kaarten, mocht ik met mijn vrienden bij café 
Bol achter in de keuken kaarten. En ook een biertje drinken… Sinds mijn lidmaatschap, 
verheug ik me op de dinsdagmiddag om te kaarten in café Roerzicht. Jammer genoeg 
is de deelname van maximaal 6 personen klein en wordt er niet met vaste teams ge-
speeld. Gelukkig is er wel een vast viertal tijdens de maandelijkse kaartavond in De 
Blokhut. Omdat wij aan elkaar gewaagd zijn, spelen wij daar met twee vaste teams. Bij 
de laatste bijeenkomst van het jaar worden de prijswinnaars bekend gemaakt. Ik hoop 
dat kaartliefhebbers eens op de dinsdagmiddag een kijkje komen nemen om de groep 
wat te versterken!" 
Dhr. Jan van der Borgh 
 
 
 
 
                                                                       
                                                                       

48 
 
Mw. Ineke Pauly heeft rond 2012-2013 ook nog enkele jaren deel uit gemaakt van het 
bestuur. Mw. Mar Bergrath-Vollebregt kwam weer in 2014 terug het bestuur versterken 
en zal zich i.h.b. gaan richten op de zgn. thema-activiteiten. Inmiddels heeft dhr. John 
Biermans op de algemene ledenvergadering van 2015 zijn functie als penningmeester 
en bestuurslid ter beschikking gesteld.  
Op de ledenvergadering van 13 maart 2015 werden door het bestuur als nieuwe be-
stuursleden voorgedragen dhr. Wim Geerlings, mw. Gerda Grachten en mw. Elly Fe-
der. En werden ook taken verdeeld: dhr. Geerlings werd bereid gevonden de functie 
van penningmeester te gaan vervullen, mw. Grachten zal zich gaan bezighouden met 
de ledenadministratie en mw. Feder met de ledenzorg. Hiermee werd het aantal be-
stuursleden op een min of meer geruststellend aantal gebracht.  
Daarmee bestaat het bestuur nu (september 2015) dus uit de volgende personen: 
Dhr. Will Willemsen, voorzitter, 
Mw. Riny Mulders-Maessen, secretaresse, 
Dhr. Wim Geerlings, penningmeester, 
Mw. Marjon van der Beek-Heiligers, activiteiten, tevens vicevoorzitter, 
Mw. Mar Bergrath-Vollebregt, thema-activiteiten, 
Mw. Gerda Grachten, ledenadministratie, 
Mw. Elly Feder, ledenzorg. 
 
 
 
 
 
 
 
=========================== 
Naamsvermeldingen 
Steenproject 
Dio 
Bestand is bijgevoegd 
 
Cindy, alleen de 4 regels hieronder vermelden. 
Sponsoren: 
Rabobank Echt/Montfort 
Willems Uitvaartverzorging 
Piet Janssen 
 
 
 
 
 



- 24 -

24 
 

MW. WILBERS, FULLTIME SECRETARIS/-
PENNINGMEESTER OUDERENVERENIGING EN DE 
HOOGTIJ-JAREN VAN DE VERENIGING 
 

Trouw aan een vereniging 
In het hoofdstuk "Oprichting Bejaardenvereniging" is reeds vermeld dat de dames 
Frijsinger en Croonenberg zich in het jaar 1969 bedankten als bestuurslid. In de ont-
stane bestuursvacatures werden -  terugkerend van een ledenuitstapje in de autobus in 
1969 - bij acclamatie benoemd de dames mw. Wilbers en mw. Berben. Maar die be-
noeming diende natuurlijk wel nog officieel op een ledenvergadering bekrachtigd te 
worden, wat vervolgens begin 1970 gebeurde.  
Mevrouw Wilbers werd in het bestuur benoemd tot secretaris/penningmeester, nadat 
dhr. Tegels zijn functie als secretaris in verband met drukke (andere) werkzaamheden 
had neergelegd. Deze "mevrouw Wilbers" (zoals ze in het dorp werd genoemd)  zou 
"een blijvertje" in het bestuur blijken te zijn. Mw. Wilbers bleef tot 2002 secreta-
ris/penningmeester en pas in de loop van 2002 bedankte zij zich als bestuurslid. 
Daarmee heeft zij gedurende 32 jaar als secretaris/penningmeester een belangrijke, 
constante factor in het bestuur gevormd. Een hele prestatie; al dient men zich ervan 
bewust te zijn dat zo'n prestatie tegenwoordig bij veel mensen gemengde gevoelens 
oproept en niet onmiddellijk als een aanbeveling wordt gezien. Voor veel moderne 
mensen zijn zaken als "arbeidstrouw" en "loyaliteit" aan een bedrijf of vereniging im-
mers geen vanzelfsprekende waarden meer. Na een verband van 5, maximaal 10 jaar, 
dient men toe te zijn aan een nieuwe uitdaging en moet het bedrijf of vereniging waar-
aan men verbonden is, vaarwel worden gezegd. Mw. Wilbers heeft zich (gelukkig) niets 
van dit soort overwegingen aangetrokken en zij ontwikkelde zich tot een soort "fulltime" 
secretaris/penningmeester van de vereniging voor de duur van 32 jaar! 

 
Wie was deze mw. To Wilbers-Hermans, die zo'n 
opmerkelijke rol in het bestuur van de vereniging 
heeft gespeeld en waaruit bestond die rol dan 
zoal? 
Mw. Wilbers werd geboren op 26 februari 1922 te 
Horst-Meterik en zij overleed te Roermond op 17 
augustus 2007. 
Haar bidprentje vermeldt dat zij als oudste dochter 
van een groot gezin de enige was die de regio van 
Horst-Meterik, haar geboorteplaats, heeft verlaten 
en vanaf haar huwelijksdag op 26 oktober 1948 
met echtgenoot Piet Wilbers in de regio Midden- 
Limburg heeft gewoond. Zij woonden eerst in 
Swalmen en vanaf 1951 in een andere stand-
plaats, nl. Herkenbosch. Daar werden Elly, Ria en 
Henk geboren, nadat  in Swalmen reeds de oudste 
zoon Theo was geboren. In 1961 verhuisde het 
gezin naar Vlodrop. Maar, hoewel "het meisje wel 
uit Horst was gehaald", werd "Horst nooit uit het 
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meisje gehaald". Zij hield contact met haar familie en was tot haar dood geabonneerd 
op weekblad "De Echo van Horst", zodat zij op de hoogte bleef van het reilen en zeilen 
van haar geboortestreek.  
In 1969 werd zij als vrijwilligster actief in het bejaardenwerk in Vlodrop en op 20 fe-
bruari 1970 werd zij secretaris/penningmeester van de bejaardenvereniging. Samen 
met haar echtgenoot (in Vlodrop een beetje kortaf "Wilbers" genoemd), die haar op de 
achtergrond met raad en daad ondersteunde en bijstond, maakte zij (samen met an-
dere bestuursleden) van de vereniging een bloeiende vereniging met allerlei activitei-
ten. In 1994 was zij 25 jaar bestuurslid van de vereniging en bij die gelegenheid be-
dankt mw. Wilbers voor het vertrouwen bij haar herbenoeming; zij zou zich inzetten 
voor de vereniging eventueel met hulp van haar man, die haar rechterhand is en 
haar veel werk uit handen neemt. Dus hier zei mw. Wilbers zelf dat ze veel hulp had 
van haar echtgenoot. Hier gold blijkbaar met een variant op het bekende motto: "Kies 
er één in het bestuur er je krijgt er automatisch de ander (gratis) bij." 
Graag werden mensen lid van de vereniging als zij door "mevrouw Wilbers" hiervoor 
benaderd werden. Naast haar werkzaamheden voor de Vereniging voor Ouderen en 
Gepensioneerden van Vlodrop, was zij bovendien lid van de Ouderenraad Roerstreek 
en van de Seniorenraad Roerdalen. In 1987 werd ze ook nog lid van het Oranjecomité 
van Vlodrop. 
Haar warme belangstelling voor de medemens uitte zich op momenten van vreugde, 
maar ook op momenten van verdriet. Een receptie of verjaardag van een lid ontging 
haar niet, maar ook een zieke dorpsgenoot, die zij maar enigszins kende, werd door 
haar - vaak samen met haar man Piet - bezocht. En ook op de wekelijkse Soos-middag 
was zij altijd present om het kienen in goede banen te leiden. Gewoonlijk werd elke 
week na de Soos met enkele andere bestuursleden het reilen en zeilen van de vereni-
ging besproken; en dat naast de officiële bestuursvergaderingen. 
Met haar oprechte belangstelling voor de medemens beschikte zij over een aangebo-
ren, natuurlijke, bijna antropologische belangstelling voor medemensen, welke haar 
maakte tot een "opbouwwerker avant-la-lettre": lang voordat het woord opbouwwerker 
werd uitgevonden spande mw. Wilbers zich al in om de saamhorigheid en leefbaarheid 
in een gemeenschap te versterken. 
In 1980 heeft zij de Joseph Bremmersmedaille ontvangen voor haar grote verdiensten 
voor de Vlodropse gemeenschap. En op Koninginnedag 1994 kreeg zij voor haar to-
tale verdiensten een Koninklijke onderscheiding, die zij toen met gepaste trots in ont-
vangst heeft genomen.  
Toen To Wilbers-Hermans door omstandigheden na 32 jaar afstand deed van haar 
functie als secretaris/penningmeester van (inmiddels) de vereniging voor Ouderen en 
Gepensioneerden, kostte het haar veel moeite om "haar werk" daar los te laten. Sa-
men met haar man Piet werden ze toen benoemd tot "erelid" van de vereniging. 
 
Uit het archief van de vereniging blijkt dat haar inzet van onschatbare waarde voor de 
vereniging moet zijn geweest en dat dit ook door velen erkend en zeer gewaardeerd 
werd.  
In bijvoorbeeld de feestrede bij het 3e lustrum van de vereniging in 1980, werd al de 
loftrompet over mw. Wilbers gestoken.  
De voorzitter dhr. Van der Beek  vermeldde - complimenterend naar mw. Wilbers - dat 
de leden op elke jaarvergadering (aan het begin van het jaar) uitvoerig op de hoogte 
werden gehouden over het wel en wee van de vereniging door de keurige jaarversla-
gen van mw. Wilbers.  
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Maar ook vroeg de voorzitter zich toen al af hoe de grote bloei van de vereniging ver-
klaard zou kunnen worden? De bejaardenvereniging was inmiddels gegroeid tot 180 
leden. Volgens de feestredenaar waren bijna 90% van alle inwoners van Vlodrop bo-
ven de 65 jaar lid van de vereniging. Een unicum voor onze streek; wellicht zelfs een 
voorbeeld voor heel Midden-Limburg. 
Hierna somde de voorzitter een waslijst op van activiteiten en evenementen etc. van de 
vereniging, waarvan een aantal nagenoeg gratis voor de leden: 
 

"noem mij maar eens een vereniging op waar voor een zo luttel bedrag aan con-
tributie zoveel wordt geboden?"  
 

De voorzitter noemde: 
Jaarvergadering met traktatie, boete- en paasviering met traktatie, zomeruitstapjes, St. 
Nicolaasfeest, kerstviering met traktatie, de gezellige en geregelde bijeenkomsten ge-
durende het jaar. En het bewegen voor ouderen, bestaande uit bejaardengymnastiek 
en volksdansen.  
En vooral niet te vergeten de belangstelling bij ziekte en overlijden. Ziekenbezoek van 
onze leden, ongeacht waar de zieke wordt verpleegd. Verder bejaardenhulp waar zulks 
nodig is. 
 
De vereniging had volgens de voorzitter dus veel te bieden, maar dat verklaart het suc-
ces niet volledig. Het bestuur legt in alle opzichten een geweldige activiteit aan de dag 
en de leden staan als één man achter het bestuur!  
De voorzitter dankte de leden voor het grote vertrouwen dat zij in het bestuur stelden 
en dit bij elke gelegenheid lieten blijken. Voorzitter Van der Beek dankte verder ook alle 
bestuursleden voor hun grote inzet. Een bijzonder woord van dank richtte hij tot de se-
cretaris/penningmeester mw. Wilbers die enorm veel werk heeft verricht voor de vere-
niging, zozeer zelfs dat haar huishouden soms in het gedrang komt. (Onderstreping en 
cursivering door de redactie). De voorzitter deelde mee dat hij dit zelf van nabij had 
kunnen meemaken en dat hij er de hoogste bewondering en waardering voor had. Hij 
vroeg hiervoor een gul applaus van de leden. 
 

Hieruit blijkt al overduidelijk dat mw. Wilbers veel tijd besteedde aan het (bestuurs)werk 
voor de vereniging en aan de zgn. "ledenzorg". De voorzitter zal ongetwijfeld een rea-
listische kijk op haar tijdsinvestering hebben gehad. En natuurlijk moeten de leden van 
het gezin Wilbers ook gemerkt hebben dat "mam en echtgenote" wel heel veel tijd be-
steedde aan de bejaardenvereniging. (Zie het interview met Henk Wilbers en Ria Dou-
ben-Wilbers enkele pagina's verder.) Zij zou op goede gronden een bijna "fulltime se-
cretaris/penningmeester" van de vereniging genoemd kunnen worden.  
 

Uit het verenigingsarchief valt ook op dat voor de jaarvergaderingen en de  jubileum-
vieringen steeds een aantal "notabelen" werd uitgenodigd. Dit werd stug volgehouden, 
hoewel de notabelen toch wel vaker verstek lieten gaan.  
Zo kregen dokter Van de Voort en mw. Van de Voort, de pastoor en/of kapelaan van 
Vlodrop, de burgemeester van Vlodrop en zijn echtgenote, de bejaardenwerker (lange 
tijd was dit dhr. Janissen) van Stichting Bejaardenwerk Roerstreek, de wijkverpleeg-
ster(s), de directeur (dhr. Schoenmakers) van de plaatselijke Rabobank, gedurende de 
tijd dat mw. Wilbers secretaresse was, steevast een uitnodiging voor de genoemde bij-
eenkomsten van de vereniging. Kwamen genodigden niet opdagen zonder zich af te 
melden, dan volgde ook steeds in de notulen van de betreffende bijeenkomst een mis-
prijzende opmerking van de secretaresse: "de eveneens beleefd uitgenodigde persoon 
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X was niet op de vergadering aanwezig en had ook geen bericht van verhindering ge-
stuurd".  
De aanwezigheid van deze "notabelen" op belangrijke bijeenkomsten van de vereni-
ging, zal een "uitstralende" werking op de vereniging hebben gehad in de ogen van 
veel leden en inwoners van Vlodrop. Veel leden zullen het positief gewaardeerd heb-
ben lid te zijn van een vereniging, waarbij mensen van "aanzien" bijeenkomsten van 
hun vereniging bezochten. En misschien stimuleerde dit de senioren van Vlodrop lid te 
worden van de ouderenvereniging van Vlodrop. 
 

Uit de notulen van de jaarvergadering over 1983 blijkt dat mw. Wilbers gehuldigd werd 
voor het feit dat zij ruim 12½ jaar secretaris en penningmeester van de vereniging was. 
Ook dhr. Wilbers werd gehuldigd daar deze ook al ruim 12½ jaar het een en ander voor 
de vereniging opknapt. Hiermee was vooral bedoeld het vervoer van ouderen die niet 
meer zo best ter been waren, maar toch aan de geboden activiteiten binnen de vereni-
ging wensten deel te nemen. 
 

In zijn feestrede ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan in 1990 werden enkele be-
stuursleden met name genoemd door de voorzitter dhr. Sjeng Jeurissen: mw. Wilbers 
en dhr. Paul van der Beek zaliger. Deze twee hadden volgens hem de vereniging in 
een nieuw jasje gestoken en ervan gemaakt wat zij nu is! Ook mw. Waijers werd be-
dankt die vanaf 1975 haar beste krachten aan de vereniging had gegeven. Alle drie 
hebben ook het 'zilveren bondsinsigne' gekregen voor het vele werk dat zij gedaan 
hebben. Paul van der Beek ontving deze op 12 maart 1985 en de dames Wilbers en 
Waijers op 4 februari 1986. Op de jaarvergadering van 4 februari 1986 werden mw. 
Wilbers en mw. Waijers met de zilveren bondsdraagspeld onderscheiden door dhr. 
Meeuwen, afgevaardigde van de katholieke Bond voor ouderen en gepensioneerden in 
Limburg, afdeling Roermond. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De voorzitter M. Klaassen, schuift de aangeboden ring aan de vinger van mw. Wilbers. 

De voorzitter M. Klaassen, schuift de aangeboden ring aan de vinger van mw. Wilbers.
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Tijdens het feest ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan werd mw. Wilbers gehuldigd 
voor het feit dat zij reeds 25 jaar secretaris en penningmeester van de vereniging was. 
De toenmalige voorzitter dhr. M. Klaassen bood haar een bloemstuk aan, doch daarbij 
bleef het niet. Als waardering voor haar werk gedurende die 25 jaar, bood hij haar na-
mens de vereniging een ring aan en hij stond erop die ring persoonlijk aan haar vinger 
te schuiven. (Zie de foto op de vorige pagina.)  
Ook werd de heer Wilbers naar voren geroepen en de voorzitter memoreerde wat Wil-
bers die afgelopen 25 jaar voor de vereniging had gedaan. Daarbij bood hij hem een 
fles drank aan. 
 
Katholieke signatuur vereniging 
Uit de geschiedenis van de vereniging blijkt heel duidelijk dat de vereniging een katho-
lieke signatuur had. Zie bijvoorbeeld al de rede van de voorzitter bij het 10-jarig be-
staansfeest. Hoewel de vereniging volgens de statuten niet op een katholieke grond-
slag was gebaseerd, werden de pastoor en/of de kapelaan steeds uitgenodigd voor 
jaarvergaderingen en jubileavieringen. 
In de notulen van de jaarvergadering over 1985 wordt bijvoorbeeld het volgende op-
gemerkt. De voorzitter gaf het woord aan kapelaan Weevers, die: 
"met stemverheffing, doch op roerende en prachtige wijze zijn rol als plaatsvervangend 
pastoor van onze parochie vervulde. Hij zei dat er in ons dorp geen prachtigere vereni-
ging te vinden is waar tevens ook nog zo'n kerkelijke liefde van uitstraalt. Ik zwaai over 
jullie allemaal mijn loftrompet, hetgeen ik onlangs al heb gedaan bij de viering van het 
20-jarig bestaan van uw vereniging in onze kerk. Ik waardeer deze prachtige vereni-
ging ten zeerste en het zal wel de bloeiendste vereniging in ons dorp zijn. Ik heb 
steeds de volle medewerking van U allen en de jongeren in Vlodrop kunnen nog veel 
van u leren als ze maar goed opletten. Wat u allen doet heeft ook christelijke waarden 
in deze moderne tijd, doch ik waarschuw U er voor, laat u niet op een zijspoor zetten. U 
kunt gerust voor uw mening uitkomen en U bent een voorbeeld voor allen. Hierbij denk 
ik aan het onderhouden van het oude kerkhof, dat alleen door ouderen geschiedt. Zon-
der uw hulp zou het er verlaten en troosteloos bij liggen. Vele jongeren denken dat dit 
bij de oudere mensen hoort, hetgeen in feite niet het geval is. Het kerkbezoek in onze 
parochie bestaat voor een groot gedeelte uit oudere mensen en het financiële gedeelte 
komt ook vaak uit de hoek van de ouderen, waarvoor mijn hartelijke dank".  
 

Voorzitter Van der Beek dankte de kapelaan voor zijn gloedvolle toespraak; zo een had 
hij nog maar zelden op een vergadering gehoord! De voorzitter deelde nog een plaag-
stootje uit naar de kapelaan, door erop te wijzen dat de kapelaan - zoals hij zelf zei - 
slechts een klein woord wilde spreken tot de aanwezige leden. De voorzitter vroeg zich 
af dan wel eens te willen weten wat een groot woord bij de kapelaan is. De toespraak 
van de kapelaan was volgens de voorzitter "af" en hij bedankte hem nogmaals ervoor. 
Ook dit vormt een treffend voorbeeld van de sterke katholieke signatuur die de vereni-
ging in die tijd nog had. 
 
Signaleringssysteem ledenzorg 
Uit de notulen van diverse ledenvergaderingen blijkt dat het bestuur ingelicht wenste te 
worden over mogelijke opname van een lid in een ziekenhuis of zorginstelling. Zo 
wordt in de notulen van de ledenvergadering over 1983 het volgende opgemerkt:  
Met nadruk wees de voorzitter erop om, als een lid van de vereniging in een zieken-
huis, verpleeg- of verzorgingstehuis is opgenomen, dit even te melden bij een der le-
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den van het bestuur. Het is een pijnlijke zaak voor het bestuur als een lid van de vere-
niging is opgenomen (geweest) in een van boven vermelde tehuizen en het bestuur 
daarvan geen weet had en geen bezoek o.i.d. heeft afgelegd, want de ervaring heeft 
het bestuur geleerd dat een bezoek aan de patiënt zeer op prijs wordt gesteld. 
Uit de notulen van de jaarvergadering over 1988 blijkt overigens dat dit ook voor pas-
toor Verbong (als herder van de parochianen van parochie St. Martinus) een probleem 
was.  
De pastoor deelde mee dat het met ziekenbezoek wel eens spaak liep. Hij zei het op 
prijs te stellen als even een bericht zou worden gegeven aan hem of de kapelaan  
wanneer mensen zijn opgenomen in een ziekenhuis. Ook als zieken thuis worden 
verpleegd had hij graag hiervan een bericht. Dan worden die zieken thuis bezocht. Het 
gebeurt vaak dat hij bij een ziekenbezoek te horen krijgt dat hij al lang werd verwacht! 
Maar dat lag niet aan de pastoor, maar in feite bij de familie van de zieke. Even een 
klein berichtje naar de pastoor en het zou in orde komen. Hij benadrukte nog dat de 
kapelaan en hij niet op dorpspraatjes konden afgaan. 
 

De voorzitter dankte de pastoor en sloot aan zijn woorden aan met de mededeling dat 
ook onze vereniging met dit euvel heeft te kampen! Het bestuur krijgt ook vaak 
geen bericht als een van de leden in een ziekenhuis is opgenomen geweest of een 25-
jarig of 40-jarig huwelijk heeft gevierd. 
 

Dit is blijkbaar een probleem van alle tijden van bestuurders die met de "zorg voor le-
den" te maken hebben. Ook het huidige bestuur van de seniorenvereniging meldt re-
gelmatig dat zij van het bedoelde soort zaken graag op de hoogte wordt gesteld door 
de leden. En dat het pijnlijk is wanneer een lid opgenomen is (geweest) in een zieken-
huis of zorginstelling zonder dat het bestuur ervan op de hoogte was en dus ook geen 
blijk van belangstelling voor de zieke heeft kunnen versturen. 
Hieruit blijkt dat men eigenlijk een soort signaleringssysteem voor dit soort zaken nodig 
heeft, opdat het bestuur tijdig actie kan ondernemen in voorkomende gevallen. De op-
roep aan leden en familie een berichtje te sturen of iets te laten weten volstaat kenne-
lijk niet.  
 
Hoogtij van de vereniging 
Is er een periode aan te wijzen die als bloeitijd van de vereniging zou kunnen worden 
beschouwd? Zo'n bloeitijd hoeft niet per se samen te vallen met de tijd waarin het 
hoogste ledenaantal werd bereikt. Er zijn pas vanaf 1971 gegevens voorhanden over 
de ontwikkeling van het ledenaantal. De ontwikkeling van het ledental wordt in de vol-
gende tabel samengevat tot het jaar 2003.  

 

Jaar leden Jaar  leden Jaar leden Jaar  leden Jaar leden 
1971   110   1978  

  
1985   252   1992   306   1999   310  

1972   125   1979   178   1986   243   1993   318   2000   327  
1973   140   1980   180   1987   275   1994   310   2001   319  
1974   154   1981   213   1988   262   1995   336   2002   333  
1975   150   1982   218   1989   290   1996   322   2003   341  
1976  

  
1983   237   1990   296   1997   323  

     1977   160   1984   252   1991   306   1998   323  
      

Zo'n tabel "spreekt nog niet", toont nog geen duidelijk zichtbare ontwikkelingen. Maar 
deze tabel kan tot een grafiek bewerkt worden, waardoor er duidelijk trends zichtbaar 
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worden. In de volgende grafiek wordt de ontwikkeling van het ledenaantal grafisch 
weergegeven. 
 

 
 
 
Deze grafiek laat zien dat het ledenaantal geleidelijk toeneemt van 110 leden in 1971 
tot 322 in 1996. Vanaf 1996 stabiliseert het ledental rond de 325, met geringe schom-
melingen. Na 2003 zijn geen cijfers meer opgenomen, omdat de ledenlijst na die tijd 
naar alle waarschijnlijkheid "vervuild" is geraakt doordat de lijst niet meer goed werd 
bijgehouden en in het archief genoemde aantallen dus niet geheel betrouwbaar zijn. 
Het is bijvoorbeeld bekend dat het bestuurslid mw. Betsy Wilms in die tijd veel werk 
heeft verzet om de ledenlijst "up to date" te krijgen. Volgens de laatste gegevens be-
draagt het ledental momenteel ongeveer 170. Er heeft dus (in elk geval "op papier") 
een forse afname plaats gevonden in de afgelopen 10 jaar ongeveer. 
De jaarvergadering op 8 mei 1984 werd bijgewoond door 98 leden van de totaal 236 
leden. Dat is een zeer hoog percentage: 41,5 %. De bloeiperiode was toen al aan de 
gang.  
Het jaarverslag over 1992 vermeldt dat aan de jaarvergadering 104 leden deelnamen 
van de 303 leden. Dat betekent dat 33% (1 op de 3) van de leden naar de jaarvergade-
ring ging. Ook dat is een hoog percentage en het vormt een indicatie voor de loyaliteit 
aan en tevredenheid van de leden over de vereniging. 
Ook gelet op andere factoren lijkt het verantwoord om de hoogtij-jaren (na de opbouw 
in de jaren 1965-1980) te plaatsen in de jaren vanaf ongeveer 1980 tot ongeveer 
1996/97. Voor die jaren zijn in de archiefstukken ook de meeste opmerkingen aange-
troffen over de bloei van de vereniging.  
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Voorzitter Paul van der Beek vroeg zich in zijn feestrede ter gelegenheid van het 3e 
lustrum (1980 dus) af hoe de grote bloei van de vereniging verklaard zou kunnen wor-
den? De bejaardenvereniging was inmiddels gegroeid tot 180 leden. Volgens de feest-
redenaar waren bijna 90% van alle inwoners van Vlodrop boven de 65 jaar lid van de 
vereniging! Een unicum voor onze streek; wellicht zelfs een voorbeeld voor heel Mid-
den-Limburg. 
In de feestrede van de voorzitter Paul van der Beek bij gelegenheid van het 20-jarig ju-
bileum van de vereniging in 1985, vermeldde de voorzitter bijvoorbeeld dat 93% van 
alle inwoners van Vlodrop ouder dan 65 jaar, lid was van de vereniging voor ouderen 
en gepensioneerden! Hij schatte in dat dit wellicht een unicum voor onze streek was, 
misschien zelfs voor heel Midden-Limburg. Het relatieve ledenaantal onder 65-plussers 
van Vlodrop vormt een goede indicatie voor de aantrekkelijkheid en het succes van de 
vereniging onder inwoners van 65 jaar en ouder en zegt daarmee iets over een even-
tuele bloeiperiode van de vereniging. 
Maar er zijn nog andere aanwijzingen: tijdens de ledenvergadering van 17 maart 1992 
neemt Sjeng Jeurissen afscheid als voorzitter en bestuurslid van de vereniging. Hij 
merkte op 12 jaar bestuurslid te zijn geweest, waarvan zes als voorzitter. Hij hoopte dat 
de vereniging nog verder zou groeien en nog meer zou bloeien, maar dat leek hem een 
zeer zware opgave aangezien de vereniging al jaren optimaal draait en een van de 
beste van de Roerstreek mag worden genoemd. Ook dit is een observatie waaruit blijkt 
dat de vereniging in de genoemde periode een bloeitijd kende. 
Als verklaring is er al op gewezen dat de vereniging volgens voorzitter Paul van der 
Beek veel te bieden had tegen een geringe contributie en/of eigen bijdrage, maar dat 
verklaart het succes niet volledig volgens de voorzitter. Het bestuur legde volgens de 
voorzitter in alle opzichten een geweldige activiteit aan de dag en de leden van de ver-
eniging staan als één man achter het bestuur! Sleutelwoorden in het succes zijn dus: 
op diverse wijzen duidelijk zichtbaar zijn in het dorp en (het wel en wee van) leden se-
rieus nemen. 
 

Maar het is allemaal toch nog geen afdoende verklaring. Er is meer! Er dient ook ge-
wezen te worden op de maatschappelijke context waarin deze mensen hun vereniging 
tot bloei brachten en de saamhorigheid onder elkaar (en in het dorp dus) zo bena-
drukten. Dat speelde zich af in een historisch-maatschappelijke context waarin het dui-
delijk werd dat de "goede oude tijd" aan het verdwijnen was en wellicht nooit meer te-
rug zou komen. 
Er werd in de vereniging door alle betrokkenen in de vorm van een collusie (d.w.z.  in 
de vorm van een soort verborgen medeplichtigheid) als het ware een hoogmis van 
saamhorigheid opgedragen. Men hield een lofzang op de sociale cohesie van de oude 
plattelandse (dorps)samenleving, in de hoop dat het zou blijven zoals het was. Van de 
leden in deze bloeiperiode (±1980 - ±1996/97) waren er zeer velen immers nog opge-
groeid in zo'n vooroorlogs plattelandsdorp en men had er ook als volwassene langere 
tijd deel van uitgemaakt; men voelde dat het geliefde karakter van het dorp zou gaan 
verdwijnen of al aan het verdwijnen was. Men benadrukte in de bejaardenvereniging 
a.h.w. symbolisch het cement, de sociale cohesie van zo'n samenleving. En men kan 
zich afvragen of alle deelnemers zich er wel even bewust van waren dat deze lofzang 
op (het geïdealiseerde karakter van) hun oude plattelandsdorp de zwanenzang erop 
zou worden. 
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GESPREK MET RIA DOUBEN-WILBERS EN HENK WILBERS OVER TWEE 
ONVERGETELIJKE MENSEN UIT HET VERLEDEN VAN DE SENIOREN-
VERENIGING:  
TO WILBERS-HERMANS EN PIET WILBERS 
 
In 1961 zijn ze in Vlodrop komen wonen, de 
familie Wilbers. De heer Wilbers was een alom 
gerespecteerde politieagent, die op zijn DKW 
het dorp controleerde en bijzonder waakzaam 
en alert was als hij zijn functie uitoefende. 
Daarnaast had hij ook een héél ander gezicht 
met veel humor. 
Mevrouw Wilbers had even tijd nodig om aan 
Vlodrop te wennen. Toen de kinderen steeds 
meer zelfstandig werden, kwam ze tevoor-
schijn. In 1969 werd ze gevraagd om vrijwillig-
ster te worden bij de bejaardenvereniging. Een 
jaar later nam ze bij die vereniging het secreta-
riaat en de financiën onder haar hoede. En toen 
begon een groot aantal bijzondere jaren. We 
laten Ria en Henk verder aan het woord. 
 
Toen wij als kinderen op onze eigen benen be-
gonnen te staan, is het allemaal begonnen. 
Mam werd in 1969 benaderd door dhr. Moors 
en dhr. Nacken. Die waren bestuurslid van de toenmalige bejaardenvereniging. Eerst 
werd ze als vrijwilligster gevraagd. Al snel - in 1970 - werd mam secretaris-penning-
meester; ze was toen 48 jaar. Pap was toen nog als politieman werkzaam. Regelmatig 
werden bij ons thuis bestuursvergaderingen gehouden. Dan hing de kamer vol met on-
gezonde sigarenrook. Mam maakte wat aantekeningen van de vergadering en pap - 
die vaak op de achtergrond aanwezig was - typte dan het verslag uit. Ook typte hij de 
ledenlijsten, de jaarverslagen en de logboeken van de reizen die ze met de vereniging 
ondernamen. Ondanks het feit dat hij geen lid was van het bestuur, heeft hij heel wat 
uren aan zijn bureau zitten typen. Hij was eigenlijk de rechterhand van mam en deed 
voor haar heel veel werk. 
Maandelijks werden er inkopen gedaan voor kienprijzen. Deze werden dan gehaald bij 
de plaatselijke middenstand maar ook bij de Macro en bij Lekkerland van Toon Klin-
kers. Er werden altijd eersteklas merken gekocht. Alles werd opgeslagen in de be-
schikbare ruimtes in ons huis. Op zondag werden traditioneel de kienprijzen voor de 
komende soosmiddag uitgezocht en werd de administratie weer op orde gebracht.  
Mam heeft van meet af aan altijd gebruik kunnen maken van een vaste groep vrijwillig-
sters die bereid waren om mee te helpen.  
Bij het eten ging het gesprek meestal over de vereniging en werden er hele draaiboe-
ken gemaakt en zorgvuldige plannen opgesteld.  
Toen pap in 1978 met pensioen ging had hij meer tijd om als vrijwilliger op de achter-
grond voor de vereniging werkzaamheden uit te voeren. Pap was klankbord en souf-
fleur voor mam. Hij heeft mam zelfs het boekhouden geleerd. Mam had geen rijbewijs 
en daarom was pap ook haar chauffeur. Door zijn vele vrijwillige werkzaamheden voor 
de bejaardenvereniging dacht men dat pap ook tot het bestuur behoorde, maar dat was 
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niet zo. Als het bestuur ergens werd uitgenodigd bijvoorbeeld op een receptie, feest of 
koffietafel, ging men ervan uit dat pap ook meekwam. Dan ging pap principieel niet 
mee. Als hij wel meeging, dan was dat op persoonlijke titel, privé. Hij was daar heel 
consequent in. 
Onze ouders droegen het "lief en leed" van de leden hoog in hun vaandel. Als er iets te 
vieren viel, dan wilde mam als bestuurslid dat "lief" graag delen. Als er "leed" was, dan 
wilde ze ook aanwezig zijn. Pap moest haar dan brengen en halen met zijn auto. Ze 
hebben heel wat afgereisd samen, in de Roerstreek, wekelijks naar het ziekenhuis, 
naar Camillus, Petrusberg, maar ook Hornerheide werd bezocht. En omdat mam erg 
zuinig was op de kas, hebben ze nooit om een benzinevergoeding gevraagd. 
Een zieke werd regelmatig opgebeurd door een attent kaartje voorzien van de handte-
keningen van de aanwezige leden op de soosmiddag. Mam hield ook de verjaardagen 
van iedereen bij. Ze had een lijst van alle inwoners van Vlodrop, zeker vanaf 1915, met 
alle geboortedatums. Ze wist daarom ook precies, wanneer iemand 55 jaar zou worden 
en toegelaten kon worden tot de vereniging. Pap had die lijsten zorgvuldig uitgetypt. 
Mam ging de jarige dan feliciteren en vroeg terloops of hij of zij lid wilde worden van de 
ouderenvereniging. Op die manier heeft ze heel wat leden voor de vereniging gewor-
ven en dat was natuurlijk goed voor de financiën, want voor elk lid kreeg men subsidie 
en van elk lid kreeg de vereniging contributie, ook al waren het vaak "slapende" leden. 
Ook voor alle andere activiteiten, bijvoorbeeld met Sinterklaas, Pasen en met Kerstmis, 
maar ook voor volksdansen, zwemmen, gymmen en jeu de boules, werden zorgvuldig 
de namen van de vele deelnemers genoteerd. En dan ging pap weer boven zitten, om 
alles netjes uit te typen met naam en adres, enz. In het archief van de ouderenvereni-
ging zijn deze lijsten nog terug te vinden. 
Bijzonder was de voorbereiding voor de Sinterklaasviering. Chrit Kruytzer speelde des-
tijds voor Sinterklaas. Pap en mam zaten al weken van te voren te broeden op verha-
len en anekdotes om Sinterklaas toch maar van genoeg spreekstof te kunnen voorzien. 
Daarbij is heel wat afgelachen. Pap was degene die de grappen verzon en het liefst 
bracht hij ondeugende zaken naar boven. Zo heeft Sinterklaas enorm veel vermakelijke 
verhalen kunnen vertellen. Pap was naar buiten een heel serieuze man, maar met zijn 
kwinkslagen kon hij heel humoristisch zijn. 
In het verloop van al die jaren van het lidmaatschap was mam steeds meer van huis. Ik 
(Ria) werkte op Camillus. Op dinsdag was bejaardenmiddag. Ik had dan vaak vrij. Als 
mam thuis kwam had ik de was gedaan en stond het eten op tafel. Zo ging dat bij ons. 
Het feit, dat mam zoveel tijd besteedde aan de vereniging is in ons gezin nooit een 
probleem geweest, het was een vanzelfsprekendheid geworden die door pap en de 
kinderen werd geaccepteerd en gesteund. En voor ons, als opgroeiende jongeren, was 
het ook wel prettig als het vaderlijk of moederlijk gezag wel eens afwezig was. We 
hadden alle begrip voor hun bezigheden en we hebben er nooit een punt van gemaakt. 
Wij waren zelf nooit te beroerd om iets voor hen te doen, zoals o.a. het uithelpen bij 
activiteiten, voor Zwarte Piet spelen, briefjes en de Nestor rondbrengen naar de leden. 
De reisjes die pap en mam organiseerden waren ook bijzonder. Vier of vijf dagen gin-
gen de oudjes op stap en pap was daarbij de reisleider. De ouderenvereniging ging 
dan echt op vakantie. Ze gingen naar Duitsland en naar plaatsen in Nederland zoals 
o.a. naar de Veluwe, naar Drenthe en Brabant. Daarnaast waren er ook geregeld uit-
stapjes van één dag  Ze hadden een vaste buschauffeur, dhr. Beckers uit Montfort die 
alles van dat soort reizen en uitstapjes wist. Met hem werd er weer een reis of een uit-
stapje gepland en werden de plannen tot in de details bij ons thuis besproken. En dat, 
terwijl pap en mam zelf nooit op vakantie gingen, hooguit naar Horst, naar familie voor 
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enkele dagen en mam één keer naar Lourdes, omdat ze deze reis bij de vrouwenbond 
gewonnen had. 
Mam is gedurende 32 jaar met haar activiteiten bezig geweest. Wij merkten dat het 
steeds meer moeite kostte om de vereniging zoals men gewend was te blijven draaien. 
We hebben mam toentertijd regelmatig aangegeven dat ze samen met pap, in al die ja-
ren zeer goed werk hebben verricht. Ze konden hier trots op zijn.  
Toch kon mam haar passie en beeld van vroeger maar moeilijk loslaten. Met pijn in het 
hart heeft ze op 80-jarige leeftijd het advies van pap en ons als kinderen toch ter harte 
genomen en heeft ze van steeds meer van haar taken afscheid genomen.  
Pap was hierin veel realistischer. Hij vond dat het tijd werd dat jongeren haar taak gin-
gen overnemen en dat is uiteindelijk ook gebeurd. 
 
Mevrouw Wilbers is op 17 augustus 2007 op 85-jarige leeftijd overleden. De heer Wil-
bers heeft haar vijf jaar overleefd tot hij op 18 november 2012 overleed op Bosscherhof 
in Herkenbosch. 
In de geschiedenis van de Seniorenvereniging Vlodrop zijn zij een tweespan geweest 
met een ongelooflijke inspiratie en inzet. De redactie is blij dit hier in herinnering te 
kunnen brengen. 
 
 
 
 
 
1/8  ADV. VERA HESS                       1/8 adv. Cosmotiek 
(ADV. BIJGEVOEGD)                               (in bezit Koenen) 
  
                                      
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/8 adv. Bremmers     1/8 adv. Parasol 
(in bezit Koenen)      (in bezit Koenen) 
 
 
 
 
 
 

Gefeliciteerd met jullie 50-jarig jubileum!

Vlodrop

Markt 21 A

06-27179514

www.verahessnatuurlijkmooi.nl

Vera Hess
NATUURLIJK MOOI

Bergerweg 36
6063 BS Vlodrop
0475 407 190
info@de-parasol.com

Altijd een groot aanbod 
tropische vogels, papegaaien 
en knaagdieren.
Tevens alle benodigdheden 
voor uw vogel, papegaai, hond, 
kat én knaagdier!

De locatie voor een gezellig en sfeervol samenzijn. 
Bij ons kunt u lekker rustig dineren en 

daarna aanschuiven aan onze gezellige bar.

Eet-Café Bremmers is de perfecte locatie voor al uw
feesten, partijen, vergaderingen en cursussen.

Naar wens worden deze verzorgd 
met een lekker hapje of buffet.

Markt 12, 6063 AD Vlodrop Tel. 06-22117248

Eet-Café

Schoonheidsinstituut
COSMOTIEK
Klifsbergweg 16A
6063 NE Vlodrop
0475 - 401882
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VIERING JUBILEA EN SAMENSTELLING BESTUUR 
 
5-JARIG BESTAAN BEJAARDENVERENIGING IN 1970 
Het 5-jarig bestaan van de vereniging werd gevierd met een koffietafel in het klooster 
Aerwinkel in Posterholt. Zuster Madeleine had gezorgd voor een koffietafel in een ge-
bouw bij het klooster. Het vervoer ernaar toe werd geregeld met privé-auto's. Er zijn 
geen foto's van het bestuur of van deze feestgelegenheid in het verenigingsarchief 
aangetroffen.  
Het bestuur was in 1970 als volgt samengesteld: 
Dhr. Sjeng Moors, voorzitter; mw. To Wilbers-Hermans, secretaris/penningmeester; 
mw. Truus Berben-Schrooijen, lid; dhr. Berben, lid; dhr. W. van der Beek, lid. 
 

De dames Frijsinger-Joris en Croonenberg-van Bree hadden zich in 1969 als bestuurs-
lid bedankt, na enkele jaren lid van het bestuur te zijn geweest. Dhr. Berben overleed 
en werd opgevolgd door dhr. Pietsje op de Kamp. Diens zoon Jan vertelde de redactie 
zich goed te kunnen herinneren dat de broodjes voor een viering in de keuken van zijn 
ouders werden gesmeerd. Ook dhr. Sjra Tegels had zijn functie als secretaris neerge-
legd en werd als zodanig opgevolgd door mw. Wilbers. 
Er bestaat enige onduidelijkheid over de vraag of zuster Madeleine ook deel heeft uit-
gemaakt van het bestuur omstreeks 1970. Vanaf 1971 zijn er jaarverslagen in het ver-
enigingsarchief voorhanden. In de eerste jaarverslagen is er nergens sprake van dat 
wijkverpleegster zuster Madeleine in het bestuur was opgenomen. Wel werd in de 
feestrede ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan vermeld dat bijzonder veel werk 
verricht werd door de wijkverpleegsters zuster Madeleine en zuster Henriëtte, die altijd 
in de weer waren voor de bejaardenvereniging. Maar hierbij werd niet opgemerkt dat 
zuster Madeleine in het bestuur was opgenomen. 
 
10-JARIG BESTAAN BEJAARDENVERENIGING IN 1975 
Op 10 januari 1975 werd in zaal Roerzicht een receptie gehouden ter gelegenheid van 
het 10-jarig bestaansfeest van de bejaardenvereniging Vlodrop. 's Middags werd eerst 
uit dankbaarheid een H. Mis in de parochiekerk opgedragen door pastoor Vrancken, 
die tevens een feestpreek hield. Na afloop van deze kerkelijke plechtigheid volgde er 
een jaarvergadering, tevens feestvergadering, in zaal Roerzicht, waarna de leden en 
genodigden konden genieten van een koffietafel. Na de koffietafel boden alle aanwe-
zige leden het bestuur hun gelukwensen aan. Omstreeks 18.30 uur startte een recep-
tie, waaraan een groot aantal inwoners van Vlodrop maar ook van buiten Vlodrop, 
deelnam. 
Het bestuur bestond in 1975 uit de volgende personen; zie de twee foto's op de vol-
gende pagina. 
 

FOTO BOVEN VAN LINKS NAAR RECHTS  
Dhr. Piet Schmitz, Tussen de Bruggen 2; dhr. Piet op het Veld, Kerkstraat 5; kapelaan 
Wevers, geen bestuurslid, geestelijk adviseur; mw. Truus Berben-Schrooijen, St. Anto-
niusstraat 15; dhr. Sjeng Moors, Boomgaardstraat 14, erevoorzitter 
FOTO ONDER VAN LINKS NAAR RECHTS 
Dhr. Sjeng Moors, erevoorzitter; pastoor Vrancken, geen bestuurslid; mw. To Wilbers-
Hermans, secretaris/penningmeester; dhr. Paul van der Beek, voorzitter.  
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Het bestuur  in 1975 bij het 10-jarig bestaan 
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Dhr. Piet op het Veld, destijds Kerkstraat 5,  werd op de jaarvergadering van 1974 bij 
acclamatie gekozen tot bestuurslid. Hij kwam in de plaats van dhr. Wiel Smeets, die 
aftrad vanwege zijn vergevorderde leeftijd, te weten 82 jaar.  
 
15-JARIG BESTAAN BEJAARDENVERENIGING IN 1980 
Op 11 januari 1980 vierde de vereniging haar derde lustrum. Ter gelegenheid hiervan 
werd om 15.30 uur een eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Martinus uit 
dankbaarheid opgedragen. Aan de hierop volgende jaarvergadering in zaal Roerzicht - 
tevens feestvergadering - namen 109 personen deel. Aanwezig was ook de locobur-
gemeester van de gemeente Vlodrop, dhr. Jan Mulders met zijn echtgenote mw. Riny 
Mulders-Maessen. De locoburgemeester kreeg het woord en verklaarde met aandacht 
geluisterd te hebben naar het jaarverslag over 1979. Hij deelde mee ervan versteld te 
staan dat er nog zoveel omging in een vereniging voor ouderen. En hij hoopte te kun-
nen bewerkstelligen dat de gemeente de vereniging zou blijven steunen, zodat het 
mooie werk van de vereniging kan blijven bloeien. 
Na deze vergadering werd een koffietafel aangeboden. De druk bezochte receptie 
vond plaats van vanaf 18.30 uur tot 19.30 uur.  
 
 

Het bestuur in 1980 

    

Ten tijde van het 15-jarig bestaansfeest was het bestuur als volgt (foto hierboven) sa-
mengesteld:  
 

VAN LINKS NAAR RECHTS 
Dhr. Piet Schmitz; mw. Gretha Waijers-Meier; dhr. Piet op het Veld; mw. To Wilbers-
Hermans (secretaris/penningmeester); dhr. Paul van der Beek (voorzitter). 
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Inmiddels was op de jaarvergadering van 1975 mw. Berben-Schrooijen  afgetreden als 
bestuurslid, na 6,5 jaar als bestuurslid werkzaam te zijn geweest. In deze vacature 
werd toen gekozen mw. Waijers-Meier, die in 1980 dus nog steeds deel uitmaakte van 
het bestuur. 
Op 12 mei 1980 overleed in het ziekenhuis te Roermond bestuurslid Piet Schmitz van 
de Angsterweg 31. Daarnaast deelde bestuurslid Piet op het Veld  op de bestuursver-
gadering van 18 november 1980 mee af te treden als bestuurslid, vanwege zijn hoge 
leeftijd. Hij wilde plaats maken voor jongeren. Uit het jaarverslag over 1982 blijkt dat 
het erebestuurslid Piet op het Veld plotseling overleed op 5 januari 1982; lang heeft hij 
dus niet van zijn status als erebestuurslid mogen genieten. 
Uit de notulen van de jaarvergadering 1981 blijkt dat dhr. Sjeng Jeurissen, destijds 
Tussen de Bruggen 18 en dhr. Lei Maessen, destijds De Eerensplein 10,  werden ge-
kozen tot bestuurslid. 
 
20-JARIG BESTAAN VERENIGING IN 1985 
 

Naamswijziging vereniging in 1980 
Uit het jaarverslag over 1980 blijkt dat inmiddels op 1 augustus 1980 - op advies van 
de Bond voor Ouderen en Gepensioneerden in Nederland - de naam van de 
bejaardenvereniging Vlodrop werd omgedoopt in Vereniging voor Ouderen en Gepen-
sioneerden. 
 
Op 11 januari 1985 vierde de vereniging haar 20-jarig bestaansfeest. De feestdag be-
gon met een plechtige eucharistieviering in de kerk van Vlodrop, die werd opgedragen 
voor alle levende en overleden leden van de vereniging. Deze H. Mis werd voorgegaan 
door kapelaan Wevers, die ook een feestpreek hield. Oud pastoor Vrancken assis-
teerde bij de dienst.  
Daarna vond er in zaal Roerzicht een feestvergadering plaats, die werd geleid door de 
voorzitter dhr. Paul van der Beek. Na afloop daarvan werd een koffietafel aangeboden, 
die prima was verzorgd en waaraan 115 personen deelnamen. Na de koffietafel volgde 
de receptie (geleid overigens door dhr. Pierre Jeurissen als ceremoniemeester) van 
18.30 uur tot 19.30 uur. Deze receptie werd zeer druk bezocht. Bijna alle verenigingen 
uit Vlodrop namen deel aan de receptie, alsmede ook vele "gewone" inwoners; door 
allemaal werden enveloppen met inhoud aangeboden.  
Na de receptie werd de avond verder gevuld met muziek en voordrachten door dorps-
genoten: Günther Ohlenforst, Peter Gerts en Peter op de Kamp. Hun optredens vielen 
erg in de smaak bij de aanwezigen. Vermeldenswaardig is dat de vergoeding die deze 
drie personen voor hun optreden die avond ontvingen, spontaan door hen aan de ver-
eniging werd geschonken. De vereniging zou dat bedrag naar eigen inzicht kunnen be-
steden! Deze sympathieke geste leverde een daverend applaus op van de aanwezige 
leden. 
 

Het bestuur was (ten tijde van deze receptie) als volgt samengesteld: 
Zie de foto op de volgende pagina.  
VAN LINKS NAAR RECHTS  
Dhr. Paul van der Beek, voorzitter, 
mw. To Wilbers-Hermans, secretaris/penningmeester,  
dhr. Sjeng Jeurissen, vicevoorzitter,  
mw. Gretha Waijers-Meier, 
dhr. Lei Maessen (wegens ziekte afwezig op deze receptie). 
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Min of meer pikant in de context van het 20-jarig bestaan is een in het archief opgeno-
men verklaring van de secretaris mw. Wilbers. Zij schrijft: 
 

"Het overzicht van het door onze vereniging gehouden 20-jarig bestaan ontbreekt. Dit 
feest werd gehouden op 11 januari 1985 in zaal Roerzicht, gelegen aan de Groote-
straat nr. 36 Vlodrop. Door de secretaresse werd een overzicht gemaakt aan de hand 
van de jaarlijkse notulen van de afgelopen 20 jaar. De huidige voorzitter, dhr. Paul van 
der Beek, heeft dit overzicht op de feestvergadering voorgelezen. Ondanks ik hem 
hierover meerdere malen heb gevraagd heeft hij mij dit nimmer ter hand gesteld. Dit is 
de reden waarom dit overzicht ontbreekt in de administratie van onze vereniging 
Vlodrop, 6 mei 1985 
De secretaresse, mw. Wilbers-Hermans" 
 

Dit overzicht van de eerste 20 jaar ontbreekt nog steeds in het archief. Het is dus ook 
niet later nog op de proppen gekomen. Mw. Wilbers moet zich er behoorlijk aan geër-
gerd hebben dat de voorzitter het betreffende stuk niet wilde teruggeven, waardoor zij 
deze verklaring in de administratie heeft opgenomen voor (toekomstige) onderzoekers 
van de geschiedenis van de vereniging…! 
 
In de notulen van de jaarvergadering over 1986 wordt opgemerkt dat dhr. Paul van der 
Beek aftreedt als voorzitter na 14 jaar die functie vervuld te hebben. Dhr. Sjeng Jeuris-
sen werd bij acclamatie als voorzitter gekozen. Paul van der Beek werd benoemd tot 
erevoorzitter. 
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Op deze jaarvergadering werden twee nieuwe bestuursleden gekozen: dhr. Piet Tegels 
en dhr. Jan van de Weijer. Dit ook in verband met het overlijden van het bestuurslid 
dhr. Lei Maessen in 1985. 
Uit het jaarverslag over 1988 blijkt dat de erevoorzitter, dhr. Paul van der Beek, op 23 
juli 1988 overleed in de leeftijd van 83 jaar. Hij had de vereniging 14 jaar geleid als 
voorzitter.  
 
25-JARIG BESTAAN VERENIGING IN 1990 
Op 12 januari 1990 vierde de vereniging haar 25-jarig bestaansfeest. Het bestuur was 
van mening dat dit heuglijke feit op een feestelijke wijze met de leden gevierd mocht 
worden. De dag begon 's middags met een plechtige eucharistieviering in de parochie-
kerk te Vlodrop, die werd opgedragen ter intentie van de levende en overleden leden 
van de vereniging. Na afloop van de H. Mis werd in zaal Roerzicht een diner aangebo-
den aan de leden die zich hiervoor hadden ingeschreven. Hiervoor hadden ze niets 
hoeven te betalen. Van 18.30 uur tot 19.30 uur werd er een receptie gehouden en be-
stond de gelegenheid om het bestuur te feliciteren. Na de receptie werd de avond ge-
vuld met muziek en voordrachten door dorpsgenoten. Voor vervoer voor minder mo-
biele leden werd trouwens gezorgd; degenen die op de wekelijkse Soos-middagen toch 
al steeds werden opgehaald, hoefden zich niet extra voor dit vervoer naar de feestmid-
dag aan te melden.  
Het bestuur bestond uit de volgende personen. Zie de twee foto's hieronder. 

 

 
Foto hierboven 
VAN LINKS NAAR RECHTS 
Mw. Gretha Waijers-Meier, bestuurslid; mw. To Wilbers-Hermans, secreta-
ris/penningmeester; genodigde pastoor W. Verbong, geen bestuurslid; dhr. Sjeng Jeu-
rissen, voorzitter. 
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Foto hieronder 
VAN LINKS NAAR RECHTS 
Genodigde mw. Smeets en genodigde dhr. Smeets (burgemeester), beiden geen be-
stuurslid; dhr. Piet Tegels, lid; dhr. Jan van de Weijer; lid 
 

 

Op de ledenvergadering van 17 maart 1992 nam dhr. Sjeng Jeurissen afscheid als 
voorzitter en bestuurslid van de vereniging. Hij merkte op 12 jaar bestuurslid te zijn 
geweest, waarvan 6 als voorzitter. 
Hij hoopte dat de vereniging nog verder zou groeien en nog meer zou bloeien, maar 
dat leek hem een zeer zware opgave, aangezien de vereniging al jaren optimaal draait 
en een van de beste van de Roerstreek mag worden genoemd. 
Op deze ledenvergadering werd als bestuurslid en als voorzitter vervolgens verkozen 
dhr. Meindert Klaassen, destijds wonend Angsterweg 17. Dhr. Jeurissen droeg daarna 
de leiding van de vereniging over aan de nieuwe voorzitter, hetgeen met een groot ap-
plaus werd begroet. 
 
30-JARIG BESTAAN VERENIGING IN 1995 
Op vrijdag 13 januari 1995 vierde de vereniging haar 30-jarig bestaan. Het feest begon 
met een eucharistieviering in de parochiekerk van Vlodrop. Tijdens de H. Mis werden 
door pastoor Baetsen naar voren geroepen de voorzitter, dhr. M. Klaassen, de secreta-
ris/penningmeester, mw. Wilbers en dhr. P. Wilbers.  Zij werden door de pastoor voor 
hun werk voor de jubilerende vereniging gehuldigd. 
Na deze H. Mis verzamelden de leden zich in zaal Roerzicht, alwaar zo'n 140 deelne-
mende leden werden getrakteerd op koffie met vlaai. 
Na de huldiging van een aantal jubilarissen werden enkele leden in het bijzonder ge-
huldigd: mw. Pauly-Hendriks vanwege het feit dat zij al 25 jaar steeds behulpzaam is 
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bij de vereniging en mw. Waijers-Meier omdat zij al 20 jaar bestuurslid is en ook steeds 
behulpzaam was bij de vereniging. De voorzitter bood deze dames een boeket bloe-
men aan. 
Zoals reeds eerder vermeld, werd mw. Wilbers tijdens deze bijeenkomst gehuldigd 
voor het feit dat zij 25 jaar secretaris en penningmeester van de vereniging was. Zij 
werd daarvoor op passende wijze in de bloemetjes gezet.  
De ceremoniemeester, dhr. Bert Schmitz, hield hierna een toespraak over het dorp 
Vlodrop en de vereniging in de afgelopen 30 jaar. Daarna konden de leden genieten 
van een buffet met warm vlees, etc. 
Omstreeks 19.00 uur startte de receptie, nadat eerst de ongeveer 140 aanwezige le-
den het bestuur kwamen feliciteren. De receptie werd om 20.30 uur beëindigd met een 
dankwoord aan de vele personen die het bestuur hun felicitaties hadden komen aan-
bieden. Na de sluiting van de receptie werd de avond voortgezet met muziek van dhr. 
Slabbers en compagnon uit Linne, die voor stemmige dansmuziek zorgden. Vele leden 
maakten van de gelegenheid gebruik en waagden een dansje. 

 

Op de foto hierboven de bestuurstafel tijdens de uitvoering van de jeugdfanfare Wil-
helmina uit Vlodrop. 
 

VAN LINKS NAAR RECHTS 
Dhr. Meindert (Bob) Klaassen, voorzitter; mw. To Wilbers, secretaris/penningmeester; 
mw. Gretha Waijers-Meier, lid; dhr. Piet Tegels, lid; de erevoorzitter dhr. Sjeng Jeuris-
sen; de geestelijk adviseur pastoor Baetsen; dhr. Jan v.d. Weijer, lid. 
Bij de microfoon rechts Piet Geuskens (Fanfare Wilhelmina)  en Bert Schmitz, 
ceremoniemeester van de receptie en het feest. Op de Bühne de jeugdfanfare 
Wilhelmina uit Vlodrop. 
 
35-JARIG BESTAAN VERENIGING IN 2000 
Uit het jaarverslag over 1996 blijkt inmiddels dat mw. Waijers-Meier en dhr. Jan van de  
Weijer op de jaarvergadering van 5 maart 1996 aftraden als bestuurslid en zich niet 
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meer herkiesbaar stelden. Mw. Gretha Waijers was 20 jaar bestuurslid geweest en dhr. 
Jan van de Weijer 10 jaar. 
Mw. Wilbers sprak beide scheidende bestuursleden hartelijk toe en bedankte hen voor 
alle werk dat zij voor de vereniging verricht hadden. Uit de tekst van haar rede kan men 
opmaken dat beide bestuursleden zgn. "werkpaarden" vormden binnen het bestuur; 
het liefst hielden deze twee scheidende bestuursleden van "aanpakken" en zetten hun 
schouders eronder als er werk verzet moest worden binnen de vereniging. Met het bij-
wonen van vergaderingen hadden beiden minder op. Beiden kregen van de voorzitter 
een cadeau aangeboden. Het cadeau voor dhr. Jan van de Wijer - in de vorm van  een 
in olieverf geschilderd stilleven - was overigens vervaardigd door zijn kunstzinnige 
dochter Mariet. Mw. Waijers ontving een in glas-in-lood gebrandschilderd tafereel van 
de parochiekerk van Vlodrop en van zaal Roerzicht.  
In de ontstane bestuursvacatures werden vervolgens (met overweldigende meerder-
heid van stemmen) verkozen mw. Peeters-van de Weijer, Grootestraat 37 en dhr. Chrit 
Kruijtzer, Bergerweg 12. In het jaarverslag over 1998 wordt vermeld dat dhr. Kruijtzer 
aftrad  i.v.m. drukke werkzaamheden, in het bijzonder het voorzitterschap van de KBO, 
afdeling Roermond.  
Uit de notulen van een bestuursvergadering van 28 augustus 1998 blijkt dat er proble-
men in het bestuur waren. Mw. Peeters had zich bedankt i.v.m. het niet nakomen van 
beloften gedaan door de voorzitter, inhoudende dat er vaker bestuursvergaderingen 
zouden worden gehouden. Verder was zij van mening dat zij als bestuurslid te weinig 
inspraak had en van leden van de vereniging moest horen van plannen die het dage-
lijks bestuur aan het voorbereiden was. Zo werden meerdere zaken uitgewerkt door het 
dagelijks bestuur (bijvoorbeeld een daguitstapje), eer die aan het voltallige bestuur 
werden voorgelegd en besproken. Mw. Peeters besloot na enige discussie (desge-
vraagd) toch aan te blijven als bestuurslid. 
Uit de notulen van de jaarvergadering van 27 april 1999 blijkt vervolgens dat er zich 
nog steeds geen kandidaten hadden gemeld om de ontstane vacature (door het vertrek 
van dhr. Kruijtzer) op te vullen, hoewel er diverse leden hiervoor waren benaderd en er 
nog werd gepoogd een kandidaat te werven tijdens de vergadering. De voorzitter kon 
slechts concluderen dat het bestuur dus genoodzaakt was om met 4 bestuursleden 
door te gaan!  
 

Op 10 maart 2000 vierde de vereniging haar 35-jarig bestaan. Aan dit feest namen 142 
leden deel. 
Het bestuur was (bij deze viering) als volgt samengesteld: 
Zie foto hieronder op de volgende pagina. 
 

VAN LINKS NAAR RECHTS 
dhr. M. (Bob) Klaassen, voorzitter; dhr. Victor Braam, burgemeester van Roerdalen 
(geen bestuurslid); mw. Wilbers-Hermans, secretaris/penningmeester; dhr. Gerard Ja-
nissen, medewerker Stichting Bejaardenwerk Roerstreek (geen bestuurslid); dhr. Piet 
Tegels, lid; mw. Mia Peeters-van de Weijer, lid. 
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Uit het verslag over het jaar 2000 blijkt dat op 16 mei 2000 de algemene ledenvergade-
ring (tevens jaarvergadering) werd gehouden, die door 88 leden werd bijgewoond. Eén 
dag voor aanvang van deze vergadering bedankten zich echter de bestuursleden mw. 
Peeters-van de Weijer en dhr. Piet Tegels mondeling bij de voorzitter, waardoor het be-
stuur nog maar uit twee personen bestond, namelijk de voorzitter M. Klaassen en de 
secretaris/penningmeester, mw. Wilbers-Hermans. 
Als nieuwe bestuurskandidaat had zich wel tijdig schriftelijk aangemeld mw. Toos 
Smeets-Smeets, St. Martinusweg 5. De voorzitter deed nog een emotionele oproep tot 
de op de vergadering aanwezige leden om zitting te nemen in het bestuur, doch dat le-
verde geen kandidaten op. Hij vreesde voor het voortbestaan van de vereniging en het 
zou toch doodjammer zijn als de vereniging te niet zou gaan.  
Mw. Smeets-Smeets werd vervolgens (met 58 geldige stemmen) tot bestuurslid geko-
zen. Dat betekende wel dat het bestuur op dat moment nog maar uit 3 leden bestond, 
hetgeen   - zoals werd gevreesd - tot een onbestuurbare situatie zou leiden! 
Op 4 juli 2000 bedankte zich bovendien plotseling als voorzitter en lid mondeling en 
schriftelijk dhr. Meindert (Bob) Klaassen, waarna a.h.w. een "bestuurloos tijdperk" zijn 
intrede deed in de vereniging. 
Bemiddeling door dhr. Hendriks (directeur Rabobank) en dhr. Schmits (voorzitter Ra-
bobank) in overleg met het bestuur, leidde tot besprekingen om tot aanvulling van het 
bestuur te komen. Dit resulteerde erin dat zich 5 personen beschikbaar stelden om zit-
ting te nemen in het bestuur van de vereniging. Op 7 november 2000 werd derhalve 
een extra algemene ledenvergadering belegd om tot de verkiezing van nieuwe be-
stuursleden te komen, zodat het bestuur uitgebreid zou kunnen worden tot 7 leden. 
Dhr. Piet Wilbers werd verzocht deze extra ledenvergadering te leiden als voorzitter, 
waarmee hij instemde.  
In het parochieblad werd de volgende tekst geplaatst over deze vergadering en de eruit 
voortvloeiende samenstelling van het bestuur.  
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Na maanden met twee bestuursleden de vereniging te hebben geleid is hieraan sinds 7 
november 2000 een einde gekomen. De directeur van de plaatselijke Rabobank, de 
heer Hendriks en de voorzitter van deze bank, de heer Schmits, hebben met de twee 
overgebleven bestuursleden samengewerkt en er werden 5 personen benaderd die 
genegen waren zitting te nemen in het bestuur van onze vereniging. Tijdens een ver-
gadering op 7 november jl. werden de volgende bestuursleden gekozen en de functies 
verdeeld. 
Dhr. G. (Sjra) Schmits Voorzitter 
Dhr. J. (Jan) op de Kamp Vice-voorzitter 
Mw. Wilbers-Hermans Secretaresse 
Dhr. H. (Hans) van Zoelen Penningmeester 
Mw. M. (Mar) Castelijns-Vollebregt lid 
Dhr. G. (Sjra) van Montfort lid 
Mw. Smeets-Smeets lid 
Verder zijn diverse  taken onder het bestuur verdeeld. Zij nog opgemerkt dat de be-
stuursleden mw. Wilbers en mw. Smeets niet werden herkozen, daar zij reeds zitting 
hadden in het bestuur. 
 
In 2002 bestond het bestuur uit de volgende personen.  
De dames: Gerda van de Venne (penningmeester, kwam in de plaats van dhr. Hans 
van Zoelen), Toos Smeets, Paula Smolenaers (uitbreiding bestuur tot 9 personen), 
Toos Lowis (kwam in de plaats van mw. Mar Castelijns die haar functie weer vrij snel 
na aantreding ter beschikking had gesteld). 
De heren: Sjra Schmits (voorzitter), Harrie Wintraecken (secretaris, kwam in de plaats 
van mw. Wilbers), Jan op de Kamp, Sjra van Montfort, Pierre Tissen (uitbreiding be-
stuur tot 9 personen). 
Mw. Wilbers had zich in de loop van 2002 als bestuurslid bedankt.  
 
40-JARIG BESTAAN VERENIGING IN 2005 
 

Naamswijziging in Seniorenvereniging Vlodrop 
Uit het jaarverslag over 2005 blijkt dat de naam van de vereniging werd omgezet in 
"Seniorenvereniging Vlodrop".  
 

In dat jaar vierde de vereniging op 8 oktober 2005 tevens haar 40-jarig bestaan. Om 
18.00 uur werd gestart met een kerkdienst. Daarna werd het feest voortgezet in zaal 
Roerzicht, waar de leden koffie en broodjes werden aangeboden. Om 20.00 uur werd 
de jubileumreceptie geopend, die tot 21.30 uur duurde. Deze receptie werd overigens 
geleid door een redactielid van dit boek, Björn Maessen. Vanaf 21.30 uur volgde een 
gezellige dansavond met het duo Paul en Jack. Vele leden maakten een dansje op de 
muziek van dit orkestduo. 
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Het bestuur (op de rug gezien, ten tijde van dit feest). 
VAN LINKS NAAR RECHTS 
Dhr. Sjra Schmits, voorzitter; dhr. Harrie Wintraecken, secretaris; mw. Gerda van de 
Venne, penningmeester; mw. Toos Smeets, lid; mw. Toos Lowis, lid; dhr. Sjra van 
Montfort, lid; dhr. Pierre Tissen, lid; daarnaast is een klein stukje linkerarm zichtbaar 
van mw. Paula Smolenaers, lid. 
Het bestuurslid dhr. Jan op de Kamp ontbreekt op deze foto. 
 

Bij gelegenheid van dit jubileum werd besloten een contactmagazine voor de leden te 
gaan uitgeven. Het blad kreeg de naam "Tuut mit Ziepnaat" (TmZ). Volgens velen twee 
typisch Vlorpse woorden: tuut is Vlorps voor balkenbrij en ziepnaat is Vlorps voor 
stroop. Dus: balkenbrij met stroop. Een lekkernij volgens velen! 
In elk geval verschijnt vanaf dat jaar de "Tuut" ongeveer om de 3 maanden, dus 4 edi-
ties per jaar. De redactie van TmZ bestond bij de oprichting van het blad uit dhr. Jo 
Wasserman; dhr. Piet Geuskens en dhr. Björn Maessen. Inmiddels wordt de redactie 
gevormd door de heren Björn Maessen, Piet Geuskens en John Coenen. Björn Maes-
sen is vanaf de oprichting ononderbroken lid van de redactie geweest; Piet Geuskens 
is in 2014 weer toegetreden tot de redactie na een onderbreking van enkele jaren en 
John Coenen maakt sinds 2008 deel uit van de redactie. Verder heeft dhr. Frank Cle-
vers uit Melick gedurende enkele jaren (omstreeks 2012-2013) deel uitgemaakt van de 
redactie. Hij werd opgevolgd door Piet Geuskens. 
 
In 2006 stelden dhr. Jan op de Kamp en mw. Paula Smolenaers hun bestuursfunctie 
ter beschikking en in 2007 voegden zich daar nog bij dhr. Sjra van Montfort en de da-
mes Toos Lowis en Gerda van de Venne. Daarmee werd het bestuur behoorlijk uitge-
dund.  
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In 2007 werden nieuw in het bestuur gekozen dhr. Jo Wasserman en mw. Toos Frijsin-
ger. De dagelijkse bestuursfuncties werden in een volgende bestuursvergadering toen 
als volgt verdeeld: dhr. Jo Wasserman werd voorzitter, dhr. Harrie Wintraecken bleef 
secretaris en dhr. Sjra Schmits werd penningmeester/vicevoorzitter.  
De secretaris dhr. Harrie Wintraecken overleed geheel onverwacht op 18 februari 
2008. Tevens stelde dhr. Wasserman zijn bestuursfunctie ter beschikking wegens ge-
zondheidsredenen. Op voorstel van het bestuur werden mw. Jolanda Huiskens en dhr. 
Harrie Pustjens bij acclamatie in het bestuur gekozen op de ledenvergadering van 8 
april 2008. Harrie Pustjens werd benoemd tot secretaris. Aangezien er meer vacatures 
waren dan kandidaten hoefde er niet gestemd te worden. 
Het bestuur bestond daarna dus uit de volgende personen: 
Dhr. Sjra Schmits, vicevoorzitter/penningmeester; dhr. Harrie Pustjens, secretaris; mw. 
Toos Smeets, lid; mw. Toos Frijsinger, lid; mw. Jolanda Huiskens, lid; dhr. Pierre Tis-
sen, lid. 
Een aantal maanden na deze vergadering stelde mw. Huiskens haar bestuursfunctie 
weer ter beschikking, waarna het bestuur dus nog maar uit 5 personen bestond. 
In het bestuur waren inmiddels problemen gerezen. Er was sprake van een "bestuurs-
impasse", omdat de bestuursleden zich "demissionair" hadden verklaard en er in feite 
dus geen functionerend bestuur meer was. In die context werden drie personen (dhr. 
Will Willemsen, dhr. Björn Maessen en dhr. John Coenen) door de vicevoorzitter dhr. 
Sjra Schmits benaderd om een commissie te vormen die de gerezen bestuursproble-
men zou gaan onderzoeken om vervolgens aanbevelingen te doen aan het bestuur om 
uit de problemen te geraken. Namens de zgn. "Commissie van 3" liet dhr. John Coe-
nen aan het bestuur per brief van 15 augustus 2008 weten hun medewerking aan het 
verzoek van het bestuur te verlenen en dat er reeds een eerste verkennend gesprek in 
de commissie had plaatsgevonden.  
In diezelfde brief werd de verwachting uitgesproken dat ook - op korte termijn - door 
het algemeen bestuur deze opdracht schriftelijk aan de commissie zou worden gege-
ven, waarmee dus een mandaat aan de "commissie van 3" zou worden verleend om 
problemen te onderzoeken en te werken aan het opstellen van aanbevelingen om uit 
de bestuursimpasse te geraken. Dit mandaat werd door de bestuursleden Schmits, 
Pustjens, Tissen en Frijsinger verstrekt.  
De aanbevelingen van de "Commissie van 3" leidden mede ertoe dat in 2009 op een 
ledenvergadering een geheel nieuw bestuur werd gevormd onder leiding van dhr. Will 
Willemsen. In het bestuur namen zitting dhr. Will Willemsen (voorzitter), dhr. Sjra 
Schmits (penningmeester), mw. Riny Mulders-Maessen (secretaris), mw. Marjon van 
der Beek-Heiligers (activiteiten), mw. Betsy Wilms (ledenadministratie). Dhr. Sjra 
Schmits stelde niet lang na de vorming van dit nieuwe bestuur zijn bestuursfunctie ter 
beschikking. Op de jaarvergadering van 18 maart 2010 werd dhr. John Biermans als 
bestuurslid voorgedragen. Hij bleek bereid de financiële administratie van de vereni-
ging te gaan verzorgen, m.a.w. hij werd de penningmeester van de vereniging. Mw. 
Betsy Wilms stelde (omstreeks 2011) haar functie weer ter beschikking. 
 

Het eerste decennium van de nieuwe eeuw kenmerkte zich - achteraf gezien - als een 
periode van "bestuurlijke onrust". In dat eerste decennium leek het bijna alsof het be-
stuur uit een duiventil bestond. De ene bestuursmutatie volgde op de andere. Maar 
vanaf ongeveer 2009/2010 (na aantreding van het nieuwe bestuur) kwam de vereni-
ging in iets rustiger bestuurlijk vaarwater terecht.  
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Mw. Ineke Pauly heeft rond 2012-2013 ook nog enkele jaren deel uit gemaakt van het 
bestuur. Mw. Mar Bergrath-Vollebregt kwam weer in 2014 terug het bestuur versterken 
en zal zich i.h.b. gaan richten op de zgn. thema-activiteiten. Inmiddels heeft dhr. John 
Biermans op de algemene ledenvergadering van 2015 zijn functie als penningmeester 
en bestuurslid ter beschikking gesteld.  
Op de ledenvergadering van 13 maart 2015 werden door het bestuur als nieuwe be-
stuursleden voorgedragen dhr. Wim Geerlings, mw. Gerda Grachten en mw. Elly Fe-
der. En werden ook taken verdeeld: dhr. Geerlings werd bereid gevonden de functie 
van penningmeester te gaan vervullen, mw. Grachten zal zich gaan bezighouden met 
de ledenadministratie en mw. Feder met de ledenzorg. Hiermee werd het aantal be-
stuursleden op een min of meer geruststellend aantal gebracht.  
Daarmee bestaat het bestuur nu (september 2015) dus uit de volgende personen: 
Dhr. Will Willemsen, voorzitter, 
Mw. Riny Mulders-Maessen, secretaresse, 
Dhr. Wim Geerlings, penningmeester, 
Mw. Marjon van der Beek-Heiligers, activiteiten, tevens vicevoorzitter, 
Mw. Mar Bergrath-Vollebregt, thema-activiteiten, 
Mw. Gerda Grachten, ledenadministratie, 
Mw. Elly Feder, ledenzorg. 
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VAN "BEJAARDENVERENIGING" TOT  
"SENIORENVERENIGING": VAN NUT NAAR 
NOODZAAK IN DE VLODROPSE GEMEENSCHAP 
 
Ontspanning en gezelligheid 
"Het beestje hoeft toch maar een naam te hebben!", zou je op het eerste gezicht mis-
schien denken. Wanneer wij de betekenis van een vereniging voor 50-plussers in een 
gemeenschap als Vlodrop door de loop der jaren echter onder de loep willen nemen, 
blijkt de naam echter veelzeggend. Toen in 1965 deze vereniging werd opgericht, had 
zij als doel om ontspanning te bieden aan hen die niet meer actief waren in het werk-
zame leven. Er waren minder verplichtingen dan voorheen, er was meer vrije tijd en 
door Vadertje Drees was er ook wat meer te besteden in financiële zin. Gezellige 
soosmiddagen waarop werd gekiend en gekaart, jaarlijkse uitstapjes en de jaarverga-
dering met vertier en vooral ook lekker eten en drinken. Het bestuur organiseerde deze 
activiteiten om aan deze eerste doelstellingen te voldoen. En zo kwam je wekelijks in 
contact met leeftijdsgenoten, werden de nieuwtjes uit het dorp met elkaar uitgewisseld 
en was er altijd ruimschoots aandacht bij ziekte, verjaardag of huwelijksjubileum.  
 
Belangenbehartiging en verantwoorde activiteiten 
In de jaren '80 en '90 werd de belangenbehartiging steeds belangrijker voor de vereni-
ging. Het aantal mensen dat inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd bereikte werd 
steeds groter. De toen in de volksmond genoemde "bejaardenvereniging" was dan ook 
bij uitstek geschikt om op te komen voor de belangen van deze ‘doelgroep’ en dus van 
hun leden. Steeds vaker liet de vereniging zich gelden bij gemeentelijke aangelegen-
heden. Kienen, kaarten en keuvelen – ofwel de 3 K’s, zoals ze vaak worden genoemd 
– werden hiermee niet meer de belangrijkste activiteiten. Het algemeen welzijn van de 
ouderen werd steeds belangrijker. Hierbij hoorde dan ook steeds meer het organiseren 
van maatschappelijk verantwoorde activiteiten, zoals het "Meer Bewegen voor Oude-
ren" (MBvO). Gymnastiek, dansen en jeu de boules behoorden in Vlodrop toen al jaren 
tot het activiteitenaanbod.  
 
Bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken  
Vanaf het nieuwe millennium heeft een seniorenvereniging, een naam die toen zelfs zo 
in de statuten van de vereniging is vastgelegd, een maatschappelijke functie gekregen. 
Vooral ook de gemeente vraagt juist van deze vereniging om uitvoering te geven aan 
haar beleid. Hiertoe moeten mogelijkheden worden gecreëerd om elkaar te kunnen 
ontmoeten, om de sociale samenhang in het dorp te bevorderen en zelfs om een-
zaamheid te voorkomen of te verminderen. Een seniorenvereniging die dit niet doet, 
zou dit zelf wel eens kunnen gaan merken in de subsidies die zij ontvangt... Met  voor-
lichtingsbijeenkomsten in combinatie met de jaarvergadering, informatie in bijvoorbeeld 
"Tuut mit Ziepnaat" en activiteiten zoals "Samen koken, samen eten", geeft de Senio-
renvereniging Vlodrop hier concreet invulling aan. Direct of indirect is zij ook gespreks-
partner van de gemeente met betrekking tot de leefbaarheid in de kleine kernen of be-
trokken bij de controle van de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO). Ook samenwerking met andere verenigingen in het dorp en met collega-vere- 
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nigingen in de gemeente en regio is hierbij noodzakelijk; zeker in een kleine en krim-
pende kern als Vlodrop. Een vereniging die anno 2015 oog heeft voor deze maat-
schappelijke vraagstukken en opdrachten, vraagt ook om bestuurders die hieraan vorm 
en inhoud kunnen geven. Natuurlijk mogen de activiteiten die zorgen voor ontspanning 
en gezelligheid niet worden vergeten. Maar de jongere leden vragen ook om andere 
bezigheden dan de 3 K’s. Omgaan met de computer of zelfs iPad of actief bewegen 
zijn hier voorbeelden van. Het blijft dan ook altijd weer een grote uitdaging om een aan-
trekkelijke vereniging te zijn voor alle 50-plussers die lid zijn.   
 
De betekenis van een vereniging als deze is dan ook, 50 jaar na haar oprichting, niet te 
onderschatten in een gemeenschap. Was ze in 1965 op de eerste plaats vooral nuttig 
voor ontspanning en ontmoeting van leeftijdsgenoten, in 2015 is ze noodzakelijk van-
wege haar bijdrage aan het welzijn van Vlorp.   
 
 
 
 
 
 
¼  ADV. KOENEN DRUKKERIJ                  |      ¼ ADV. DANIELS 
(IN BEZIT KOENEN)                                    |       (IN BEZIT KOENEN) 
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Hoofdvestiging
Schaapweg 22
6063 BA Vlodrop
T 0475 406 406
info@drukkerij-koenen.nl

www.drukkerij-koenen.nl
Kijk ook eens op onze website:

Vraag 
vrijblijvend
offerte

Snelle 
levering

Zakelijk drukwerk
Familiedrukwerk
Verenigingsdrukwerk

Drukwerk nodig?
Wij bieden u de helpende hand
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Voor al uw bruiloften, feesten,
partijen en vergaderingen

Bie Riny en Frits van Helden

Grootestraat 36, 6063 AL Vlodrop 
0475 - 401334

sinds 1888 in de familie

Al 50 jaor thoeshaven van de
bejaardenvereniging,

daonao vereniging voor ouderen en
gepensioneerden

en noe de senioren vereniging

Proficiat mit ut 50 jaorig jubileum

Kerstenhulpmiddelen.nl

Voor het aanmeten van

 therapeutisch 
elastische kousen 

 kunt u een afspraak maken via: 
088-5005999

Erkend leverancier van alle zorgverzekeraars 

Kerstenhulpmiddelen.nl

Voor het aanmeten van

 therapeutisch 
elastische kousen 

 kunt u een afspraak maken via: 
088-5005999

Erkend leverancier van alle zorgverzekeraars 

www.proteion.nl

Het wijkteam van Proteion staat 24 uur per dag, 7 dagen per week 
voor u klaar voor verpleging en verzorging in Roerdalen.  
Een klein team, vaste tijden, korte lijnen en deskundige zorg. 
Daar kunt u op vertrouwen. Meer weten? Bel 088-850 00 00.

Vertrouwde zorg van uw wijkteam

wonen, welzijn en zorg


