
seniorencontactmagazine

Tuut mit ziepnaatTuut mit ziepnaat

13e jaargang (2017) nummer 1



...en Proteion

Vlodrop
Vertrouwde 
zorg van uw 
wijkteam

Proteion is er in alle wijken en dorpen. Ook in Vlodrop staat ons 
wijkteam 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar voor 
verpleging en verzorging. 
 
Een klein team, vaste tijden, korte lijnen en deskundige zorg. 
Daar kunt u op vertrouwen. Meer weten? Bel 088-850 00 00.

proteion.nl��� - ��� �� ��     
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Tuut mit Ziepnaat 
Het bestuur van de seniorenvereniging 
Vlodrop heeft - zoals bekend - besloten 
de "dorpsuitgave" van TmZ m.i.v. 2016 te 
laten vervallen. Dat betekent dus dat er 
niet meer één editie (van de vier edities) 
van TmZ in het hele dorp wordt ver-
spreid.  
U kunt zich voor € 10.- per jaar abonne-
ren op ons contactmagazine TmZ, dat 4 
keer per jaar verschijnt. U leest er versla-
gen van de activiteiten van de vereniging, 
maar ook informatie van de seniorenad-
viseur en allerlei andere wetenswaardig-
heden. Opgeven voor een abonnement 
kan bij Gerda Grachten, tel. 0475-401859 
of via: 
ledenadministratie@seniorenvlodrop.nl 
 
 

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 vere-
niging. 
Wij organiseren wekelijkse activiteiten en 
thema-activiteiten voor onze leden, die 
(op dit moment) in leeftijd variëren van 
ruim 50 tot ruim 90 jaar. Heeft u affiniteit 
met de doelgroep,  bent u creatief in 
doen en denken en heeft u bestuurserva-
ring of wilt u zich daarin bekwamen, dan 
nodigen wij u van harte uit om vrijblijvend 
contact op te nemen met een van onder-
staande bestuursleden. 
Riny Mulders-Maessen      0475 - 401379  
Will Willemsen                     06-53679644 
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Iedere zondag geopend 
van 10 tot 17 uur. 

Groot assortiment tuinmeubelen uit voorraad leverbaar ! 
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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! 
 
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), thuiszorg 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, 14.00-17.00 uur. 
 

Het bestuur van de Seniorenvereniging Vlodrop 
 
 

 
 
Het Sociaal Wijkteam in Vlodrop 
U kunt bij medewerkers van het Sociaal Wijkteam terecht voor allerlei vra-
gen. Bijvoorbeeld over werk en inkomen, schulden, opvoed- en opgroeivra-
gen, dagbesteding, hulp in huis of bijvoorbeeld voor begeleiding om je leven 
op orde te krijgen. U kunt ook bij het wijkteam terecht met vrijetijdsvragen, 
als u iets wilt doen, zoals vrijwilligerswerk en voor contact. Loop op dins-
dagmiddag (13.30 uur tot 15.00 uur) gerust eens binnen bij het gebouw 
Fysiotherapie R. Minkenberg & G. Theisen, Schaapweg 1, of bel (0475-
538888) of mail (sociaalwijkteam@roerdalen.nl). 
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VLODROP IN OUDE DAGEN: 
 
Oude tijden herleven op de facebookpagina: "Vlodrop in oude dagen" 
 

Een foto van Harrie van Bekker Lei die met paard en kar aan huis bezorgt. 
Kerst- en nieuwjaarswensen van Vlodropse bedrijven in de ‘Maas- en 
Roerbode’ uit 1950. 
Een foto van Gemengde Zangvereniging ‘Ons Genoegen’ die de ‘Sjinder-
hannes’ opvoert. 
Een lijst met hierop de namen van het spoorwegpersoneel van Station 
Vlodrop.  
 

Dit alles - en nog meer - herleeft op de facebookpagina met de naam: 
"Vlodrop in oude dagen". Wie actief is op Facebook, kan hier vele foto’s en 
andere herinneringen vinden van Vlodrop uit de vorige eeuw.  
Op de foto’s kan iedereen met een facebookaccount reageren: zo komt een 
foto tot leven en kun je iemand behulpzaam zijn bij het vinden van de naam 
van iemand op een foto. Natuurlijk kun je dan ook zelf foto’s op deze pa-
gina zetten en hierbij bijvoorbeeld de vraag stellen waar de foto precies is 
genomen. Of je doet hiermee iemand anders een groot plezier omdat hij 
deze foto is zoek geraakt en nu weer een herinnering heeft aan bijvoor-
beeld zijn familie.  
Een greep uit foto’s die op deze pagina te zien zijn… 
 

 
 

Wie kent haar nog: juffrouw Verboeket in de klas 

Bergerweg 36
6063 BS Vlodrop
0475 407 190
info@de-parasol.com
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Het huis van de voormalige groenteboer Van Helvoort uit ongeveer 
1965; nu het woonhuis op Grootestraat 8.  
 

 
 

De boerderij bij Kasteel ‘Het Steenhuis’. 

Bij de vorige foto heeft Thea Van Landeghem-Hendrikx de volgende reactie 
geplaatst: "Det waas bie os achterom. Dae van ut kesteel haai eine ezel en 
ein kerke, en dan leep d’r dao mit bie os achter hear en truuk. Allein dea 
ezel bleef van de 10 keer 9 keer staon…" 
 

 
 

Sjeng en Anna Coenen – Maessen (van ‘Klompe Deurke’) op de fiets, 
door de Grootestraat, op weg naar huis, na het melken van de koeien. 
 
Deze en nog veel meer foto’s uit vervlogen Vlodropse tijden zijn te vinden 
op de facebookpagina Vlodrop in oude dagen. Wat te denken van een film-
pje over de bouw van het eerste reuzenrad dat de Vekoma heeft gemaakt? 
Foto’s van het interieur van de oude parochiekerk? En natuurlijk vele foto’s 
van communieklassen uit een ver verleden! Neem dus snel een kijkje op 
uw computer, laptop of tablet en duik in het verleden van Vlorp!  
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Kapellerlaan 71
6045 AB Roermond
0475-333040
www.willemsuitvaartverzorging.nl

‘t Sittert 22
6077 NN St. Odiliënberg

0475-401854

21

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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info@franssenschilderwerken.nl    www.franssenschilderwerken.nl

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.

Burg. Claessenstraat 9 
6074 BZ Melick
T: 0475-597225 / 06-52421508
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VAN HEURE ZÈGKE… 
 
MIEN JEUGDJAORE OP DE BERG (VERVOLG) 
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Dit gedicht bestaat in totaal uit 5 pagina's. In de vorige TmZ werden de eerste 3 pagina's 
opgenomen; in deze editie zijn de resterende twee pagina's opgenomen.  
Hartelijk dank aan Gerda Grachten die dit gedicht op de facebookpagina "Vlodrop in oude 
dagen" aantrof en bij de redactie aanleverde. Gerda wijst erop dat Marthè Bekkers, die dit 
gedicht op Facebook postte, akkoord is met plaatsing in de TmZ. Niet helemaal duidelijk is 
wie het gedicht schreef. Onder het gedicht is de met de hand geschreven naam  J. 
Geerlings te lezen. Navraag leert dat de auteur (zoals vermoed) inderdaad Jacques 
Geerlings (de vader van onze pennningmeester Wim Geerlings) blijkt te zijn. 
 
 

KERSTVIERING 2016 
 

Voor de variatie was de jaarlijkse kerstviering iets anders van opzet dan 
voorgaande jaren. Na de traditionele H. Mis en een mooi kerst-
/wandelverhaal verteld door Ria Wingen genoten we van een 3-gangen 
kerstdiner met muzikale omlijsting van Peer Feder en Leon op het Veld. 
 

De zaal bij Roerzicht was zo 
ingedeeld dat er niet met 
meubilair geschoven hoefde 
te worden na de H. Mis.  
Onder de klanken van de ac-
cordeon van Peer werd door 
het personeel van Roerzicht 
en met wat hulp van de be-
stuursleden de tafels gedekt 
en voorzien van grote soep-
terrines met overheerlijke 
"Zondigse Soep mit Bulkes". 
Daarna konden we genieten 
van het verhaal van een en-
thousiaste vertelster. Het 
boeiende verhaal van Ria  
ging over haar voettocht naar 
Santiago de Compostella en 
de "Engelen" die zij en haar 
vriendin onderweg mochten 
ontmoeten. Ondertussen 
kwamen er al heerlijke geu-
ren van het hoofdgerecht uit  
de keuken. De oorstrelende 
trompetgeluiden van Leon 
(zie foto volgende pagina) 

begeleidden de tongstrelende gerechten van het hoofdgerecht dat bestond 
uit karbonade met champignons, bloemkool, salades, erwten met 
worteltjes, verschillende aardappelgerechten en niet te verge-
ten…appelmoes! Het smaakte allemaal ouderwets lekker. 
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Schoonheidsinstituut
COSMOTIEK
Klifsbergweg 16A
6063 NE Vlodrop
0475 - 401882

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
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Voor dat we aan de 
pudding begonnen 
vertelde ons  lid 
Louis op de Kamp 
(gelukscoach van 
Klein Geluk Roer-
dalen) iets over de 
Internationale dag 
van het Geluk op 
zondag 19 maart 
2017. Op deze dag 
is er in de Blokhut 
een gezellige mid-
dag voor senioren 
met als titel "Toen 
was geluk nog heel 
gewoon". Louis 
deed de oproep om 
vooral te proberen 
iemand mee te 
brengen die nor-
maal niet of nau-
welijks deelneemt 
aan activiteiten in 

het dorp, want:         
"Geluk wordt groter wanneer je het deelt" 
 
Toen er later dan 
ook nog een over-
heerlijke pudding 
werd geserveerd 
was het geluksge-
voel in de zaal al 
behoorlijk op peil, 
zeker ook door de 
heerlijke muziek van 
Peer en Leon. 
Voordat iedereen 
met een voldaan 
gevoel naar huis 
ging werd de mid-
dag afgesloten met 
het uitdelen van een 
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presentje, chocolade kerstkransjes voor thuis, en een ouderwetse 
handgeschreven kerstkaart.  

 

Peer Feder bespeelt de accordeon 
 

 
 

Peer, Ria en Leon worden hartelijk bedankt door het bestuur 
 
Hartelijk dank aan bestuurslid Gerda Grachten die de tekst van dit verslag en ook een aantal 
foto's van de kerstviering aanleverde. Wij hebben er voor deze TmZ graag gebruik van ge-
maakt. 
Redactie TmZ 
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DE OUDERENADVISEUR AAN HET WOORD 
 

OUDERENMISHANDELING 
 

Ouderenmishandeling: dit is het eerder dan je denkt… 
Niet alleen als iemand je eens stevig vastpakt of dat je een klap krijgt uit-
gedeeld. Ook wanneer iemand van jouw geld zijn eigen boodschappen 
doet mag je dit "ouderenmishandeling" noemen. En regelmatig gaat het 
vervolgens van kwaad tot erger… Juist ouderen zijn kwetsbaar voor mis-
bruik in allerlei vormen. En juist wanneer dit misbruik plaatsvindt door ie-
mand waarmee je als oudere een persoonlijke relatie hebt (bijvoorbeeld de 
partner, kind of vriend) of een professionele relatie hebt (bijvoorbeeld een 
medewerker van de thuiszorg of een financieel adviseur) is er sprake van 
"ouderenmishandeling". Zeker als je ook nog eens gedeeltelijk of volledig 
afhankelijk bent van deze persoon. Herkent u dit bij uzelf of herkent u dit bij 
iemand anders? Laat het dan niet langer gebeuren!  
 

 
 
Veilig Thuis 
Het is belangrijk om te praten over ouderenmishandeling. Maar dit is ook 
moeilijk… De organisatie Veilig Thuis kan u hierbij ondersteunen en advi-
seren. Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg is het centrale advies- en 
meldpunt in de regio Noord- en Midden Limburg voor iedereen die met hui-
selijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling te maken heeft 
of krijgt. Dit meldpunt is er niet alleen voor slachtoffers en plegers, maar 
ook voor bezorgde omstanders en professionals. Veilig Thuis heeft een 
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team van deskundige maatschappelijk werkers, gedragswetenschappers 
en vertrouwensartsen waaraan u uw zorgen over uzelf, een kind, een gezin 
of partner, kunt voorleggen. Deze deskundige medewerkers denken met u 
mee over bijvoorbeeld de aard en de ernst van de signalen, over hoe hier-
over met iemand in gesprek kan gaan en over welke oplossingen gezocht 
kunnen worden voor dit probleem. Ook kan een persoonlijk adviesgesprek 
worden aangegaan met Veilig Thuis. Tijdens dit adviesgesprek kan samen 
besloten worden om tot een ‘melding’ over te gaan. Op basis van deze 
melding kan direct worden gehandeld in crisissituaties, kan een overleg 

met betrokkenen wor-
den georganiseerd en/of 
wordt passende hulp 
ingezet.  
      
Meer informatie? 
Elk geval is uniek. 
Heeft u hulp nodig? Of 
kent u iemand die hier 
hulp bij nodig heeft? 
Neem dan contact op 
met Veilig Thuis Noord- 
en Midden Limburg. 

Samen met u kijken zij naar wat er speelt en wat er nodig is om het op te 
lossen. U kunt contact opnemen met Veilig Thuis via tel. 0800 – 2000 of via 
e-mail: info@veiligthuisnml.nl  
 

 
 

 
 



19

NIEUWS UIT SENIORENLAND  
 
GEMEENTEN MOGEN MANTELZORG DOOR KINDEREN NIET 
AFDWINGEN 
 

Gemeenten kunnen kinderen van hulpbehoevenden niet dwingen tot het 
verlenen van mantelzorg. Een van de drie hoogste bestuursrechters, de 
Centrale Raad van Beroep, heeft deze week de gemeente Etten-Leur te-
ruggefloten. Die had van een hulpbehoevende vrouw het persoonsgebon-
den budget (pgb) beëindigd. Met dit geld betaalde zij haar dochter om haar 
huis schoon te maken. Volgens Etten-Leur zou de dochter dat gratis moe-
ten doen, als mantelzorger. 
 

De gemeente kwam tot haar oordeel op basis van de nieuwe Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo). Volgens de Wmo zijn hulpbehoeven-
den zelf meer verantwoordelijk om zich te redden en moeten ze een beroep 
doen op familie en buren. Etten-Leur vindt dat de moeder bij haar dochter 
kon aankloppen. Die woonde dichtbij en had geen werk. 
 

Toen ze er niet langer voor werd betaald, stopte de dochter met schoon-
maken bij haar moeder. Hierop stapte die naar de rechter om haar pgb te-
rug te eisen. Ze won de zaak. 'De gemeente mag niet van de dochter ver-
wachten dat zij de huishoudelijke hulp onbetaald verricht', oordeelde de 
rechter. 
 

Te rigoureus 
Het is niet voor het eerst sinds de invoering van de Wmo in 2015 dat een 
gemeente een zaak hierover verliest. In mei vorig jaar oordeelde de Cen-
trale Raad van Beroep dat gemeenten verantwoordelijk blijven voor het 
schoonhouden van de huizen van hun hulpbehoevende inwoners. Veel 

gemeenten die te rigoureus 
hadden gesneden in de 
verstrekking van deze 
thuiszorg, moesten hun 
beleid aanpassen. 
Staatssecretaris Van Rijn 
(Volksgezondheid) ziet hier 
streng op toe. Hij dwong in 
december de gemeente 
Katwijk haar beleid snel 
aan te passen. Katwijk had 
besloten alleen nog hulpbe-
hoevende inwoners met 

een laag inkomen via de bij-Staatssecretaris Van Rijn 
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zondere bijstand de huishoudelijke hulp te vergoeden. 
 

Katwijk is de eerste gemeente die hierover door het Rijk is aangeschreven, 
zegt een woordvoerder van staatssecretaris Van Rijn. 'Veel andere ge-
meenten hebben hun beleid al veranderd na de uitspraak van de Centrale 
Raad van Beroep.' 
Van Rijn bezuinigt 40 procent op huishoudelijke hulp. Ook voor andere 
vormen van maatschappelijke ondersteuning is flink minder geld. De rech-
ter fluit gemeenten die hun beleid hierop afstemmen en de grenzen van de 
wet opzoeken geregeld terug, waardoor zij in een lastig parket geraken. Zij 
moeten de bezuinigingen uitvoeren die het Rijk oplegt. 
 

Schatkist 
"De staatssecretaris zadelt de gemeenten op met het probleem de bezuini-
gingen op te lossen en toch de nodige zorg te bieden". 
Gijsbert Vonk, hoogleraar Sociale Zekerheid 
 

Ook mantelzorg kan niet worden afgedwongen, zegt de rechter nu. De 
moeder in Etten-Leur heeft recht op een vergoeding van de gemeente voor 
zorg. Wethouder Jean Pierre Schouw (Algemeen Plaatselijk Belang) van 
Etten-Leur 'betreurt' deze uitspraak. Volgens hem heeft de gemeente juist 
wel in de geest van de wet gehandeld. 
'We kijken eerst naar wat iemand zelf kan of met hulp van mensen om hem 
heen, zoals familie, kennissen, mantelzorgers, vrijwilligers en buren. Zo 
krijgen mensen alleen ondersteuning of zorg die écht nodig is. Want die is 
bedoeld voor mensen die het niet zelf kunnen regelen. Alleen op die manier 
blijft voor kwetsbare mensen de zorg toegankelijk en betaalbaar.' 
Hoogleraar sociale zekerheid Gijsbert Vonk van de Rijksuniversiteit Gro-
ningen: 'De staatssecretaris let handig op de schatkist, staat aan de zijlijn, 
en zadelt de gemeenten op met het probleem de bezuinigingen op te los-
sen en toch de nodige zorg te bieden.' 
De woordvoerder van Van Rijn vindt niet dat de staatssecretaris het vraag-
stuk hoe met minder geld zorg te bieden bij de gemeenten over de schut-
ting heeft gegooid. 'De meeste gemeenten doen het netjes.' 
 
Bron: Website De Volkskrant. Door: Charlotte Huisman, 12 januari 2017,  
 
 
OUDERE IS BEREID MEER TE BETALEN VOOR MEER KEUZE IN 
ZORG 
 

Ouderen willen best iets meer betalen voor hun zorgpremie als dat ze de 
vrijheid geeft zelf de zorgverlener te kiezen. De ANBO, belangenbehartiger 
van senioren, deed een peiling onder negenhonderd leden. 
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Driekwart van de respondenten verkiest de vrije keuze voor een zorgverle-
ner boven een lagere maandpremie voor de zorg.  
Uit het onderzoek komen meer cijfers. Zo heeft 74 procent liever hulp van 
een betaalde mantelzorger dan van familie of vrienden. Twee jaar geleden 
was dat nog 66 procent. Ook blijken veel ouderen voorzichtig met lenen te 
zijn. Zo zegt 74 procent liever te sparen dan te lenen voor een verbouwing 
van het huis. Verder geeft 85 procent de voorkeur aan het kopen van een 
auto boven leasen. Ook laat 74 procent weten liever te sparen dan te be-
leggen. 
 

Voor hun kinderen hebben de senioren tal van adviezen. Zo raadt 69 pro-
cent de kinderen en kleinkinderen aan te sparen voor zorg en adviseert 88 
procent het nageslacht een huis te kopen in plaats van te huren. Ook de 
kwestie van erfenissen komt in het onderzoek aan bod. 57 procent van de 
senioren maakt het geld liever zelf op dan dat ze het schenken aan kinde-
ren en/of kleinkinderen. 
 

Bron: Website Consumed, Geplaatst op 16 januari 2017 

 
 
 
 
 
1/3 p.  adv. hobbyshop Lammers gewijzigd  
miv 2017 
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1/3 p.  adv. hobbyshop Lammers!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/3 p. adv. Schoemakers 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

Pleunis
Passion for Fashion
Modehuis Pleunis
Markt 7
6063 AC Vlodrop
Tel: 0475 40 13 48
Mail: contact@modehuispleunis.nl
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NIEUWS VAN DE ACTIVITEITENGROEPEN 
 
* VAN: ONZE SOOS/KIENEN GROEP 
* VAN: ONZE MAANDELIJKSE KAARTGROEP 
* VAN: ONZE JEU DE BOULESGROEP 
* VAN: ONS EETPUNT IN DE BLOKHUT 
* VAN: HET SPREEKUUR VAN ONZE SENIORENADVISEUR 
* VAN: ONZE 'SAMEN KOKEN SAMEN ETEN' GROEP 
* VAN: ONZE GYMGROEP 
* VAN: ONZE FIETSGROEP 
 
 
 

* VAN: ONZE MAANDELIJKSE KAARTGROEP 
 

Ook in 2017 is er weer eenmaal in de maand kaarten in de Blokhut. Aan-
vang 19.00 uur. Doe gerust gezellig mee. Ook als u geen lid bent van de 
seniorenvereniging, bent u van harte welkom!  
 
Kaarten Seniorenvereniging 2017, De Blokhut, aanvang 19.00 uur 
 

Donderdag 16 maart 
Donderdag 13 april 
Donderdag 11 mei 
Donderdag 15 juni 
Donderdag 13 juli 
Donderdag 14 september 
Donderdag 12 oktober 
Donderdag 16 november 
Donderdag 14 december 

 
 
* VAN: ONZE JEU DE BOULESGROEP 
 

Zoals bijna om de paar weken gebruikelijk was er weer een verjaardag te 
vieren. Dit keer van Gretha Moors, die haar medeleden trakteerde op over-
heerlijke zelfgebakken wafels. Gretha, bedankt namens alle deelnemers. 
Heeft u ook interesse in het jeu de boules? En houdt u ook van gezellig 
vlaai of wafels of iets dergelijks eten, getrakteerd door de leden bij hun 
verjaardag (zonder hiertoe verplicht te zijn overigens)? Kom eens meedoen 
op de woensdagmiddag en wellicht ontdekt u dat het ook iets voor u is! 
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Smullen van de zelfgebakken wafels van Gretha 

 

 
 

 
Jarige Gretha Moors aan de (jeu de boules)bal 

* VAN: ONZE MAANDELIJKSE KAARTGROEP 
 

Jaarwinnaar kaarten 2016. 
De laatste kaartavond van 2016 was op donderdag 8 december. Gedu-
rende het gehele jaar zijn de standen bijgehouden.  
Uit de totaalstanden tot 8 december bleek dat er bij de jokeraars nog een 
aantal deelnemers kans maakten om de jaarwinnaar van 2016 te worden.  
Uiteindelijk moesten Truus Peeters en Lenie Mulders loten want zij haalden 
beiden 168 punten. Het lot besliste ten gunste van Lenie Mulders.  Zij kreeg 
de 1e prijs. Truus Peeters werd dus tweede en Gerda op het Veld mocht de 
3e prijs in ontvangst nemen.  Bij de kruisjassers werden dit jaar het aantal 
gewonnen partijen per kaarter bijgehouden.  Jan van der Borgh en Tineke 
Wolters scoorden als besten met ieder 25 gewonnen partijen. Het lot be-
sliste in deze ten gunste van Jan van der Borgh die de 1e prijs in ontvangst 
mocht nemen. Tineke kreeg de 2e prijs. 
De poedelprijs, een leuk setje winterkinderen, ging bij de jokeraars  naar 
Anneke Hermus, die deze prijs (met gepaste trots) overigens niet voor de 
eerste keer in ontvangst nam… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lenie Mulders (midden) 1e prijs; Truus Peeters (rechts) 2e prijs; Gerda op het Veld 
(links) 3e prijs  
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DE LENTE IS IN AANTOCHT… 
Weer zin om in dit jaargetijde weer naar buiten te gaan en een wandeling 
door of om Vlodrop te maken? Vergeet dan niet uw fototoestel mee te ne-
men! 
De redactie van TmZ is namelijk op zoek naar mooie foto's van karakteris-
tieke, pittoreske  plekjes in Vlodrop. Waarom wij dit van u vragen, leest u in 
de volgende TmZ… 
 

 

Gerda op het Veld neemt de derde prijs in ontvangst; op de achtergrond 
Huub Heemels die – zo te zien – ook graag een prijs had gewonnen… 
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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 familieAl ruim 50 jaar thuishaven
van de Seniorenvereniging Vlodrop
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Drukwerk nodig?
Wij bieden u de helpende hand

Hoofdvestiging
Schaapweg 22
6063 BA Vlodrop
T 0475 406 406

Servicepunt
Waldfeuchterbaan 134
6105 BP Mariahoop
info@drukkerij-koenen.nl

Van visitekaartje 
tot XL formaat

Snelle 
levering

Vraag 
vrijblijvend
offerte

Ons motto:
Afspraak is
afspraak!

Digitaal drukwerk
voor kleine oplages
Offset voor grote oplages 

Zakelijk drukwerk
Familiedrukwerk
Verenigingsdrukwerk

Bel voor 
een afpraak
wij komen 
graag bij 
u langswww.drukkerij-koenen.nl

Kijk ook eens op onze website:


