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Marcel &Francis Oliveira 
staan met het team voor u klaar.

In ons Restaurant kunt u genieten van de Internationale en Spaanse keuken.
Op woensdag zijn wij gesloten !!

Oliveira’s Restaurant
Markt 9

6063 AC Vlodrop

Tel: 0475 401018 / 06 27473796

Kijk voor meer info op www.oliveiras.nl
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Het bestuur wil de volgende bestuursme-
dedelingen nog eens onder uw aandacht 
brengen. 
Wilt u als lid van de seniorenvereniging 
Vlodrop ook als vrijwilliger  iets beteke-
nen voor onze vereniging, dan stellen wij 
dat zeer op prijs. Wij zijn op zoek naar 
enthousiaste mensen die ons willen on-
dersteunen als: 

 Bestuurslid 
 Webmaster 
 Vrijwilliger ter ondersteuning van  

 activiteiten 
 Bezorger van "Tuut mit Ziepnaat" 

  (TmZ) en andere verenigings- 
 informatie 
 

Naast het contactmagazine TmZ beschikt 
onze vereniging ook over een website: 
www.seniorenvlodrop.nl.  Hier vindt u in-
formatie over onze vereniging, over de 
activiteiten die wij organiseren en allerlei 
foto’s en videofilmpjes. Het is zeker de 
moeite waard om eens op de website te 
kijken.  

Het bestuur van de Seniorenvereniging 
Vlodrop. 

 
Van de redactie van TmZ. 
De redactie van TmZ is bijzonder ver-
heugd te kunnen meedelen dat de vaca-
ture in de redactie – ontstaan door het 
vertrek van Frank Clevers – inmiddels is 
opgevuld. Dhr. Piet Geuskens heeft zich 
bereid verklaard als redactielid van TmZ 
te gaan meewerken. Daarmee zijn we 
weer op de gewenste sterkte van de 
redactie. Wij wensen Piet veel succes bij 
zijn werkzaamheden en hopen op een 
prettige samenwerking met hem in het re-
dactieteam. 

                 De redactie van TmZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon 
 
Seniorenvereniging Vlodrop  
www.seniorenvlodrop.nl 
 
K.v.K  Noord- en Midden-Limburg nr.: 
401.76794 
Rabobank Roermond e.o. 
1546 07 827  
 
Voorzitter 
Will Willemsen 
Secretaris 
Riny Mulders-Maessen 
Penningmeester  
John Biermans 06-23188251 
Voorlopig tevens ledenadministratie en 
ledencontact 
Bestuursleden 
Marjon van der Beek-Heiligers:activiteiten 
Vacature:  ledenadministratie/-contact 
Vacature:  thema-activiteiten 
 
Activiteitencommissie 
Marjon van der Beek-Heiligers (voorzitter) 
Lies Goldsmits-van Landeghem 
John Coenen 
Har en Mieke Pustjens 
Lenie Feder 
Ed Nieboer 
Toos v.d. Weijer-Bergh 
 
Tuut mit Ziepnaat 
Redactie 
John Coenen 
Piet Geuskens 
Björn Maessen 
 
Redactieadres  
Boomgaardstraat 19 
6063 AG Vlodrop 
e-mail: b.maessen@hetnet.nl 



4

Het bestuur zoekt een nieuwe webmaster. 
Onze webmaster heeft aangegeven haar vrijwilligerswerk als webmaster te 
beëindigen. Het bestuur is daarom nu op zoek naar een nieuwe webmas-
ter. Deze draagt zorg voor het plaatsen van informatie op de website van 
onze vereniging. Deze informatie hoeft de webmaster overigens niet zelf te 
"verzinnen", maar zal door bijv. het bestuur of de redactie van TmZ worden 
aangereikt. Zodoende wordt gepoogd de informatie op de site actueel te 
houden. De webmaster dient wel bedreven te zijn in het "beheer" van de 
site, d.w.z. het bouwen, structureren en organiseren van de informatie op 
de site: hoe kan de site het beste worden ingericht/opgezet?  Kosten die 
verband houden met het "in de lucht houden" van de site (abonnement 
etc.) worden vergoed.      
 
 
 
 
 

Bent u op zoek naar een zinvolle, leuke ( vrije)tijdsbesteding ?? 
De Seniorenvereniging Vlodrop is op zoek naar vrijwilligers; met name ook 
naar vrijwilligers die een bijdrage willen leveren  als bestuurslid van onze 
vereniging. 
Wij organiseren wekelijkse activiteiten en thema-activiteiten voor onze le-
den, die (op dit moment) in leeftijd variëren van 50 tot ruim 90 jaar. Heeft u 
affiniteit met de doelgroep,  bent u creatief in doen en denken en heeft u 
bestuurservaring of wilt u zich daarin bekwamen, dan nodigen wij u van 
harte uit om vrijblijvend contact op te nemen met een van onderstaande be-
stuursleden. 
 

Marjon v.d. Beek-Heiligers  0475 - 403328   
Riny Mulders-Maessen       0475 - 401379     
 
 
 
 
 
 
 
 

Loop eens binnen…… 
Er is bij al onze (wekelijkse en maandelijkse) activiteiten nog  ruimte voor 
nieuwe deelnemers. Loop - ook als u nog geen lid bent - gerust eens bin-
nen om kennis te maken met een activiteit! 
                                            Het bestuur van de Seniorenvereniging Vlodrop 
 
 
 
 
 
 
 



5

NOTEER IN UW AGENDA:    OVERZICHT ACTIVITEITEN 2014 
 
Niet wekelijkse activiteiten 
Algemene ledenver-
gadering 

Vrijdag 14 
maart 2014 

19.00-22.00 u Zaal Roerzicht 

Paasviering Dinsdag 15 
april 2014 

14.00-18.00 u Zaal Roerzicht 

Uitstapje September 
2014 

  

Ledencontactavond Vrijdag 21 
november 
2014 

Aanvang 18.00 u Zaal Roerzicht 

Kerstviering Dinsdag 16 
december 
2014 

Aanvang 14.00 u Zaal Roerzicht 

Fietsen (bij goed 
weer) 

Iedere 2e 
woensdag 
v/d maand, 
vanaf maart 

Start 13.00 u Vertrek  
vanaf de Markt 

Seniorenadviseur 
gratis inloopspreek-
uur 

Iedere eer-
ste vrijdag 
van de 
maand 

14.00-17.00 u Blokhut 

 

Seniorenadviseur bij Seniorenvereniging Vlodrop 
Individuele belangenbehartiging 
Bij de Seniorenvereniging Vlodrop kunt u terecht voor advies over of hulp 
bij huurtoeslag en/of zorgtoeslag, belasting (zoals inkomstenbelasting), de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), gezinszorg of andere zorg-
diensten aan huis, zorgverzekering, woonproblemen, dagverzorging of op-
name in een verzorgingstehuis, schenkingsrecht en erfrecht en advies over 
het gebruik van uw computer. 
Elke eerste vrijdag van de maand in de BLOKHUT, 14.00-17.00uur 
 
 
Jokeren en kruisjassen in de Blokhut.  1xp/maand. Aanvang 19.30 uur 
 
16 januari 2014 13 februari 2014 20 maart 2014 17 april 2014 

15 mei 2014 12 juni 2014 17 juli 2014 Augustus vakantie 
18 september 
2014 

16 oktober 2014 13 november 
2014 

11 december 2014 
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ABONNEMENT OP TUUT MIT ZIEPNAAT 
Bent u geen lid van onze vereniging, maar leest u de Tuut mit Ziepnaat 
toch met plezier? Dan kunt u een abonnement nemen op ons blad. Voor    
€ 10,- per jaar krijgt u viermaal per jaar het blad in uw brievenbus. U steunt 
daarmee ook onze vereniging.  
Aanmelden kan middels onderstaand strookje. 
________________________________________________________ 
 

Ja , ik neem een abonnement op Tuut mit Ziepnaat en betaal € 10,00 per 
kalenderjaar. Ik ontvang daarvoor 4 maal per jaar het contactblad. 
 
Naam en voorletters  
 
……………………………………………………………………………… 
 
Adres 
 
……………………………………………………………………………… 
 
Postcode en Woonplaats  
 
……………………………………………………………………………… 
 
O Ik betaal contant 
O Ik betaal binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur 
 
Datum…………………………………………………. 
 
Handtekening…………………………………………. 
 
Lever het strookje in bij: M. v.d. Beek, Bergerweg 11, 6063 BN  Vlodrop 
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IN GESPREK MET...........FRANS OP HET VELD  
 

De redactie van Tuut mit Ziepnaat gaat regelmatig in gesprek 
met een (al of niet bekende) Vlorper. Ditmaal is dat dhr. Frans op 
het Veld, zeker geen onbekende in Vlorp. 
 

"Ich bun altied nuusjierig!" 
Dat Frans van Driekes veel te vertellen heeft, werd al snel duidelijk 
aan het begin van dit interview. 87 levensjaren geven hier dan ook 
genoeg aanleiding toe. Graag had Frans de MULO in Roermond af-
gemaakt, maar de oorlog gooide roet in het eten. "Vader was 
getroffen door schoten en lag dood in zijn schuilruimte op de 
hooizolder van de boerderij. De hooizolder zelf stond in brand 
en ik greep vader bij de benen en trok hem naar de drempel bij 
de uitgang. Maar vlak voor de drempel moest ik hem loslaten 
omdat de vlammen zo op me afkwamen en ik niets anders kon 
dan zelf te vluchten."  De familie vluchtte naar ’t Kasteeltje. "Toen 
ik hiernaar vertrok, kwam ik ongeveer 100 meter voor de kerk 
twee meisjes tegen van ongeveer 25 jaar met een Rode Kruis-
band om. Dit waren Emma van Eggels en Bet van de Köster. Zij 
zeiden: "Wij hebben gehoord wat er bij jullie gebeurd is. Loop 
maar gauw naar de zusters in ’t Kasteeltje."" Frans liep tot onge-
veer 20 meter voor de kerk toen een trommelvuur van granaten be-
gon vanuit Posterholt. Een granaat viel een meter voor de meisjes 
die hij net gesproken had. Beiden sloegen achterover en bleven op 
de grond liggen. "Pater Lammers zat later geknield bij de meisjes op 
de grond." 
Hoewel zijn hart niet in de agrarische sector lag, koos hij er, door de 
gevolgen van de oorlog, noodgedwongen voor om samen met zijn 
broer Jan het boerenbedrijf voort te zetten. Desalniettemin kwam 
Frans op een dag terecht op een griffiekantoor in Roermond. Maar hij 
kwam er al meteen achter dat dit werk voor hem te juridisch was. 
"Ich dach: hiej vilt mich ’t daak oppe kop"! En zo was hij diezelfde 
middag ook al weer voor goed thuis..… op de boerderij. Frans zag al 
snel dat de toekomst van het boerenbedrijf in schaalvergroting lag. 
De boerderij werd dan ook vergroot en dankbaar werd hierbij gebruik 
gemaakt van de herbouwplicht van de melkfabriek van de familie 
Maessen. Ook namen zij de  veiling over. In 1959 werd voor Jan een 
boerderij gebouwd aan de Schaapsweg en werd het bedrijf onder 
beiden verdeeld. Niet lang hierna echter dwongen gezondheids-
klachten Frans een einde te maken aan zijn boerenbedrijf.  
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Een nieuw hoofdstuk in het leven diende zich voor Frans aan: de po-
litiek. "Door een keer steunend op een lijst te staan, kwam ik in 
1964 ongewild in de gemeenteraad van Vlodrop. Ik stond als 
vierde op de lijst en door omstandigheden zat er niets ander op 
dan dat ik in de gemeenteraad ging". Toen de eerste agenda voor 
de raadsvergadering kwam, stond bij de agendapunten vermeld dat 
de bijbehorende stukken op de secretarie ter inzage lagen. "Ik ging 
naar het gemeentehuis en vroeg om inzage in de stukken. ‘Een 
bepaald stuk?’, vroeg de secretaris, maar ik zei: ‘Nee, ik wil alles 
zien wat daarop betrekking heeft, want ik weet er niks van." Vol-
gens de secretaris had hier nog nooit iemand om gevraagd. Na 15 
minuten kon ik binnenkomen. Op een tafel lagen twee hoge stapels 
mappen en ik dacht: "Hier heb je uren voor nodig!" Frans was ver-
volgens dan ook degene die met de meeste op- en aanmerkingen 
kwam tijdens de raadsvergaderingen. Tijdens de volgende verkiezing 
kreeg zijn lijst de meeste stemmen en werd met de middenstanders-
partij een meerderheid behaald. Frans werd wethouder en bleef dit 
vervolgens 12 jaar; Frans Fey was burgemeester. In deze jaren 
stond hij aan de wieg van de bouw van de huidige sporthal. "Tijdens 
een treinreis naar de Utrechtse Jaarbeurs, vond ik een courant 
waarin stond: ‘Helmond verkoopt bos om sportaccommodatie te 
financieren.’ Ik nam deze krant mee en bekeek met mijn raads-
collega’s de mogelijkheden om zo ook in Vlodrop een sporthal 
te bouwen in plaats van een gymzaal, zoals aanvankelijk was 
gepland. Aan een sporthal was immers meer behoefte vanwege 
de vele dameshandbalteams in Vlodrop en omliggende dorpen. 
Mijn collega’s waren akkoord en nadat ook B&W met ons voor-
stel akkoord ging, lag er eind 60-er jaren een mooie sporthal in 
Vlodrop. Deze had uiteindelijk slechts 200.000 gulden meer ge-
kost dan de gymzaal!"…… 
Pijn in een been die maar niet verminderde, bracht Frans op het Veld 
in de wereld van aardstralen en de wichelroede. "Twee specialisten 
vonden dat ik hier maar mee moest leren leven. Maar bij het 
wandelen merkte ik dat, als ik een zijstraat van de Bergerweg 
inliep, deze pijn helemaal verdween. Ik heb toen gedacht dat dit 
met natuurstralingen te maken moest hebben en ben mij hierin 
gaan verdiepen." Om natuurstralingen te kunnen meten moet je met 
een wichelroede of pendel kunnen omgaan. Voor Frans is het de wi-
chelroede geworden. Inmiddels is hij 26 jaar hiermee bezig en onge-
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veer 3 uren per dag. Het is een grote studie geworden omdat er geen 
boeken hierover te 
vinden zijn. "Bij 
een wichelroede 
hoort ook de 

wensgedachte. 
Je moet steeds 
aan ‘het boven-
natuurlijke’ vra-
gen wat je wilt 
zoeken. Dat wa-
ren meestal wa-
teraders of 
scheuren. Wist je 
dat op zondag 
het goud straalt, 
op maandag 
zilver en op 
dinsdag ijzer?" 

Frans is van plan om binnenkort een boekje te schrijven over zijn 
verzamelde gegevens die niemand lijkt te weten. Wat de interviewer 
nu in ieder geval weet, is dat er op aarde energienetten te vinden zijn 
die wisselend actief zijn in de 8 windrichtingen. "En hiervan leven 
wij", aldus Frans. 
En zo zitten wij inmiddels enkele uren in de keuken van Frans en 
Maria  aan de Bergerweg. Frans leerde de uit Horn afkomstige Maria 
kennen op de paardenfokdagen in De Weert in Roermond. In 2009 
vierden beiden hun gouden huwelijksfeest. Bijna 18 jaar geleden sta-
ken zij, vanuit hun boerderij, de straat over naar huisnummer 13. 
Sinds enkele maanden zijn zij buren van prins Sander! Gevraagd 
naar het aantal kinderen dat hun werd gegeven, verwijst Frans naar 
een boekje dat hij in zijn jeugdjaren las in een retraitehuis. "Hierin 
stond dat je het beste 3 kinderen kon krijgen. Eén kind betekent 
altijd zorgen. Wanneer je er twee hebt en eentje wordt ziek of 
valt weg, dan blijft er weer één over. Wanneer je drie kinderen 
hebt, dan ben je altijd veilig want dan heb je één reserve…!" 
"Veer hebbe dus twee kinger en ein reserve! Euverigens alle-
maol maedsjes", aldus Frans. 
 
 

Frans op het Veld met zijn wichelroede Frans op het Veld met zijn wichelroede
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POLITIEKE OPVATTINGEN OVER SENIOREN IN ROER-   
DALEN 
 

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 heeft de 
redactie van Tuut mit Ziepnaat in dit nummer een overzicht opgenomen 
van de (programma-)standpunten van de diverse (in Roerdalen actieve) 
politieke partijen/geledingen/groeperingen ten aanzien van senioren in de 
gemeente Roerdalen.  
Wij hebben alle actieve partijen/lijsten verzocht een samenvatting aan te 
leveren van de opvattingen van hun lijst/partij aangaande de (minimaal) ge-
wenste voorzieningen voor senioren in de diverse dorpen van onze ge-
meente Roerdalen.  
In ondergaand overzicht zijn de standpunten van de lijsten die op het ver-
zoek gereageerd hebben, opgenomen. De redactie bedankt alle lijs-
ten/partijen voor hun bereidheid hieraan mee te werken. Wij hopen dat 
onze leden zich hierop kunnen oriënteren voor het bepalen van hun stem 
bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. 
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Alle leden van Ons Roer-
dalen zetten zich graag in 
voor een rechtvaardige 
samenleving met een so-
ciaal gezicht. Dit willen wij 
doen door het behouden 
van de dorpskernen met 

hun eigen identiteit. Ons credo is: 
"Vashoute aan ’t goje van vreuger en ’t sjone van noe, veur ’n prachtig 
later". 
Werk met ons samen voor behoud van ons goede toen, het mooie nu en 
een prachtig later. 
 

ONZE AANDACHTSPUNTEN VOOR SENIOREN 
Zorg  
• Terugkeer van de "wijkzuster". Vaste wijkteams zorgen voor minder 

wisselingen en minder verschillende gezichten bij cliënten thuis. 
• Stimulering van ouderengezondheidszorg samen met de GGD. 
Huishoudelijke hulp (via de WMO, gemeente) 
• Een vaste poetskracht voor senioren, kleinschalige thuiszorg. 
• Waarderen van mantelzorgers. 
Huisvesting 
Kangoeroe- en aanleunwoningen naar behoefte en wensen van senioren of 
hulpbehoevenden.  
Woonomgeving en veiligheid 
• Bestrijden van inbraken, vandalisme en overlast. 
• Voldoende winkels en een pinautomaat. 
• Behoud van de groene landelijke omgeving en geen verkoop van  
 gemeentelijke bossen. 
Sport 
• Samenwerking met huisartsen en zorgaanbieders voor stimulering  
 van sport en actief bewegen. 
• Bevordering en ondersteuning van een gezonde leefstijl.  
Zwembad 
Ons Roerdalen maakt zich sterk voor een binnenzwembad in Roerda-
len. 
Sociale kontakten 
Actief verenigingsleven voor ouderen door de accommodaties in de lucht te 
houden. 
Belastingdruk 
• Maximale jaarlijkse lastenverzwaring van 1% in de periode 2014- 
 2018. 
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• Hondenbelasting de komende 4 jaren bevriezen en de opbrengst  
  gebruiken voor losloopgebieden, bestrijding overlast,  
  afvalsysteem hondenpoep. 
Extra service van Ons Roerdalen 
Ons Roerdalen kan u hulp bieden bij het invullen van uw belastingpapieren. 
Laat uw mening horen 
Wij stellen uw mening op prijs en horen graag uw verbeterpunten. Infor-
meer ons, dan zullen wij bekijken of wij u kunnen helpen.  
(Bel 0475-534511 of mail info@onsroerdalen.nl of bekijk onze website 
www.onsroerdalen.nl) 
Laat uw hart spreken, we horen graag van u! 
Bedankt voor uw stem en uw vertrouwen. 

Met volle inzet vertegenwoordigen wij u in de gemeenteraad. 
 
========================================================= 
 

DE VVD VOOR EEN ROERDALEN MET TOEKOMST. 
De VVD staat als liberale partij voor eigen verantwoor-
delijkheid, maar wel sociaal rechtvaardig. Degene die 
het niet zelf kan wordt door de gemeente geholpen; tot 
zover de theorie. 
Concrete gemeentelijke voorzieningen die moeten blij-
ven, zijn bij wet geregeld. Dat lijkt een dooddoener 
maar is het niet. Wat moet de gemeente dan wel? 

Zorgen voor voldoende seniorenwoningen waar vraag naar is. 
Ondersteuning bij aanpassing van huidige woning, waardoor senioren lan-
ger in de hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. 
Loketfunctie voor de WMO-zaken; zelfs als iedereen de beschikking over 
een computer heeft is direct persoonlijk contact soms gewenst. De ge-
meente moet dat dan ook bieden. 
Verder zijn er in alle dorpen nog  de nodige ontmoetingsmogelijkheden zo-
als de Blokhut in Vlodrop, of particuliere cafés/zalen. 
Het dorp en haar inwoners bepalen vooral zelf wat er blijft, wat er komt en 
wat niet meer nodig is. 
De gemeente moet faciliteren, maar mag niet op de stoel van de onderne-
mer gaan zitten! 
De senior van de komende tijd is vitaler, mondiger en actiever dan voor-
heen. Toch moet de gemeente beter haar best doen op het vlak van de 
dienstverlening, dat moet en kan beter. 
Het aantal senioren groeit in de komende jaren als enige bevolkingsgroep 
binnen onze gemeente. Dat biedt kansen voor de ondernemers om zich 
speciaal op deze groep te richten. De VVD verwacht dat de ondernemers 
deze kans grijpen en de senioren niet links laten liggen. 
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LEEFBAARHEID 
Leefbare dorpen 

- Streven naar levensloopbestendige woningen in de kernen. 
- Woningbouwverenigingen stimuleren om bestaande woningen om 

te bouwen tot levensloopbestendige woningen. 
Zorgvoorzieningen 

- Creëren van zorgvoorzieningen in alle kernen; eventueel kleinscha-
lig op huurbasis met basiszorg, zoals maaltijdservice, onderhouds-
service, enz. 
Openbare ruimte 

- Open groenvoorziening handhaven ten behoeve van speelplekken 
en ontmoetingsplekken. 
Toegankelijkheid openbare ruimte 

- Aandacht voor geschiktheid van trottoirs en oversteekplaatsen voor 
minder validen, rollatorgebruikers en kinderwagens. 

- Het optimaliseren van de toegankelijkheid van alle openbare gebou-
wen. 

- Aandacht voor parkeerruimte bij voorzieningen en parkeerruimte 
voor zwaar verkeer buiten de kernen. 
Klantvriendelijke dienstverlening 

- Het serieus nemen van de burger die met een vraag komt. 
SUBSIDIEBELEID 

- Ondersteunen en stimuleren van verenigingen met oog voor wer-
ving en behoud van vrijwilligers en kaderopleidingen. Het versterken 
van samenwerking tussen verenigingen door centralisatie van be-
paalde diensten (belastingvraagstukken, subsidieaanvragen). 

- Streven naar één loketfunctie voor alle verenigingen (b.v. horeca-
vraagstukken). 

- Behoud van verenigingen en lokale activiteiten door middel van 
multifunctionele accommodaties. 

VEILIGHEID 
- Heroverwegen van verkeer remmende maatregelen in verband met 

toegankelijkheid van hulpdiensten. 
- Het stimuleren van buurtgeorganiseerd toezicht op open speelplek-

ken en ontmoetingsplekken. 
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OVERLEGSTRUCTUREN 
- Structureel overleg stimuleren tussen verenigingen: ondernemers, 

muziek, cultuur, sport, enz.  
 
 
======================================================== 
 
 

MET ELKAAR, VOOR ELKAAR 
 

Roerstreek Lokaal! is een partij voor alle 
inwoners, dus ook voor de ouderen, van 
Roerdalen. Maar wie zijn de "ouderen" 
eigenlijk? Wie bent u? Voor ons bent u 

de senior die in een bepaalde levensfase zit en graag op een fijne manier 
van het leven wil genieten. U weet vooral goed zelf wat u wilt en hoe u wilt 
leven. Ook u wil gehoord worden door de gemeente. 
 

Roerstreek Lokaal! wil niet vóór u denken, maar mèt u. De eigen kracht van 
mensen staat bij ons voorop. Wij vinden het belangrijk dat u in uw ver-
trouwde omgeving op een prettige, veilige manier kunt blijven wonen en dat 
u de hulp krijgt die u nodig heeft.  
Het is de rol van de gemeente om samen met u, uw familie, mantelzorgers 
en buurtgenoten deze hulp en ondersteuning fatsoenlijk in te vullen. 
 

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, waarin ook de ouderenzorg is 
opgenomen, gaat erg veranderen. Er komt minder geld en de taken worden 
vooral bij de gemeente gelegd. Dit betekent voor onze gemeente dat er 
keuzes gemaakt moeten worden. Wij denken dat het beleid vooral zou 
moeten gaan over: 
• Het elkaar kunnen ontmoeten in dagopvang mogelijkheden om met 

name ook mantelzorgers te ontlasten.  
• Open huiskamers om met elkaar in contact te kunnen blijven. Ook voor 

ouderen die nog thuis wonen. 
• Levensloopbestendige woningen gebundeld met woonondersteuning. 
• Goede bereikbaarheid van de voorzieningen in elke kern. 
• Zoeken naar mogelijkheden om op locatie ook wijkverpleging en 

huishoudelijke hulp te plaatsen. 
 

Roerstreek Lokaal! wil deze keuzes vooral samen met u en met het cliën-
tenplatform maken.  

Met elkaar en voor elkaar! 
 
========================================================= 
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DE PvdA ROERDALEN IS ER 
VOOR IEDEREEN. 
Wij vinden dat iedere inwoner, in 
zijn/haar eigen leefsituatie, zo opti-
maal mogelijk moet kunnen functione-
ren. Als hiervoor specifieke maatre-
gelen nodig zijn dan zullen wij die ook 
nemen. Eventuele beperkingen mo-
gen geen obstakel zijn om als individu 
mee te kunnen doen. 

 

Daarom willen wij voor alle kernen: 
- een pinautomaat 
- openbaar vervoer, in welke vorm dan ook, aangepast aan de behoefte 
- een bibliotheekvoorziening 
- een boodschappendienst, voor die inwoners die zelf de dagelijkse bood- 
  schappen niet meer kunnen doen. 
- een klussendienst, voor de kleine klussen in en rondom huis 
- voorzieningen op het gebied van sport, recreatie en cultuur die voor 
  iedereen toegankelijk is, zowel financieel als fysiek 
- levensloop bestendig bouwen  
- het, zonder het moeten wijzigen van allerlei bestemmingsplannen, mo- 
  gelijk maken dat ouders in aparte huisvesting (woonunits, voor bepaalde 
  tijd) bij hun kinderen of andere familie kunnen wonen. 
- in wijkteams georganiseerde zorg 
 

SPREEKT DIT U AAN, STEM DAN OP 19 MAART LIJST 6, PvdA! 
 
 
==================================================== 
 
 

Voor het CDA staat de gemeenschap centraal. 
De betrokkenheid van de mensen bij hun ge-
meente, hun gezin en familie, het dorp of de 
buurt. Dat is het ware draagvlak van de ge-
meente als publieke lokale gemeenschap. 
De leefbaarheid in de buurten, wijken en dor-
pen wordt grotendeels bepaald door het ge-

voel van veiligheid, gevarieerde woningbouw, goed voorzieningenni-
veau, een schone en groene buitenruimte en het sociale contact tus-
sen de burgers. Betrek de burgers bij de leefbaarheid en de inrichting 
van hun omgeving. 
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Veel ouderen zijn nog steeds maatschappelijk actief. Daarnaast is er echter 
nog een kwetsbare groep ouderen. Naast het verstrekken van ondersteu-
ning en voorzieningen is mantelzorg een belangrijk middel om tegemoet te 
komen aan de hulpvraag van ouderen. Mantelzorg in al haar facetten on-
dersteunen is een belangrijk hulpmiddel. 
Binnen de WMO is de gemeente in de toekomst de regisseur van integraal 
lokaal beleid en inkoper van diensten van de voorzieningen die onder de 
vroegere AWBZ vielen. Het CDA geeft de voorkeur aan uitbesteding van 
deze diensten aan die instanties die hier ook "verstand" van hebben. 
Het CDA onderschrijft het belang van de voor de uitvoering van de WMO 
ingestelde adviesraad vanuit een breed maatschappelijk draagvlak. 
Het CDA wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. 
Daarvoor is begeleiding en huishoudelijke verzorging nodig, maar ook wel-
zijnsactiviteiten, woningaanpassingen en informatie en advies. Voor al deze 
zaken is de gemeente op grond van de WMO verantwoordelijk. Het CDA 
staat hiervoor en gaat hiervoor.  
Zorg op maat is nodig in alle kernen. De afstand tussen de 
zorg(voorzieningen) en de ouderen mag niet vergroten. 
 

De gemeenschap centraal! 
========================================================= 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

1/3  Adv. pag. Cosmotiek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoonheidsinstituut
COSMOTIEK
Klifsbergweg 16A
6063 NE Vlodrop
0475 - 401882
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VAN HEURE ZÈGKE…….. 
 
 

**HET SPIEGELGLAS** 
 

Er leefde eens heel lang geleden 
een boertje werkzaam en tevreden. 
Veel weelde was hij niet gewend, 
een spiegel had hij nooit gekend. 
En eens toen hij aan het spitten was, 
vond hij een stukje spiegelglas. 
Hij nam het in zijn vereelte hand, 
't zat onder het vuil en onder 't zand. 
Hij veegde het aan zijn broekspijp af 
en keek er in, en stond toen paf. 
"Mijn vader" zei hij, "sapperloot, 
die is al vele jaren dood." 
"Mijn vader, och, die goeie man!! 
hij is het en hij kijkt me an." 
 
Hoofdschuddend stak hij het in z'n zak 
en bekeek het thuis op zijn gemak. 
En hij begon te overleggen 
wat zijn vrouw ervan zou zeggen. 
Ze was wat bazig, zijn Katrien 
zou er om lachen wel misschien. 
En omdat hij daar zo bang voor was 
verborg hij 't onder zijn matras. 
 
Maar telkens ging hij er weer heen 
"Mijn vader", zei hij dan tevreên. 
Dat wekte argwaan bij z'n vrouw 
die het hare er van weten wou. 
En zodra hij weer de deur uit was, 
zocht en vond zij het spiegelglas. 
"Wat moet hij daarmee", peinsde zij, 
"er moet iets niet in orde zijn." 
Zo wantrouwde zij haar goede Hein... 
Ze keerde 't om en keek 
en raakte toen geheel van streek. 
"Daar heb je 't nou, ik dacht het wel, 
er is een andere vrouw in 't spel." 
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"Mijn man, hij heeft geen hart in 't lijf 
hoe houdt hij van zo'n lelijk wijf"?? 
Ja, ja, hoe kan het toch verkeren                         
ik zal straks mijn Hein eens mores leren. 
En toen Hein moe van het werken, 
thuis het innerlijke wilde gaan versterken, 
vond hij Katrien in alle staten, 
die een hartig woordje met hem wilde praten. 
 
Hein hoorde haar bezwaren aan 
en haalde het spiegeltje onder 't matras vandaan, 
en toen hij haar zijn vader wilde laten zien, 
zagen zij zijn vader met een andere Katrien! 
"Kijk, moeder lijkt precies op jou 
vandaar dat ik zo veel van je houd". 
 
Katrien die was heel sprakeloos 
en was op Hein toen niet meer boos. 
Samen halen zij nu het kleine stukje glas, 
vaak vanonder het matras, 
om aan Hein zijn ouders te vragen 
waarom zij steeds hun kleren dragen. 
 

(Auteur onbekend; aangeleverd door RvdB) 
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HAARMODE

SCHOEMAKERSHAARMODE

Schoemakers

- 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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KERSTVIERING 17 DECEMBER 2013  
(HOE EEN BROEKRIEM ZORGT VOOR HILARITEIT…..) 
 

Op dinsdag 17 december 2013 vierden we traditiegetrouw onze jaarlijkse 
kerstviering in zaal Roerzicht. Zoals gebruikelijk werd ook deze kerstviering 
voorafgegaan door een H. Mis. Kitty Bergh hielp meneer pastoor bij het 
omhangen van de albe en de kazuifel. Toen hij de albe had aangetrokken, 
bleek echter dat de singel (het koord dat dient als een soort riem) ontbrak! 
Goede raad leek duur.  Al snel werd er naar een oplossing gezocht. Kitty 
Bergh stond als eerste haar riem af, maar die bleek veel te klein voor pas-
toor. Daarna moest Frits van zaal Roerzicht zijn broekriem inleveren, maar 
die was weer veel te groot. Vervolgens gespte Christien van der Vorst haar 
riem af en die bleek wel om het middel van meneer pastoor te passen. Een 
mooie riem trouwens, bezet met mooie glinsterende stenen!  Dat was wat 
anders dan een saai wit koord; het beloofde een glitter-disco H. Mis te wor-
den!  
 

 
Duidelijk zichtbaar de glitterriem om het middel van meneer pastoor. 

 

Het was voor Kitty en de assisterende  dames van het koor nog een hele 
toer om die riem om de taille van meneer pastoor te draperen. Uiteindelijk 
lukte dit wel. De al aanwezige gasten waren getuige van dit hele spektakel. 
En natuurlijk ging deze kleedpartij gepaard met de nodige hilariteit. Op bo-
venstaande foto is overduidelijk te zien dat ook Lia Wezenberg de lol van 
het geheel zeer wist te waarderen. Toen de riem op zijn plek zat kon de ka-
zuifel omgehangen worden.  Na een laatste check door Kitty Bergh - met 
een fatsoenerende veeg door het haar van pastoor - was onze pastoor ge-
reed voor gebruik en kon de H.Mis beginnen!  

Duidelijk zichtbaar de glitterriem om het middel van meneer pastoor.
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Dierenwinkel Vlodrop De Parasol 
Bergerweg 36 - 6063 BS Vlodrop - Tel: 0475-407190

Email: info@de-parasol.com

Uitvaartcentrum Roerstreek
’t Sittert 22, 6077 NN St. Odiliënberg 0475-401854

Kapel Roerstreek
Kapellerlaan 71, 6045 AB Roermond 0475-333040
www.willemsuitvaartverzorging.nl - info@willemsuitvaartverzorging.nl
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Het  dameskoor onder leiding van mevrouw Gertie Boosten zorgde (weer) 
voor de muzikale opluistering.  Het was een mooie viering waarin veel aan-

dacht was voor gastvrijheid en omzien naar elkaar.  
Na de viering konden de aanwezigen aanschuiven aan en genieten van 
een heerlijke koffietafel. Naar verluidt smaakte het de deelnemers weer uit-
stekend. 
Aansluitend werd het middagprogramma verzorgd door de Bongerd Sin-
gers uit het Zuid-Limburgse Schimmert.  Zij verzorgden de muzikale omlijs-
ting tijdens deze  middag.  
 

 
De Bongerd Singers in actie; rechts "voorman" Rene Kuijpers 

 

                                                         Het Dameskoor 

De Bongerd Singers in actie; rechts “voorman” Rene Kuijpers

Het Dameskoor
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De Kerstman las tussendoor nog een kerstverhaal voor en assisteerde ook 
bij de trekking van de tombola . Ook dit jaar waren met de tombola  weer 
mooie prijzen te winnen! 

 
                                    De kerstman las voor uit eigen werk. 
 

Ons lid Har Schmitz maakte deze kerstviering voor de eerste keer mee bij 
de seniorenvereniging Vlodrop. Har - afkomstig uit Melick -  woont sinds 
ruim een jaar met zijn vrouw in Vlodrop aan de Bergerweg (in de vroegere 
bungalow van juffrouw Cuijpers) en is vrij snel lid van onze seniorenvereni-
ging geworden. Volgens Har is het belangrijk dat een seniorenvereniging 
dit soort activiteiten organiseert. Het was naar zijn mening een sfeervol ge-
heel allemaal. Wat hem betreft de moeite waard en zeker voor herhaling 
vatbaar. "Zoiets mag tot de tradities van een vereniging gaan beho-
ren", volgens Har. 
Café-zaal houder  Frits (zoon van Ien en de toen onlangs overleden Sjra 
van Helden) deelde op de vraag hoe hij deze middag had ervaren - zo kort 
na het overlijden van zijn vader - mee  dat het best wel moeilijk voor hem 
was geweest om weer enthousiast aan deze activiteit mee te werken. Maar 
het  betrof gelukkig geen "plat" feestje en het was allemaal sfeervol en se-
reen. Dat maakte het voor hem wat "gemakkelijker" om het mee te maken. 
Maar het was volgens hem ook sowieso goed om nu "met dingen bezig te 
zijn", wat immers volgens Frits zorgt voor de nodige  afleiding zo kort na het 
overlijden van zijn vader. 
Rene Kuijpers (de "voorman" van de Bongerd Singers) deelde mee dat de 
Bongerd Singers al bijna een beetje bij de Kerstviering van de Senioren-
vereniging Vlodrop beginnen te horen. Het zijn weliswaar volgens hem over 
het algemeen wel wat oudere mensen, maar het is wel een heel enthousi-

De kerstman las voor uit eigen werk.



 

De locatie voor een gezellig en sfeervol samenzijn. 
 

Bij ons kunt u lekker rustig dineren en daarna aanschuiven 
aan onze gezellige bar. 

 
Cafe-Bistro 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. 0475-400271 
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ast en dankbaar publiek. "We treden graag voor dit publiek op", zo liet 
hij weten.  
Het jongste lid van de Bongerd Singers vertelde tegen de interviewer dat 
de optredens van de groep voor hem best wel moeilijk te regelen zijn alle-
maal. De andere zangers zijn allemaal gepensioneerd, maar hij werkt ge-
woon nog volledig; bij Vekoma Vlodrop trouwens toevallig. "Dus moet ik 
vaker vrijaf nemen om mee te kunnen naar een optreden; maar ik heb 
het er graag voor over", zo liet hij weten. 
 
Ten slotte spreken we een welgemeend woord van dank uit aan allen die 
een bijdrage hebben geleverd aan het welslagen van deze kerstviering. We 
kunnen terugzien op een gezellige en sfeervolle activiteit.    
 

 
 
 
 
 
 
 
½   Adv. pag café Bremmers 
 
 
 
 
 
 
 



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

POELIERSBEDRIJF

WOLTERS-WINKELS V.O.F. 
Markt 20 - 6063 AD VLODROP
Tel. 0475-401340 - Fax 0475-403908
Herkenbosserweg 5 - 6063 NL VLODROP 
Tel. 0475-533026 - Fax 0475-536215
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NIEUWS UIT SENIORENLAND 
 

*MINDER PILLEN VOOR OUDEREN 
Ouderen krijgen vaak meer pillen dan goed voor ze is. Ook op andere ge-
bieden volgt de ouderenzorg niet altijd de wetenschappelijke richtlijnen. 
Tien ouderenzorginstellingen in Noordoost-Nederland hebben een conve-
nant met het Universitair Medisch 
Centrum Groningen (UMCG) geslo-
ten om dat te veranderen.  
Vanuit hun ivoren toren hebben we-
tenschappers gemakkelijk praten. 
Demente, sombere of angstige 
ouderen krijgen nogal eens meer 
pillen en druppels toegediend dan – 
volgens de richtlijnen – de bedoeling 
is. "Maar de verzorgenden op de werkvloer hebben misschien wel heel 
goede redenen om toch die medicatie te geven'', zegt Sytse Zuidema van 
het UMCG. "We kunnen onze protocollen niet zomaar opleggen.'' 
In het samenwerkingscontract met het UMCG beloven de tien organisaties 
de zorg in hun instelling meer te baseren op wetenschappelijke kennis. Dat 
moet leiden tot nieuwe wetenschappelijke inzichten over ouderenzorg en 
dan vooral op de gebieden dementie, medicijnen en zorginnovatie. 
(Bron: DVHN | Gepubliceerd op 30 januari 2014) 
 
*MEEVERHUIZEN NAAR EEN VERPLEEGHUIS MAG. 
Mag een partner meeverhuizen als de ander opgenomen wordt in een ver-
pleeghuis? Een artikel op Facebook hierover leidde tot veel onrust en vra-
gen. Het antwoord op de vraag is: ja, in principe mag een partner mee naar 
een verpleeghuis. 
Wanneer één van twee partners een indicatie krijgt voor opname in een 
verpleeg- of verzorgingshuis, dan kan de ander kiezen of deze thuis wil 
wonen of wil meeverhuizen. Het is belangrijk dat die keuze er is. De moge-
lijkheid om mee te verhuizen als gezonde partner, is wettelijk vastgelegd in 
de AWBZ. Veel zorgorganisaties bieden de mogelijkheid dat een ge-
zonde(re) partner mee verhuist naar een verpleeg- of verzorgingshuis. Een 
voorwaarde is dat de zorgorganisatie die de cliënt kiest, geschikte woon-
ruimte beschikbaar heeft. 
Veel zorgorganisaties hebben een beperkt aantal kamers of appartementen 
waar echtparen samen kunnen wonen. Daarnaast is de zorgvraag van de 
cliënt bepalend; als iemand bijvoorbeeld zwaar dementerend is en op een 
gesloten afdeling moet verblijven, is het samenwonen met een partner 
moeilijker te organiseren. Het zal voor een gezonde partner bijvoorbeeld 
niet altijd prettig zijn om op een gesloten afdeling te wonen. 
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Geen indicatie nodig 
Voor het meeverhuizen heeft een partner geen indicatie nodig, en deze 
hoeft hij of zij dus ook niet aan te vragen. Het zorgkantoor kan behulpzaam 
zijn bij het vinden van andere woonruimte als bij het verpleeghuis van de 
eerste keuze geen plaats is. Zorgorganisaties die geschikte woonruimte 
voor een partner aanbieden, kunnen dit via het CIZ laten registreren, zo 
meldt het CIZ. 
"Waar een echtpaar niet samen in een verpleeg- of verzorgingshuis terecht 
kan, is dat verdrietig voor het echtpaar," zei Aad Koster in een uitzending 
van Een Vandaag, radio 1. "We hebben het echter niet over een groot 
maatschappelijk probleem, want de mogelijkheid om samen te wonen is er 
wel. Alleen dit echtpaar kan op dit moment niet terecht in het verpleeghuis 
van hun keuze. 
Een maatschappelijke opdracht die we wel hebben, is om te zorgen dat we 
ons meer gaan richten op woonruimte die geschikt is voor ouderen die zorg 
nodig hebben, waar ze samen oud kunnen worden. We moeten anders 
gaan bouwen." Hij verwijst daarmee naar het advies van de Raad de 
Leefomgeving en Infrastructuur (RLi) dat 23 januari werd gepresenteerd.  
 

Brief staatssecretaris  
Staatssecretaris Van Rijn is op verzoek van de Tweede Kamer ingegaan 
op het vraagstuk van partneropname dat in de diverse media veel aandacht 
heeft. In een brief van 4 februari 2014 bevestigt hij dat partneropname op 
grond van de AWBZ mogelijk is maar dat er in de praktijk knelpunten kun-
nen zijn. Ondanks dat het gaat om een incident gaat het ministerie inventa-
riseren hoe in welke omvang problemen zich voordoen. Tevens gaat hij na 
hoe beter inzichtelijk kan worden gemaakt waar tweepersoonskamers be-
schikbaar zijn. 
Van Rijn wil dat zorgkantoren en zorgorganisaties zich uiterst inspannen 
om oplossingen te vinden. Dat doen zorgorganisaties doorgaans al. Uit een 
recente inventarisatie onder 80 leden van ActiZ blijkt dat de meeste zorgor-
ganisaties in staat zijn om een passende oplossing te vinden voor partners 
wanneer zij samen willen blijven, terwijl een van hen een indicatie heeft 
voor verpleeghuiszorg. Soms kunnen zij samen in het verpleeghuis terecht, 
soms is voor de partner zonder indicatie woonruimte beschikbaar in een 
aanleunwoning. 
(Bron: Website ActiZ, Organisatie voor Zorgondernemers, 28-1-2014) 
 
*OUDEREN SLACHTOFFER VAN "BABBELTRUCS" 
Ouderen vormen een steeds gemakkelijker doelwit van 'babbeltrucs': han-
dige praatjes waarmee criminelen bejaarden beroven of overvallen, soms 
met geweld. Dat blijkt uit onderzoek van de Politie Academie. De Academie 
pleit voor een effectievere landelijke aanpak en meer preventie om ouderen 
weerbaar te maken. 
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Daders bellen met een overtuigend verhaal aan of spreken slachtoffers op 
straat aan en weten geld, bankpassen of waardevolle spullen buit te ma-
ken. De politie signaleert de afgelopen maanden een toename van dit soort 
zaken en meer georganiseerde daders.  
 

EenVandaag deed onderzoek 
naar babbeltrucs onder 27.000 
mensen waaronder meer dan 
500 slachtoffers. Zes op de 
tien (58%) slachtoffers van 
een 'babbeltruc' nemen geen 
contact op met de politie. 
Slechts één op de drie doet 
aangifte. Daders weten daar-
door vaak aan de politie te 
ontkomen.  
Op straat wordt de babbeltruc 

gebruikt om af te leiden bij zakkenrollen of als methode om een pinpas te 
bemachtigen. Babbeltrucs aan de deur worden met name toegepast als 
smoesje om een huis binnen te komen en vervolgens diefstal te plegen. 
Slachtoffers geven aan dat daders zich aan de deur bijvoorbeeld voordoen 
als loodgieter of verkoper. Soms gaat men zelfs zo ver dat men kinderen 
gebruikt om het huis te betreden: "Mijn dochtertje moet nodig plassen." 
Het programma Opsporing Verzocht besteedde ook uitgebreid aandacht 
aan het probleem van de babbeltrucs. 
 

Pincode voor het grijpen 
Opvallend is dat onder de 27.000 deelnemers aan het onderzoek van Een-
Vandaag risicovol gedrag vaak voorkomt. Daders doorzoeken een woning 
naast geld en sieraden ook op bankgegevens. Acht procent van de onder-
zochten geeft aan dat hun pincode ergens in hun woning is te vinden. Een 
deel (3%) heeft de pincode zelfs in de portemonnee zitten. Bij 75-plussers 
ligt dit percentage nog hoger: 19% van hen heeft de pincode thuis liggen of 
in de portemonnee zitten. Daarnaast staat bij veel mensen die thuis zijn de 
(achter)deur gewoon open (20%): in die gevallen hebben binnensluipers de 
babbeltruc niet eens nodig. 
 

Aanpak 
Bijna alle ondervraagden (95%) vinden dat de politie diefstal op basis van 
een babbeltruc even serieus moet nemen als een woninginbraak. Maar het 
aanpakken van babbeltrucs is niet alleen een verantwoordelijkheid van de 
politie. Het merendeel (59%) vindt het een gedeelde taak van politie en 
burgers zelf. 34 procent van de onderzochten vindt dat vooral de burger 
zelf het probleem aan moet pakken. 
 

(Bron: EenVandaag 4-2-2014; Redacteur Joeri Veen) 
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         www.proteion.nl

De wijkteams van Proteion RCG en  

Proteion Roncalli staan 24 uur per dag,  

7 dagen per week voor u klaar! 

In de gemeente Roermond en  

Roerdalen komen onze deskundige  

thuiszorgmedewerkers bij u langs voor 

verpleging en verzorging. Kleine teams, 

vaste tijden en deskundige medewerkers.  

Daar kunt u op vertrouwen.

Meer informatie? Bel (0475) 371700.

Wist u…

dat Proteion Thuis op verschillende  

plekken in Roermond ook dagbesteding 

aanbiedt? Speciaal voor mensen die  

behoefte hebben aan een structurele  

daginvulling, of graag wat vaker onder  

de mensen komen.  

Interesse? Neem voor meer informatie 

contact op met Tanja Claessens.  

Teamleider dagbesteding, tel. 0475-371700.  

thuiszorg 

nodig?



NIEUWS VAN DE ACTIVITEITENGROEPEN 
 

* VAN: ONZE SOOS/KIENEN GROEP 
* VAN: ONZE JEU DE BOULESGROEP 
* VAN: ONZE GYMGROEP 
* VAN: ONZE VOLKSDANSGROEP "UMMER PLEZEER" 
 
 

* VAN: ONZE MAANDELIJKS KAARTEN GROEP 
 

JAARWINNAARS KAARTEN 2013. 
De laatste kaartavond van 2013 was op donderdag 19 december. Gedu-
rende het gehele jaar zijn de standen bijgehouden.  
Uit de totaalstanden tot 19 december bleek dat er bij de jokeraars nog een 
aantal deelnemers kans maakte om de jaarwinnaar van 2013 te worden.  
Uiteindelijk ging Truus Peeters met de eer strijken. Haar werd de gouden 
(zeep)medaille omgehangen door kruisjasdeelnemer Harrie Pustjens.   
 

 
Truus Peeters krijgt de gouden zeepmedaille door Harrie Pustjens omgehangen 

 

Lenie Mulders werd tweede en kreeg een zilveren (zeep)medaille.  Anja 
Stammen won brons en veroverde daarmee een mooie derde plaats. De 
drie dames ontvingen daarnaast ieder nog een paar leuke prijzen. 
Bij de kruisjassers hadden Piet Bosch en Jan van der Borgh een voor-
sprong van vijf gewonnen partijen op Harrie Pustjens en Frans Heltzel. In 
theorie konden Harrie en Frans dus zeker nog eindwinnaar worden. In dit 
laatste treffen bleken Piet en Jan uiteindelijk toch te sterk. Met een jaar-
score van 38 gewonnen partijen werden Piet en Jan jaarwinnaar. Harrie en 
Frans werden tweede met een totaal van 28 gewonnen partijen. 
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Truus Peeters krijgt de gouden zeepmedaille door Harrie Pustjens omgehangen



Deelneemster Annie Cuijpers mocht de heren de gouden en zilveren 
(zeep)medailles omhangen en de prijzen aan hen uitreiken. 
 

 
Kruisjasjaarwinnaars Piet Bosch en Jan van der Borgh 

 

Anneke Hermus wist beslag te leggen op de poedeljaarprijs bij de joke-
raars; dat wil zeggen dat zij eindigde met de laagste jaarscore van alle jo-
kerdeelnemers. Veel inspanning heeft ze wellicht hiervoor niet hoeven te 
verrichten…. 
 

 
 

Anneke Hermus neemt met gepaste deemoedigheid de poedelprijs (een hondje in 
zeepvorm)  in ontvangst van bestuurslid Marjon van der Beek 
 

Kruisjasjaarwinnaars Piet Bosch en Jan van der Borgh

Anneke Hermus neemt met gepaste deemoedigheid de poedelprijs 
(een hondje in zeepvorm) in ontvangst van bestuurslid Marjon van der Beek
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KAARTEN ÉÉN KEER PER MAAND OP DONDERDAGAVOND 
 
Ook in 2014 is er weer eenmaal in de maand (m.u.v. de maand augus-
tus)  kaarten in de Blokhut. Aanvang 19.30 uur. 
Doe gerust gezellig mee. U bent ook welkom als u geen lid bent van 
de seniorenvereniging Vlodrop. 
 
 
 

 
Kom gezellig kaarten één keer per maand op donderdagavond 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA MAANDELIJKS KAARTEN 2014 
Donderdag 16 januari  Donderdag 17 juli 
Donderdag 13 februari Donderdag 18  september 
Donderdag 20 maart Donderdag 16 oktober 
Donderdag 17 april Donderdag 13 november 
Donderdag 15 mei Donderdag 11 december 
Donderdag 12 juni 
   
 
 
 

Kom gezellig kaarten één keer per maand op donderdagavond
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DE OUDERENADVISEUR AAN HET WOORD 
 

Mijn wens voor Vlodrop…… 
Als inwoners van Vlodrop willen wij graag leven in 
een bruisend dorp waar het prettig wonen is. Een 
dorp waar mensen zo lang mogelijk thuis kunnen 
blijven wonen omdat er geschikte woningen zijn. 
Een dorp waar de voorzieningen goed zijn gere-
geld en mensen zich inzetten voor elkaar. De ko-
mende tijd werkt de gemeente Roerdalen, samen 
met ons als inwoners aan het gewenste toekomst-

plaatje van Vlodrop. 
 

Eerst zien en dan geloven? 
Terwijl u dit leest, denkt u misschien: "Zal door mijn idee echt iets verande-
ren"? Of: "Met mijn mening wordt toch niets gedaan"! Inderdaad, als wij zo 
denken zal er niets veranderen….. Maar gelukkig heeft een aantal inwo-
ners van Vlodrop wél ideeën kenbaar gemaakt en deze worden nu verder 
uitgewerkt. Zo wordt bekeken of het mogelijk is om samen te koken en 
deze maaltijd vervolgens gezamenlijk te nuttigen. Misschien zijn er alleen-
staanden die ook graag eens voor iemand anders koken. En ongetwijfeld 
zijn er mensen die graag (beter) leren koken. Een keuken is mogelijk al be-
schikbaar. Waarom zal dit initiatief niet kunnen slagen? Als degene die met 
dit idee is gekomen ook zo had gedacht, zou het nooit worden gepro-
beerd…!  
 

"Het zou fijn zijn als er een groep vrijwilligers beschikbaar is waarvan ik ge-
bruik kan maken als ik boodschappen moet doen." 
"Ik zou best af en toe voor iemand wat tuinonderhoudswerkzaamheden 
willen doen." 
"De zondag is voor mij een vreselijke dag! Ik zou best met een aantal ande-
ren op deze dag ergens naartoe willen gaan. Of gewoon ergens een kopje 
koffie drinken." 
 

Ongetwijfeld kunt u deze vragen zelf aanvullen. Aanvullen met ideeën 
m.b.t. wonen, welzijn en zorg om met (meer) plezier in Vlodrop te wonen. 
Twijfel niet en laat ze weten! Alleen dan kunnen wij samen ook iets hiermee 
doen.   
 

Waar moet ik zijn? 
Elke donderdag van 9.30 tot 13.00 uur kunt u terecht in ‘De Blokhut’, Koe-
broekweg 3 in Vlodrop. Medewerkers van de gemeente Roerdalen zijn hier 
aanwezig om samen over uw ideeën en wensen te praten. Ook kunt dan 
vragen stellen over allerlei onderwerpen m.b.t. wonen, welzijn en zorg. U 
kunt tijdens openingstijden ook bellen naar telefoonnummer 06-10614679. 
Of u mailt naar dorpaanhetroer@roerdalen.nl  
 

Laot uch heure…! 
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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



• geboortekaartjes

• huwelijkskaarten

• jubileumkaarten

• adreskaartjes

• brieven en facturen

• kettingformulieren

• enveloppen

• kerstkaarten voor bedrijven

• reclamedrukwerk

• etiketten

• posters

• promotiedrukwerk

• prijslijsten

• menukaarten

• brochures

• boeken etc.

Schaapweg 22 
6063 BA Vlodrop
Tel.  0475 - 406 406
Fax 0475 - 406 400
info@drukkerij-koenen.nl

Drukkerij Koenen 
www.drukkerij-koenen.nl

VOOR 
DRUKWERK
BENT U BIJ 
ONS AAN 
HET JUISTE 
ADRES


