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...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 
 

 
Bent u op zoek naar een zinvolle, 
leuke vrijetijdsbesteding?? 
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 
 
 
 
Abonnement Tuut mit Ziepnaat 
Leden ontvangen het contactmagazine 
gratis. Maar ook als u geen lid bent van 
de seniorenvereniging Vlodrop kunt u 
zich toch voor € 10.- per jaar abonneren 
op ons contactmagazine TmZ, dat 4 keer 
per jaar verschijnt. U leest er verslagen 
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 
 
 
 

 
 
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 06-53679644 
 

Secretaris en ledenzorg 
Riny Mulders-Maessen 0475-400600 
 

Penningmeester  
Wim Geerlings 0475-401431 
 

Bestuursleden 
Mar Bergrath: thema-activiteiten 
06-41034555 
Gerda Grachten: ledenadministratie  
0475-401859 
 
 
 
 
Tuut mit Ziepnaat (TmZ) 
 
Redactie 
John Coenen 
Björn Maessen 
Helga Janssen-Verwijlen 
 
Redactieadres TmZ 
Boomgaardstraat 19 
6063 AG Vlodrop 
e-mail: bjornmaessen@ziggo.nl 



4

 

 
Bijdragen activiteiten 2018,  
vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 17 maart 2017 
 

(Basis)contributie 2018   18,--   
 

Bijdrage per activiteit   per maand   per keer 
Jeu de Boules     6,--  2,--   
Gym        6,--  2,--  
Kienen (per kaart)     5,-- 
Kaarten ( ook tijdens soosmiddag)   2,-- 
 

Niet-leden die belangstelling hebben, kunnen de eerste twee keer gratis 
meedoen met de gym en de jeu de boules 
 
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 
 
 

COMPUTER CURSUSSEN VOOR SENIOREN 
Bent u in het bezit van een computer, laptop of iPad, maar weet u nog niet 
alle mogelijkheden hieruit te halen? In Melick kunt u computercursussen 
volgen die speciaal gericht zijn op senioren. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met 
Wim Willems (coördinator computercursussen); tel.: 0475-333677 
 
               

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De redactie van ‘Tuut mit Ziepnaat’ wenst u allen 
een Zalig Kerstfeest  

en veel geluk, gezondheid en vele kleine engeltjes  
in het jaar 2018 !   
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Bergerweg 36
6063 BS Vlodrop
0475 407 190
info@de-parasol.com

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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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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KLEUR: DAGBESTEDING IN HET MOOIE EN RUSTIGE 
VLODROP   
 

Wij komen allemaal wel eens langs het gebouw van het voormalige Groene 
Kruis aan de Angsterweg. De witte, kleurig beschilderde bloemenbak valt 
ons dan meteen op en natuurlijk ook het grote bord aan de gevel met de 
tekst: 'KLEUR'. Maar… wat gebeurt eigenlijk precies in dit pand waar wij 
vroeger het consultatiebureau bezochten en een kruk of rolstoel kwamen 
lenen? De redactie van ‘Tuut mit Ziepnaat’ kon haar nieuwsgierigheid niet 
bedwingen en maakte een afspraak om een kijkje te nemen.  

 

"Blieve zeivere of auch ech get doon?"  
Ard Jeurissen en Monique van Leeuwen kleuren, samen met Marc Haas, 
het team van deze kleinschalige dagbesteding voor mensen met een ver-
standelijke beperking. Een verstandelijke beperking moet namelijk wel 
aanwezig zijn om deze dagbesteding te kunnen bezoeken. Samen hebben 
Ard, Monique en Marc gewerkt als begeleiders op een crisisafdeling en 
dagbesteding van een grote instelling voor mensen met een beperking. De 
manier waarop hier werd gewerkt, was echter niet geheel volgens de 
ideeën van dit drietal. "En dan kin se blieve zeivere det ’t neet good geit of 
doe geis auch ech get doon...!", aldus Ard. En zo werd het idee geboren 
van dagbesteding 'KLEUR'.  
 

"Dit was echter makkelijker gezegd dan gedaan. Wij zijn namelijk mensen 
van de praktijk en nu werden wij geconfronteerd met allerlei regels en wet-
ten waaraan je als zelfstandige organisatie moet voldoen. Zorgkantoor, 
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gemeente, zorgverzekering, centraal administratie kantoor CAK: het heeft 
één jaar geduurd voordat wij daadwerkelijk van start konden gaan. Maar in 
februari van dit jaar was het dan zover!" 
 

Een plekje in de Vlodropse gemeenschap 
'KLEUR' is dagelijks geopend van 9.00 – 15.30 uur, met uitzondering van 
de woensdag wanneer de cliënten reeds om 14.00 uur naar huis gaan.  
Deze cliënten wordt hier een fijne invulling van de dag geboden; niets 
moet, alles kan en zonder stress. Monique:  
 

"Bij ons hoeft men geen licht industrieel werk te doen of dagelijks dezelfde 
producten te maken, zoals op andere dagbestedingen vaak wel het geval 
is. De activiteiten die wij hier doen zijn helemaal afgestemd op de wensen 
van de cliënt. Wil je wandelen? Dan lopen wij van hieruit zo het Koebroek 
in. Wil je meehelpen met de lunch? Dan gaan wij eerst samen boodschap-
pen doen bij de bakker of de Aldi. En wil je alleen maar een kopje koffie 
drinken of iets knutselen, dan is ook dat allemaal mogelijk!" 
 

Het is nog wel wat vroeg, maar in een 
hoek staat al de kerstboom opgetuigd 
met allerlei zelfgemaakte versieringen. 
Een skiënd dennenappeltje en een 
grappig Kerstmannetje van lollystokjes. 
"Wij zijn al gevraagd om in december 
onze spulletjes te verkopen op de kerst-
markt in De Blokhut. Voor het Boeren-
oogstfeest van de fanfare in september 
hebben wij een gedeelte van de versie-
ring gemaakt. Wij hebben dit jaar dan 
ook al snel een plekje in de Vlodropse 
gemeenschap veroverd waar sociale en 
vriendelijke mensen wonen in een mooie 
omgeving". 
 

Zelfgemaakte popcorn en arretjes-
cake 
De beroepskrachten van 'KLEUR' heb-
ben gestudeerd als psychiatrisch ver-
pleegkundige, sociaal agogisch werker 
en Z-verpleegkundige. Maar inmiddels 
worden zij ook al versterkt met een aantal 
vrijwilligers uit Vlodrop  
      
 

De kerstboom is versierd met 
verrassende knutselwerkjes 
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Deze helpen bij het werken met de computer, brengen knutselmaterialen 
en aanvullingen op de huisraad of bieden gewoon dat luisterende oor aan 
iemand die dit net even nodig heeft.  
 

"Wij hadden niet verwacht dat zoveel Vlorper mensen op een of andere 
manier zo betrokken bij ons zouden zijn", zegt Ard. "Als wij een keer wat 
luidruchtiger zijn dan de doorsnee inwoner, dan wordt dit hier gewoon ge-
accepteerd. Wij hebben het dan ook erg naar onze zin!"  
 

Dat 'KLEUR' juist voor het niet zo centraal gelegen Vlodrop heeft gekozen, 
heeft ermee te maken dat het hier juist zo rustig is. Bovendien is het een 
fijn pand om de verschillende activiteiten in te kunnen ontplooien. Af en toe 
is er een extra activiteit. Zo is er morgen een bioscoopmiddag voor de cli-
ënten en hun familie. Oma of oom kan zo ook kennismaken met 'KLEUR'.  
Gezamenlijk wordt naar een film gekeken en tussendoor kan men genieten 
van zelfgemaakte popcorn en arretjescake. "Deze hebben wij vanmorgen 
zelf gemaakt", zegt Monique. En inderdaad, de hele keuken ruikt heerlijk 
naar chocolade…!  
 

De deur staat voor iedereen open 
Op dit moment zijn er 4 cliënten die wekelijks deze dagbesteding bezoe-
ken. Het streven is om op termijn aan 8 personen dagelijks een fijne invul-
ling van de dag te bieden. Juist ook aan mensen die op een andere plaats 
níet worden aangenomen vanwege hun problematiek, problemen met het 
vervoer of vanwege het financiële plaatje. Bij 'KLEUR' wordt steeds naar 
een oplossing gezocht.   
 

Ard: "Wij gaan op dit moment zelfs iemand in Buchten ophalen! Er zijn 
echter ook cliënten die dichterbij wonen; zelfs in Vlodrop. Vooral door 
mond-op-mond reclame komt men bij ons informeren. Inmiddels zijn er ook 
belangstellenden uit Herkenbosch en Weert."  
 

Vanuit de zorgverzekering, via een Persoonsgebonden budget (PGB) of via 
een indicatie van de Wmo van de gemeente, kan men bij 'KLEUR' terecht 
in de leeftijd van 18 tot 99 jaar. "En wie gewoon een kopje koffie wil komen 
drinken en eens een kijkje wil nemen bij ons, is natuurlijk ook van harte 
welkom: de deur staat voor iedereen open!" 
 

Kleur geven aan je dag 
Iedereen heeft het recht om zijn of haar dag met een zinvolle dagbesteding 
in te kleuren, zo vinden de drijvende krachten achter deze organisatie. 
Niemand moet hierin belemmerd worden omdat je bijvoorbeeld nergens 
naar toe kunt. "Bij ons wordt echt kleur gegeven aan je dag!" Aan een grote 
tafel zit Michelle te breien. Een stagiaire houdt haar gezelschap en doet  
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Iedere zondag geopend 
van 10 tot 17 uur. 

Groot assortiment tuinmeubelen uit voorraad leverbaar ! 
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zelf met haar mee. Wat het resultaat wordt van het breiwerk is nog niet he-
lemaal duidelijk. Als het aan Michelle ligt, worden het beenwarmers.  
Maar wat het ook wordt, ook dit wordt weer een 'KLEURIG' geheel…!   
 
 

    
 

Michelle met haar 'KLEURIG' breiwerkje 
 
========================================================================================================= 
 

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 le-
ven op orde te krijgen. U kunt ook bij het wijkteam terecht met vrijetijdsvra-
gen, als u iets wilt doen, zoals vrijwilligerswerk en voor contact. Loop op 
dinsdagmiddag (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)  
              

 

zelf met haar mee. Wat het resultaat wordt van het breiwerk is nog niet he-
lemaal duidelijk. Als het aan Michelle ligt, worden het beenwarmers.  
Maar wat het ook wordt, ook dit wordt weer een 'KLEURIG' geheel…!   
 
 

    
 

Michelle met haar 'KLEURIG' breiwerkje 
 
========================================================================================================= 
 

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 le-
ven op orde te krijgen. U kunt ook bij het wijkteam terecht met vrijetijdsvra-
gen, als u iets wilt doen, zoals vrijwilligerswerk en voor contact. Loop op 
dinsdagmiddag (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)  
              



12

 

OP DE KOFFIE BIJ….. LENY SIMONS-BECKS. 
 
Leny Simons-Becks is het oudste lid van onze vereniging; ze is 96 jaar oud 
en al 35 jaar lid! Geboren op 2 juni 1921 te Vlodrop-Station als Elizabeth 
Helena Maria Becks. Zij was de jongste dochter van het gezin; haar vader 
was de stationschef van station Vlodrop. Ze was het nakomertje in het ge-
zin dat 5 meisjes en 2 jongens telde. 
 

Leny kan zich nog goed herinneren dat er een trein liep tussen Vlodrop- 
Station en Roermond; deze trein over de IJzeren Rijn verbond Mönchen-
gladbach met Antwerpen. Ze ging vanaf haar 4e naar de bewaarschool bij 
de Zusters Ursulinen in de Voogdijstraat in Roermond. Dankzij de vooruit-
strevendheid van haar ouders kon ze hier op haar 18e de MULO afronden. 
Ze was altijd te vroeg bij het klooster en toen ze nog te klein was om bij de 
bel te komen, bracht ze van 
thuis een stok met een 
haakje eraan mee om zo de 
deurbel te luiden. Leny nam 
dan plaats in de kapel waar 
de zusters hun ochtendmis 
vierden. Na de H. Mis ging ze 
naar haar klas. 
Ze heeft een fijne jeugd ge-
had. De dood van haar broer 
Pieter heeft wel veel indruk 
op haar gemaakt, mede door 
het grote verdriet van haar 
ouders. Hij was pas 18 jaar 
oud toen hij met vrienden 
ging zwemmen in de Roer en 
verdronk. 
 
Doordat ze op school Engels, 
Duits en Frans had geleerd 
kon ze na haar schooltijd via 
een oudere zus gaan werken 
als au pair bij een Italiaans 
echtpaar in Brussel. Dit was 
net voor de oorlog. Ze hoefde 
alleen op de zoon des huizes 
op te passen; het huishouden werd gerund door een huishoudster. Leny 
herinnert zich dat ze een keer met het gezin naar Antwerpen is geweest. 

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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De vader kreeg een telefoontje en zette direct zijn vrouw, zoontje en Leny 
op de trein terug naar Brussel. Ook hoorde ze weleens dat de vader ’s 
nachts het huis verliet. Toen de oorlog ten einde liep en de geallieerden op-
rukten sloeg hij op de vlucht; de vader van haar au pair gezin bleek een 
Duitse spion te zijn, werd haar jaren later verteld. 
 
In 1940 toen de oorlog uitbrak ging ze terug naar huis. Maar lang bleef ze 
niet thuis; via via kwam ze als gezelschapsdame terecht bij de vrouw van 
de huisarts in Zundert. Ook in dat gezin speelde de oorlog een grote rol 
omdat de huisarts was opgeroepen door het leger. De oorlog was een 
spannende tijd. "Je wist nooit wat de Duitsers de volgende dag weer gingen 
doen." 
Zo herinnert ze zich een Joodse rechter en zijn gezin die vluchtte uit Her-
kenbosch. Deze Joodse familie bleek verraden en werd bij de Belgische 
grens opgepakt en op transport gezet. Wat dat 'transport' inhield wist men 
pas later, al waren er soms wel geruchten, "maar die konden toch niet waar 
zijn." 
De bombardementen van de geallieerden die de IJzeren Rijn en het station 
Vlodrop verwoestten, vergeet ze nooit. Haar moeder sliep evenwel gewoon 
door, maar samen met haar vader ging ze buiten kijken. 
 
Een nicht van haar had verkering met een jongen uit Beesel en via haar 
leerde ze Herman Simons, haar toekomstige echtgenoot, kennen. Leny is 
zelf aan bisschop Lemmens toestemming gaan vragen om op klooster Sint 
Ludwig te mogen trouwen. Bisschop Lemmens zag geen bezwaren, on-
danks dat het klooster van de Duitse orde der Franciscanen was en zei di-
rect: "Jao maedje dao kins dich trouwe." 
Ze trouwde in een blauwe jurk die ze mocht lenen van haar aankomend 
schoonzuster. Op de dag zelf was er even paniek omdat de bruidsauto, de 
auto van haar schoonvader, pech kreeg. Er werd zelfs overwogen om naar 
klooster Sint Ludwig te lopen maar gelukkig kon men de auto repareren. 
Foto’s van haar huwelijksdag heeft Leny niet; in de oorlog werden geen 
foto’s gemaakt. 
Het kersverse echtpaar ging bij de ouders van Herman in Beesel wonen. 
Zo’n 2 jaar hebben ze ingewoond alvorens ze een eigen huis kregen in 
Beesel. Ze kregen samen dochters: Marly, Biny en Monique. Haar man 
Herman had ondertussen een graafmachine gekocht en verdiende daar-
mee de kost voor het gezin.  
 
In het midden van de jaren 50 verhuisde het gezin naar Wassenberg waar 
haar man de steenfabriek had gekocht. Ze haalde in 1956 haar rijbewijs:  
"de 1e keer geslaagd." 

 

Toch bleef Vlodrop trekken en in jaren 70 werd er begonnen met de bouw 
van hun nieuwe huis op de Etsberg. Leny woont hier nog steeds. Het huis 
staat op de plaats waar vroeger de winkel van Trui van Pauly lag. Je had 
destijds 3 winkels op de Etsberg. Leny herinnert zich nog dat het gezin via 
de achtertuin ging zwemmen in de "kieskoel", de Effelder Waldsee.  
 
Leny heeft, nadat haar kinderen het huis uit waren, gewerkt als vertaalster 
en receptioniste op het Engelse kamp in Wildenrath. Omdat ze al jong haar 
rijbewijs had gehaald was de woon-werk afstand geen probleem. Met haar 

auto heeft ze zelfs Sin-
terklaas en Zwarte Piet 
binnengehaald en door 
het dorp en de Etsberg 
gereden. 
 
Lid van de seniorenvere-
niging is Leny geworden 
door haar zus Annie, die 
getrouwd was met Jan 
Smits "van de sjnieder". 
 
Ze kijkt terug op een 
mooi leven waarin ze 
veel heeft kunnen reizen. 
Toen haar man nog 
leefde reisden ze samen 
naar Engeland, Spanje, 
Tunesië en Joegoslavië. 
Na zijn dood in 1997 
heeft ze samen met haar 
vriendin José uit Melick, 

die ze heeft leren kennen bij het zwemmen in Melick,  nog mooie reizen 
gemaakt naar bijvoorbeeld Rusland en Cyprus.  
 
Tot voor kort reed Leny nog zelf auto en leefde ze volledig zelfstandig. Nu 
worden de boodschappen voor haar gedaan door Maria Schmitz die iedere 
week gezellig bij haar op bezoek komt; ook José ziet ze nog wekelijks. 
Leny heeft 2 keer per dag thuishulp en wekelijks huishoudelijke hulp. Door 
al deze hulp en de hulp van haar dochters, lukt het haar "gelukkig" om zelf-
standig te blijven wonen. 
Stoppen met autorijden vond ze erg moeilijk, maar zegt zij: "Ik ben op het 
einde van mijn leven; stel je voor dat ik een jong leven zou ruïneren." Tot 
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Toch bleef Vlodrop trekken en in jaren 70 werd er begonnen met de bouw 
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Leny heeft, nadat haar kinderen het huis uit waren, gewerkt als vertaalster 
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rijbewijs had gehaald was de woon-werk afstand geen probleem. Met haar 

auto heeft ze zelfs Sin-
terklaas en Zwarte Piet 
binnengehaald en door 
het dorp en de Etsberg 
gereden. 
 
Lid van de seniorenvere-
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getrouwd was met Jan 
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haar 95ste ging Leny iedere week zwemmen in Melick, natuurlijk met de 
auto. 
De zwartste bladzijde in haar leven is de dood van haar oudste dochter 
Marly. Zij stierf op 49 jarige leeftijd. "Nog iedere nacht zie ik haar en hoor ik 
haar stem…" 
 
Haar dochter Monique woont in Düsseldorf en dochter Biny in Engeland. 
Niet om de hoek, maar iedere morgen mailt Leny met Biny op haar iPad. 
"Om te vertellen dat ik nog leef". Skypen vindt ze het leukste, "zo leuk als ik 
haar kan zien". Ook speelt Leny graag Solitair op de iPad en daarnaast 
breit ze ook graag. Leny is oma van 4 kleinkinderen en heeft 2 achterklein-
kinderen.  
 
Leny's wens is om nog 
zo lang mogelijk zelf-
standig te wonen op 
de Etsberg; tot nu toe 
mag ze niet klagen 
over haar gezondheid. 
Soms vergeet ze 
weleens wat, zoals 
sommige belangrijke 
jaartallen uit haar le-
ven. "Maar er is ook 
zoveel gebeurd in die 
96 jaar", zegt ze relati-
verend. Leny loopt nog 
zonder stok en heeft 
het nog iedere dag 
druk; zelfs zo druk dat 
ze niet toekomt aan 
het lezen van een ro-
man die Maria voor 
haar heeft meege-
bracht! 
 
 
 

 
 
 



17

 

DE OUDERENADVISEUR AAN HET WOORD 
 
Voor veel mensen is december helemaal niet zo gezellig of zelfs een reden 
om zich extra eenzaam te voelen. Het verlies van een partner, een slechter 
wordende gezondheid en een uitdunnend sociaal netwerk zijn risicofacto-
ren voor eenzaamheid. 
 

Hoe herken je eenzaamheid? 
Er bestaat geen alles overheersende aanwijzing voor eenzaamheid, maar 
er zijn genoeg signalen die kunnen betekenen dat eenzaamheid in het spel 
is. Je zus probeert bijvoorbeeld overduidelijk jouw bezoek aan haar zo lang  
mogelijk te rekken. Net als je je jas wilt pakken om weg te gaan, wil zij in-
eens nog iets aan je vertellen.  

 

Of het is een troep in huis van je vriendin, de koekjes zijn zacht geworden 
en de koffiemelk is bedorven, terwijl alles vroeger altijd tiptop in orde was. 
En hoe zit het met je buurman? Hij is echt zo’n type "waar je niet meer 
vanaf komt". Telkens als je hem ziet wil hij kletsen, vaak over lichamelijke 
gebreken. Je hebt nog nooit gezien dat hij bezoek kreeg. 
 

Wat kun je doen om je alleenstaande buurvrouw of broer zich iets minder 
eenzaam te laten voelen met kerst? Voor de komende feestdagen een 
aantal ideeën op een rij:  

- Stuur een kaartje. Naar een bekende kan altijd, maar er zijn rond de 
kerst ook vaak allerlei kaartjesacties waarmee je ook nog een goed 
doel steunt. Via www.goededoelenkaartje.nl verstuur je èchte (foto-) 
kerstkaarten en steun je ook nog een goed doel naar keuze.  
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- Breng een presentje. 
Hoe leuk is het om iets 
van iemand anders te 
ontvangen. Het hoeft 
niet duur te zijn: een 
zakje kerstkransjes, 
een kerstster of een 
kaarsje. Geef dit eens 
aan iemand die het tij-
dens de kerstdagen 
wat minder gezellig 
heeft. 

- Uitnodigen voor het di-
ner. Iets dat het meest 
direct is wat je kunt doen is natuurlijk iemand uit te nodigen met 
kerst om gezellig samen aan het diner te gaan of gewoon een wan-
delingetje maken. 

- Telefoontje of bezoekje. Vaak is een heel klein gebaar al voldoende 
om iemand iets minder eenzaam te laten voelen. Ook op die dagen 
bellen of een uurtje langsgaan en daarmee laten weten dat je aan 
hem of haar denkt, zorgt dat iemand zich minder eenzaam voelt. 

- Meegaan naar kerk, concert of kerstmarkt. Veel minder mobiele 
ouderen luisteren naar een kerkdienst of concert via de televisie. 
Hoe leuk zou het zijn als ze weer eens echt in de kerk komen, bij 
een concert of een kerstmarkt bij een tuincentrum? Neem jij hen 
deze keer mee?  

Het lijken allemaal eenvoudige tips, maar heb jij hier al eens echt iets 
mee gedaan? Het is een kleine moeite, maar voor een ander zo belang-
rijk…!  
 
 

En als ík nu degene ben die eenzaam is…? 
Eenzaamheid is een van de meest besproken onderwerpen, zeker tij-
dens de komende feestdagen. De telefonische hulpdienst Sensoor 
geeft je een steuntje in de rug. De hulp is vrijblijvend en anoniem. Je 
kunt dag en nacht bellen, alle dagen van de week, het hele jaar door. 
Ook tijdens de kerstdagen. In onze regio 
zitten in Venlo vrijwilligers klaar om met je 
in gesprek te gaan; niemand hoeft dit te 
weten te komen en het kan je misschien 
een beetje opfleuren. Het telefoonnummer 
van Sensoor in Venlo is 077 - 354 88 88. 
 

Pleunis
Passion for Fashion
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WAT IS DAT EIGENLIJK: TUUT MIT ZIEPNAAT? 
Af en toe horen we niet-rasechte Vlorper wel eens de vraag stellen waar de 
naam van ons contactmagazine 'Tuut mit Ziepnaat' eigenlijk vandaan 
komt? De naam is afgeleid van twee typisch Vlorpse woorden. Op onder-
staande foto wordt de naam smakelijk verbeeld. We zien een boterham met 
daarop een stukje balkenbrij (dat is tuut in het Vlorps) en de boterham (of 
de tuut) is ook nog besmeerd met stroop (dat is ziepnaat in het Vlorps).  

Tuut mit Ziepnaat 
Samenvattend: Tuut mit ziepnaat staat dus voor balkenbrij met stroop. En  
dat is voor velen in Vlodrop – zeker in dit jaargetijde – een lekkernij, net zo-
als ons contactmagazine 'Tuut mit Ziepnaat'! 
 
 
EEN NIEUW JAAR 
Een nieuw jaar komt in zicht. Heeft u uw nieuwjaarsversje al klaar? Toos 
Schoenmakers wel... 
 
tikke-takke-tikketik 
ein jaor is weer veurbie,  
tikke-takke, tikke-tik 
kiek noe sjtaon ich hie, 
mien wensje höb ich klaor: 
"papa, mama, ein zalig nujjaor". 
 
 

 

NIEUWS UIT SENIORENLAND  
 

Seniorvriendelijke gemeenten 
 

Monitor voor gemeenten 
Hoe seniorvriendelijk is uw gemeente? Volgens senioren in Nederland  
kunnen er nog veel zaken worden verbeterd op het gebied van o.a. huis-
vesting, openbaar vervoer, informatievoorziening en het luisteren naar se-
nioren. Dit zijn enkele uitkomsten van een grootschalig onderzoek dat het 
bureau Motivaction heeft uitgevoerd onder ruim 2.500 Nederlanders van 55 
jaar en ouder. 
 

Wilt u weten wat de senioren in uw gemeente vinden en wat de sterke en 
minder sterke punten van uw gemeente zijn? Laat dan de Monitor Senior-
vriendelijke Gemeenten uitvoeren. De monitor maakt duidelijk wat senioren 
in uw gemeente echt belangrijk vinden. 
 

Bij uitvoering van de monitor ontvangt uw gemeente: 
 De mening van senioren over belangrijke beleidsthema’s; 
 Benchmarkgegevens van wat senioren in Nederland belangrijk vin-

den; 
 "Best practices": Praktijkvoorbeelden andere gemeenten 

 
Methodiek 
Het prettig oud kunnen worden in een gemeente is een breed begrip. In de 
monitor zal dit brede begrip worden vertaald naar concrete onderwerpen: 

 Huisvesting 
 Voorzieningen in de wijk en de gemeente 
 Mobiliteit en infrastructuur 
 Participatie en zelfredzaamheid (ontmoeten, werk) 
 Gezondheid, zorg, welzijn en sport 
 Communicatie en informatie 
 Langer zelfstandig wonen 

 
Aanleiding monitor 
Zoals we allemaal weten, is de markt voor wonen, welzijn en zorg voor se-
nioren aan grote veranderingen onderhevig door wet- en regelgeving en 
door maatschappelijke ontwikkelingen die elkaar in een snel tempo opvol-
gen. Dit betekent voor een gemeente en haar samenwerkingspartners (zo-
als woningcorporaties, welzijnsinstellingen, verzorgingstehuizen, beleggers, 
et cetera) een grote opgave om senioren prettig oud te kunnen laten wor-
den. 
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Om de gemeenten voldoende informatie te verstrekken om deze opgave 
het hoofd te kunnen bieden, heeft Active Ageing Nederland in samenwer-
king met Motivaction en Agewise de Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten 
opgezet. 
Met deze monitor wil Active Ageing Nederland de volgende doelen berei-
ken: 

 Gemeenten inzicht geven waar de sterke elementen en 
verbeterpunten liggen om senioren prettig oud te kunnen laten wor-
den; 

 Gemeenten van elkaar laten leren via best practices; 
 Gemeenten inzicht geven in de wensen van de senioren. 

 

 
 
Hoe werkt het? 
Om inzicht te krijgen in de verschillende beleidsonderwerpen is een vra-
genlijst opgesteld. Deze lijst (met onderliggende onderwerpen) zal met de 
gemeente worden afgestemd. Zijn deze zaken ook in uw gemeente van 
toepassing en welke zaken vragen om een nadere uitwerking? 
 

In elke gemeente worden bij uitvoering van de monitor de volgende activi-
teiten uitgevoerd: 

 Vaststellen van de objectieve situatie (actie adviseur én gemeente); 
 Kwantitatief onderzoek onder senioren voor hun visie en wensen; 
 Groepsdiscussie met senioren om meer inzicht te krijgen in de 

achterliggende motieven; 
 Discussie met gemeente over de uitkomsten, kansen en bedreigin-

gen. 
 

Aanvullende opties: 
 Specifieke onderwerpen/situaties bespreken met senioren; 
 Afstemming ambities gemeente met belangrijke partners; 

 

 Uitsplitsing van de monitor per dorp of per wijk; 
 Lokaal congres over uitkomsten van de monitor; 
 Et cetera. 

 
Wat levert de monitor op? 
Na uitvoering van de monitor ontvangt de gemeente een rapportage die in-
zicht geeft in de objectieve situatie, maar ook in de visie en wensen van de 
senioren. Verder worden best practices van andere gemeenten beschre-
ven. Maar, zoals eerder aangegeven, stopt de monitor niet bij een rappor-
tage. Ervaren experts geven in een persoonlijk onderhoud met de ge-
meente ook hun visie over de conclusies, aandachtspunten, kansen en be-
dreigingen.  
 

Meer informatie is te vinden op www.activeageing.nl. of op te vragen 
via info@activeageingnederland.nl 
 
 Bron: Nieuwsbrief 27 september 2017, Active Aging Nederland      
 
Zou het niet mooi zijn als Roerdalen zich ook met het predikaat "Senior-
vriendelijke Gemeente" mag gaan tooien?  
Misschien een aandachtspunt voor de diverse politieke groeperingen/ 
partijen bij de gemeenteraadverkiezingen van volgend jaar? 
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1/3 p.  adv. hobbyshop Lammers!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/3 p. adv. Schoemakers 
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NEUWS VAN DE ACTIVITEITEN(GROEPEN) 
 
* VAN: DE SOOS/KIENEN GROEP 
* VAN: DE MAANDELIJKSE KAARTGROEP 
* VAN: DE JEU DE BOULESGROEP 
* VAN: HET EETPUNT IN DE BLOKHUT 
* VAN: DE "SAMEN KOKEN SAMEN ETEN" GROEP 
* VAN: DE GYMGROEP 
* VAN: DE FIETSGROEP 
 
 
 

* VAN: DE FIETSGROEP 
Het fietsseizoen zit er weer op. Ook dit jaar is het weer super gezellig ge-
weest. Mede door Toos die de fietsroutes zo uit haar mouw weet te schud-
den, maar blijkbaar wel moeite heeft om een keuze te maken.  
Tot volgend jaar. Hier volgen enkele foto’s van het fietsen.                       

             
 

Als afsluiting van een gezellige fietsmiddag werd nog even een terrasje gepikt. 
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Deze Toos schudt de fietsroutes gemakkelijk uit haar mouw. 
 
* VAN: DE JEU DE BOULESGROEP 
 
 

Onlangs vierde Truus Berben 
haar 91ste verjaardag. Proficiat 
Truus met het bereiken van deze 
gezegende leeftijd. Blijkbaar kan 
ons jeu de boulesspel tot op hoge 
leeftijd beoefend worden en is de 
leeftijd  in elk geval geen excuus, 
voor Truus… De deelnemers 
werden door Truus op heerlijke 
vlaai getracteerd. Merci Truus, 
namens de deelnemers. 
 
 
 

                  
En al weer werden de deelnemers ge-
trakteerd op vlaai door een jarige 

 



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



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:


