VEKOMA RIDES
ACHTBANEN EN ATTRACTIES

suspended family coaster

TROTS OP WAT WIJ MAKEN!
TROTS OP WIE WE ZIJN!
EEN WERELDSPELER UIT VLODROP!
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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 vereniging.
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 bestuurservaring of wilt
u zich daarin bekwamen, dan nodigen wij
u van harte uit om vrijblijvend contact op te
nemen met een van onderstaande
bestuursleden.
Riny Mulders-Maessen
0475 - 401379
Will Willemsen
06-53679644
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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 seniorenadviseur en
allerlei
andere
wetenswaardigheden.
Opgeven voor een abonnement kan bij
Gerda Grachten, tel. 0475-401859 of via:
ledenadministratie@seniorenvlodrop.nl
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Bergerweg 36
6063 BS Vlodrop
0475 407 190
info@de-parasol.com

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

SCHILDERWERKEN

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

info@franssenschilderwerken.nl
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www.franssenschilderwerken.nl

EEN SIERAAD MET EEN VERHAAL… DE GRANAATHULS
Op zaterdag 3 maart jl. is op het parochiekerkhof ("oude kerkhof") het oorlogsmonument onthuld ter herinnering aan de slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog in Vlodrop. Op 1 maart 1945 werd Vlodrop bevrijd van de bezetter; 73 jaar later is er dan (eindelijk) een monument voor de slachtoffers.
Tijdens een indrukwekkende plechtigheid in onze parochiekerk, zijn de 31
inwoners van de gemeente Vlodrop, die door oorlogsomstandigheden zijn
omgekomen, herdacht. Voor ieder slachtoffer werd door jongeren een witte
roos in een granaathuls gestoken.
Granaathulzen. Meer dan 100 hulzen
zijn te vinden in Vlodropse huizen.
Misschien heeft u er zelf ook wel een
op de kast staan. Tot 1 maart 1945
waren het herinneringen aan de verschrikkelijke
oorlogsgebeurtenissen
die hebben plaatsgevonden. Na de
bevrijding heeft de granaathuls een
andere betekenis gekregen: het werd
een teken van de behaalde overwinning. Vele hulzen zijn dan ook bewerkt
en van motieven voorzien, zoals de
Nederlandse Leeuw of bloemversieringen. Als sieraden staan ze in huis
of er zijn gebruiksvoorwerpen van gemaakt. Zeker na de oorlog was het
geen vetpot in de gezinnen, waardoor
deze hulzen werden gebruikt als bijvoorbeeld schenkkannen, asbakken of
vazen.
Als vazen zijn de hulzen dus ook tijdens de onthulling van het Vlodropse
oorlogsmonument gebruikt. Als sieraad
om anno 2018 de verschrikkingen van
1940 – 1945 te gedenken. Een sieraad
dus met een verhaal… Foto's van de
onthulling van het Vlodropse oorlogsmonument krijgt u in de volgende uitgave van Tuut mit Ziepnaat te zien.
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KERSTVIERING 2017

Zoals in 2016 was de jaarlijkse kerstviering in het jaar 2017 weer iets anders van opzet dan in voorgaande jaren. Na de traditionele H. Mis werd
genoten van een heerlijk 3-gangen kerstdiner met muzikale omlijsting van
Peer Feder op accordeon en Leon op het Veld op trompet. Hier volgen enkele sfeerfoto's die een goede impressie geven van deze gezellige, spirituele middag.

Het dameskoor bracht weer traditioneel een aantal mooie kerstliederen ten gehore tijdens de H. Mis. De deelnemers aan deze kerstviering moeten zich wel in een winters
berglandschap hebben gewaand met al die grote wanddecoraties van winterse berglandschappen/-taferelen.
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Fien Schmitz en Maria op het Veld schoven voor het eerst in ruim 30 jaar (vanaf het
begin) aan bij de andere deelnemers aan de kerstviering. In al die voorafgaande jaren
waren ze steeds als vrijwilligsters actief geweest bij de voorbereiding en uitvoering
van de koffietafel en hadden daardoor eigenlijk nooit echt zelf kunnen deelnemen aan
de kerstviering. Hartelijk dank voor die onbaatzuchtige inzet tijdens al die jaren!

Een overzicht van de mooi aangeklede zaal. Op de bühne Peer Feder met accordeon.
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Leon op het Veld wist de leden met enkele trompetsolo's gevoelig te raken.

De deelnemers lieten zich het 3-gangen diner goed smaken. Alle ogen zijn gericht op
"happie"…
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Tiny van Elmpt droeg een gedicht van Jacques Geerlings over de (Ets)Berg voor.

Op de achtergrond speelt Peer
Feder op zijn accordeon. In het
midden op de voorgrond het op
één na oudste lid van de
seniorenvereniging:
Annie Cuijpers.
Ondanks dat zij in Herkenbosch
woont, wilde zij deze middag
niet aan haar voorbij laten gaan.

10

Onze secretaris Riny Mulders bedankt Peer Feder en Leon op het Veld voor hun muzikale bijdrage aan deze middag.

1/3

Hout, ĳzerwaren, verf,
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Schoonheidsinstituut

COSMOTIEK
Klifsbergweg 16A
6063 NE Vlodrop
0475 - 401882

info@biermansmakelaardij.nl
ECHT: 0475 485006
ROERDALEN: 0475 400475
Doktersweg 14, 6101 EB Echt
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TIPS OM ZO LANG MOGELIJK IN MIJN EIGEN
VERTROUWDE WONING IN VLODROP TE KUNNEN
BLIJVEN WONEN
Wie wil dit niet: zo lang mogelijk in je eigen, vertrouwde woning blijven wonen. En dan in Vlodrop natuurlijk. Er zijn uiteraard omstandigheden die dit
erg moeilijk of misschien onmogelijk maken. Maar… je kunt er misschien
ook zelf wat aan doen! Laat je daarom eens vrijblijvend hierover adviseren
door een vrijwillige Woonadviseur van het project "Mijn huis op maat" van
de gemeente.
Je eigen woning klaar maken voor de toekomst
De gemeente Roerdalen wil dat haar inwoners kunnen (blijven) wonen in
een woning die voldoet aan hun eigen behoefte, binnen een prettige en
veilige woonomgeving. Hiervoor zijn woningen nodig die goed aansluiten
op de toekomstige woonbehoefte van de inwoners. Eén
van de doelen die hier bij hoort,
is dat inwoners zich bewust zijn
van de mate waarin hun woning
levensloopbestendig is. De gemeente wil zich dan ook inzetten om te stimuleren dat de woningen levensloop- en toekomstbestendig worden gemaakt. Om
met name de kwetsbare ouderen bewust te laten worden van
de mogelijkheden om langer,
veiliger en prettig thuis te kunnen blijven wonen, worden getrainde vrijwillige Woonadviseurs ingezet. Deze vrijwilligers
komen desgevraagd op huisbezoek en hier zijn geen kosten aan verbonden. Samen doorlopen zij dan met je de woning aan de hand van een huistest. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de website www.mijnhuisopmaat.nl.
Na afloop ontvang je een persoonlijk woningadvies.
Hoe betaal ik deze aanpassingen?
Vallen, bijvoorbeeld, is een grote oorzaak voor het moeten inroepen van
zorg. Vallen komt jaarlijks gemiddeld bij 30% van de 65 plussers voor. Met
de juiste aanpassingen in huis kan het aantal valincidenten flink omlaag
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gebracht worden en daarmee de bijbehorende maatschappelijke kosten.
Uiteraard spaar je hierbij ook zelf op je zorgkosten. Als je het geld hebt liggen, dan kun je het wellicht van je spaargeld betalen. Gunstiger kan zijn om
het bedrag te lenen via een aanvullende hypotheek. Aangezien het een
verbouwing van de eigen woning betreft, is de rente aftrekbaar. Een aanbouw veroorzaakt vrijwel altijd een
waardevermeerdering van het huis.
Als de aanbouw noodzakelijk is vanwege beperkingen dan kan het verschil tussen de kosten en de waardevermeerdering als zorgkosten afgetrokken worden van de belastingen.
Meer informatie
In september 2017 hebben 5 vrijwilligers, waaronder onze secretaris Riny
Mulders, een training gehad van de initiatiefnemers van dit landelijke project. Op dit moment gaat een publiciteitscampagne van start met flyers en
in het Roerdalenbericht in weekblad ViaRoerdalen. Naar aanleiding hiervan
zullen geïnteresseerde inwoners zich kunnen melden voor een bezoek
door een van de vrijwilligers. Heb je interesse? Meld je dan bij het Servicepunt van de gemeente Roerdalen via tel. 0475-538888 of mail
info@roerdalen.nl .
Voorafgaande aan de Algemene ledenvergadering van de Seniorenvereniging Vlodrop op vrijdag 13 april 2018, zal een presentatie worden gegeven
over dit project "Mijn huis op maat".

Osteopathiepraktijk
Cuypers
Osteopathiepraktijk
Cuypers Bergerweg
63 - 6063 BP Vlodrop
Tel. 0475-400230
Bergerweg 63 - 6063
BP Vlodrop - Tel 0475-400230
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De bruiloft werd gevierd in het café van Sjaak’s
vader en broer Wiel, het ouderlijke huis van
Sjaak, waar nu de huidige slijterij-wijnboetiek "Het
OP DE KOFFIE BIJ....ANNIE
DELISSEN-SCHOENMAKERS
Steenhuis" is gevestigd.
Ook hier had de oorlog
zijn sporen nagelaten. In de buitenmuren van het
De bezoekjes aan de top drie van oudste leden van onze vereniging sluiten
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Via via leerde ze Sjaak van Graetsje uit Vlodrop
kennen. Annie en Sjaak kregen verkering en 14
april 1947 trouwden ze in de kerk van Vlodrop.
De kerktoren was nog niet geheel gerestaureerd
van de oorlogsschade, weet Annie nog.
De bruiloft werd gevierd in het café van Sjaak’s
vader en broer Wiel, het ouderlijke huis van
Sjaak, waar nu de huidige slijterij-wijnboetiek "Het
Steenhuis" is gevestigd. Ook hier had de oorlog
zijn sporen nagelaten. In de buitenmuren van het
café waren meerdere gaten aanwezig van de
strijd die in Vlodrop had plaatsgevonden, dus
werd het hele café van de binnenzijde met takken van dennenbomen
bekleed. Het zag er erg mooi uit, je waande je buiten in de natuur, vertelt
Annie. Het kersverse bruidspaar ging wonen boven de Vlodropper danszaal gelegen aan "Tussen de Bruggen".
De uitzet was bijeen gespaard met zegeltjes; veel hadden ze destijds
niet….Wie wel zo vlak na de oorlog?
Annie en Sjaak kregen samen 6 kinderen: Ger, Har, Casper, Ria, José en
Wiel. In 1954 verhuisde het gezin naar de Schaapsweg; Ria was het eerste
kind dat daar geboren werd. Het huis lag helemaal alleen in het veld achter
de huidige Vekoma; de boerderij van Jan van Driekes was nog niet
gebouwd. Het huis had geen stroom, geen kachels of aansluiting op de
waterleiding.
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Kermiszondag 1958 in Posterholt sloeg het noodlot wederom toe. Sjaak
kreeg een motorongeluk; hij heeft nog tot woensdag geleefd en stierf toen
aan zijn verwondingen. Annie was 33 jaar en stond ineens alleen voor de
zorg voor haar gezin, net als haar moeder destijds. Een moeilijke harde
tijd: Ger was net iets ouder dan 10 jaar en Wiel was 8 maanden…
Op de kermis in Herkenbosch kwam Annie in contact met Jo Delissen. Hij
herinnerde zich Sjaak, ze hadden samen op de Beatrixmijn gewerkt. Jo had
nog eens de boterhammen van Sjaak meegenomen toen hij die vergeten
was. Hun werk bij de mijn bestond uit het uitgraven van de mijngangen en
de aanleg van de wegen. Jo was vrijgezel en toen hij 22 augustus 1962
met Annie trouwde kreeg hij er direct 6 kinderen bij. Het huwelijk vond
plaats in de Kapel in ’t Zand. In 1963 werd hun dochter Anita geboren en
was het gezin compleet.
Het was een mooie tijd met alle opgroeiende kinderen. Er werd veel kattenkwaad uitgehaald; de jongens hadden niet voor niets de bijnaam "de wilje
oet ut veld".
Met een lach op haar gezicht vertelt Annie het verhaal van Ger toen hij bij
Har rauwe eieren kapot had getikt op zijn hoofd, bij het verlaten van het
kippenhok. Door het kippenluikje kruipend was er stro blijven plakken op al
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het ei met als gevolg dat Har een echte vogelverschrikker leek…
Annie’s moeder kwam iedere maandag helpen met het huishouden en als
ze dan indommelde achter een boek draaiden de jongens dit stiekem om…
Het waren echte kwajongensstreken van kinderen die hun oma graag voor
de gek hielden.
In 2001 verhuisden Annie en Jo naar het dorp. Hun nieuwe thuis stond op
de Pastoor Martensstraat. Samen gingen ze vaak op vakantie naar Oostenrijk. Dat waren mooie vakanties waar ze samen van genoten tot Jo in 2005
stierf. Sinds 7 jaar woont Annie op de Angsterweg in een mooi appartement; ze woont er erg graag.
De Zonnebloem, de seniorenvereniging, het huiskamerproject en de jeu de
boulesclub; Annie was van al deze verenigingen lid. Nu gaat ze trouw iedere week naar "Samen koken, samen eten" in de Blokhut, waar haar zoon
Ger kookt. "Ja, Ger kan goed koken: soepen zijn zijn specialiteit", vertelt ze
trots.
Iedere zondagochtend en maandagmiddag is het de zoete inval bij haar.
Inmiddels heeft ze 12 kleinkinderen en 14 achterkleinkinderen, die dan op
bezoek komen. "Het mooiste wat is", volgens haar. Annie zorgt dan voor
eigengemaakte wafels en cake, die de kroost het allerlekkerste vindt!

Pleunis

Passion for Fashion
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DE OUDERENADVISEUR AAN HET WOORD
Hulp bij het huishouden: ook zónder indicatie vanuit de Wmo!
Wie hulp nodig heeft bij het huishouden, kan dit melden bij de gemeente. Vervolgens kan een zogenaamd "Keukentafelgesprek"
plaatsvinden, waarin wordt gekeken welke ondersteuning daadwerkelijk nodig is. Indien Hulp bij het huishouden nodig is, zal hiervoor
een Wmo-indicatie worden afgegeven door de gemeente.
Niet meer vanzelfsprekend
Het is anno 2018 echter niet meer zo vanzelfsprekend dat een indicatie voor Hulp bij het huishouden wordt afgeven door de gemeente.
Ook als dit werkzaamheden betreft die niet wekelijks noodzakelijk
zijn. Want als nog meerdere personen op hetzelfde adres wonen of
wanneer mantelzorgers
zijn betrokken, wordt verondersteld dat zij bij het
huishouden helpen. Ook
kan door de hoogte van
het inkomen en het vermogen, de eigen bijdrage
per 4 weken onevenredig
hoog zijn. Hierdoor zien velen af van het gebruik van de indicatie.
Het gevolg is dat er geen hulp wordt ingeroepen bij het huishouden,
terwijl dit wel nodig is. Of men kiest voor een particuliere hulp. Dit
kan echter risico’s met zich meebrengen bij ziekte, vakantie of ongeval van deze hulp.
Hulp bij het huishouden zonder indicatie van de gemeente
Er zijn echter ook thuiszorgorganisaties die Hulp bij het huishouden
aanbieden zónder deze indicatie! Ook zorgen zij voor vervanging bij
ziekte of vakantie. Eveneens kunnen zij de financiële administratie
verzorgen. Deze organisaties kunnen dus een alternatief zijn wanneer geen indicatie vanuit de gemeente wordt ontvangen of wanneer
de eigen bijdrage hiervoor hoog is. In Midden Limburg zijn een aantal
aanbieders van Hulp bij het huishouden actief zonder dat eerst hiervoor de toestemming van de gemeente nodig is. In onderstaande tabel zijn deze aanbieders genoemd met aanvullende informatie.
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Naam

Uurtarief

Bijzonderheden

Website

Alphatrots

€ 16,75

Inclusief vervanging
en verzorgen van de
administratie.

www.
alphatrots.nl

Proteion Schoon

€ 32,00

Inclusief vervanging
bij ziekte, etc.

www.
proteionschoon.nl

Proteion Schoon

€ 16,99

Via een alphahulpconstructie (de klant
moet alles zelf regelen met de medewerkster die Proteion
Schoon aanlevert).

www.
proteionschoon.nl

ZuidZorg

€ 15,50

Vraag en aanbod van
hulp in het huishouden worden via de
website samengebracht. Bij iedere
‘koppeling’ die wordt
gemaakt geldt dit
uurtarief.

www.hulpinhuis.
zuidzorg.nl

Nationale hulpgids

Afhankelijk van
de betreffende
hulp die wordt
gevonden.

Dé marktplaats voor
hulp bij het huishouden.

www.
nationalehulpgids
.nl

Ikzoekhuishoudelijkehulp
.nl

€ 12,50

Ikzoekhuishoudelijke
hulp.nl gaat op zoek
naar huishoudelijke
hulp. Er is één jaar
lang garantie. Ook
wordt de administratie
verzorgd.

www.iIkzoekhuis
houdelijkehulp.nl

Werksters.nl

Afhankelijk van
de betreffende
hulp die wordt
gevonden.

Direct een werkster
zoeken op de website
via plaats of postcode. De betaling regel je zelf met de gevonden werkster.

www.werksters.nl
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Meer informatie over deze mogelijkheden van Hulp bij het huishouden zonder een Wmo-indicatie, kunt u verkrijgen bij het Sociaal
wijkteam van de gemeente Roerdalen. Het Sociaal wijkteam van
Vlodrop is telefonisch bereikbaar van
maandag t/m donderdag van 12.30 13.30 uur via (0475) 53 88 88 en via
e-mail: sociaalwijkteam@roerdalen.nl .
Iedere dinsdagmiddag is er spreekuur
van 13.30 - 15.00 uur in het gebouw
van Fysiotherapie Minkenberg-Theisen, Schaapweg 1, Vlodrop. Hier kunt
u vrijblijvend binnen lopen.
Hulp bij het huishouden zonder indicatie: misschien het overwegen
waard voor de jaarlijkse voorjaarsschoonmaak…?

Ongewijzigd Willems 2018
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NIEUWS UIT SENIORENLAND
Ouderen hebben baat bij robotkat die hen gezelschap houdt
Steeds vaker worden robots ingezet in de zorg, en de robotkat is daar
geen uitzondering in. De zachte kat zou ouderen kunnen helpen wanneer zij zich eenzaam of verward voelen. De robot miauwt, opent de
ogen regelmatig en beweegt met het pootje. De robotkat wekt herinneringen van vroeger op en is al populair in verschillende verpleeghuizen. Dit meldt Algemeen Dagblad.
De robotkat valt onder de noemer
knuffelrobot. Het heeft niet direct
een zorgdragende functie, zoals
een robot die je herinnert om medicijnen te nemen of om iemand uit
bed te tillen, maar de kat zou zeker een positief effect kunnen
hebben op het emotionele welbevinden van de gebruiker. In verschillende verpleeghuizen zijn bewoners enthousiast over de robotkat. Zo zijn er ouderen met dementie die er tegen praten alsof het hun vroegere huisdier is. De robotkat
gaat overal mee naartoe, bijvoorbeeld naar de eetzaal. Het zorgt ook voor
minder onrust onder de gebruikers.
"Ze verschaffen vooral gezelligheid", zegt Bertram Malle, professor in cognitieve, taalkundige en psychologische wetenschappen aan de Universiteit
van Brown in Amerika. De fabrikant wil in samenwerking met Brown verdere functies ontwikkelen, waardoor het knuffeldier je ook kan herinneren
aan het innemen van medicijnen, een afspraak bij de huisarts of het terugvinden van voorwerpen.
De robotkat is verkrijgbaar voor ongeveer honderd euro. In woonzorgcentrum Houthaghe in Den Haag zijn al meerdere katten gekocht door familie
van de bewoners. Daar was de robotkat zo populair, dat men er ruzie om
ging maken. "Het geeft een goed gevoel als je weet dat deze mensen het
naar hun zin hebben", aldus Peter Vols, die aan zijn tante en medebewoners meerdere robotkatten wist te schenken met de hulp van donateurs.
"Dat ze die laatste maanden en jaren die ze te gaan hebben, ook leefbaar
zijn."
Bron NZG. Door: Redactie Nationale Zorggids, 31 januari 2018
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Vraag naar woningen in combinatie met zorg neemt toe
Het afgelopen half jaar is in opdracht van WBO Wonen, Menzis en de
gemeente onderzoek gedaan naar de behoefte van wonen en zorg in
Oldenzaal. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de vraag naar woningen in combinatie met zorg de komende jaren groter is dan het
huidige aantal beschikbare - geschikte - woningen. Behalve onderzoek op basis van cijfers, is ook gebruik gemaakt van cliëntenpanels
en inbreng door professionals van zorgpartijen en welzijnsinstellingen. Dat meldt gemeente Oldenzaal.
De belangrijkste conclusie uit het
rapport is dat de vraag naar woningen in combinatie met zorg de
komende jaren toeneemt. Op dit
moment zijn er onvoldoende woningen geschikt om langer zelfstandig thuis te blijven wonen.
De opgave ligt in het aanpassen
van bestaande woningen en
vastgoed en bij nieuwe plannen
rekening te houden met de toekomstige vraag.
Voor ouderen geldt dat er zowel voor verpleeghuiszorg (intramuraal wonen)
als voor onder meer aanleunwoningen (beschut wonen) een steeds groter
tekort aan woonruimte ontstaat. De vraag naar woningen die al geschikt
zijn voor langer zelfstandig wonen neemt toe. Denk hierbij aan appartementen of grotere woningen waar een slaap- en badkamer beneden aangebouwd is of kan worden. Uit de klantenpanels en de input van de professionals bleek ook de behoefte aan nieuwe woonvormen met levensloopgeschikte woningen, zoals het hofjeswonen en andere vergelijkbare concepten. Een actueel voorbeeld is ‘de Noaberhof’, waar mensen met en zonder
ondersteuning met elkaar kunnen samenleven en op elkaar kunnen toezien.
Voor inwoners die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben of een verstandelijke beperking hebben geldt dat er momenteel al een tekort aan
woonruimte is. Dit is zowel in instellingen, als in beschutte woonvormen
met begeleiding aan huis. Er is op de korte termijn behoefte aan flexibel in
te zetten aanbod.
De resultaten uit het onderzoek worden ter informatie aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad wordt daarbij gevraagd om op basis van de conclusies mee te denken over mogelijke oplossingsrichtingen. Mede op basis
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van deze input worden vervolgens samen met de betrokken professionals
de doelen voor de komende jaren bepaald, waarna gezamenlijk aan de
slag wordt gegaan met acties vanuit een uitvoeringsprogramma.
Bron: Website NZG. Door: Redactie Nationale Zorggids, 29 januari 2018

322.000 ouderen liggen onnodig in het ziekenhuis
Ieder jaar liggen 322.000 ouderen in een ziekenhuisbed terwijl ze niets
mankeren. Op jaarbasis bezetten zij onnodig 4.100 dure ziekenhuisbedden.
Dit correspondeert met een jaarlijkse schade van € 1,4 miljard in de ziekenhuiszorg. Dat blijkt uit een onderzoek dat de branchevereniging van
zorgondernemers 'ActiZ' liet uitvoeren. Jaarlijks bezoeken 800.000 ouderen
(65+) de spoedeisende hulp; slechts 39%
daarvan heeft ook echt ziekenhuiszorg
nodig, de rest kan thuis of in de 1e lijn
worden geholpen. Waarom komen ze dan
toch in het ziekenhuis terecht? Ouderen
wonen veel langer thuis vanwege de
veranderingen en bezuinigingen in de thuisen ouderen-zorg. Vaak is er in de gemeente
echter geen passende zorg georganiseerd
om dat ook goed en menswaardig mogelijk te maken. Ouderen kampen
daardoor vaak met eenzaamheid en depressies. Als ze lichamelijke klachten hebben als gevolg daarvan verwijst een huisarts ze daarom sneller
door naar het ziekenhuis. Hij vindt thuis wonen niet meer verantwoord.
Investeren in preventie, wijkverpleging en vroegdiagnostiek
De oplossing voor de overbodige opnames is extra investeringen in preventie, vroegdiagnostiek (e-health), wijkverpleging, eerstelijns verblijfbedden, geriatrische revalidatiezorg en welzijn. Dit zou ongeveer 700 miljoen
euro per jaar gaan kosten. Daarnaast is een andere organisatie nodig
waarbij huisartsen, wijkverpleegkundigen, ziekenhuizen en specialisten in
ouderengeneeskunde beter samenwerken. Zo kunnen de ouderen thuis
beter opgevangen worden.
Regelmatige check-up
ActiZ pleit ook voor betere preventieprogramma’s in de gemeentes en verbeterde monitoring met e-health oplossingen. Zo wordt beter in kaart gebracht wat er nodig is voor de oudere om thuis te kunnen blijven wonen.
Ouderen in risicogroepen zouden daarnaast een halfjaarlijkse controle
moeten krijgen door huisartsen en de wijkverpleging samen. Met deze
controle, te vergelijken met de tandartscontrole, zie je aan welke ondersteuning ouderen behoefte hebben.
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Al met al is het door de veranderende bevolkingssamenstelling en de hervormingen in de zorg nu nodig om stappen te zetten. Anders dreigt een
overbelasting van de spoedzorg in de ziekenhuizen; een flinke klus zo lijkt
het de redactie van de Nationale Hulpgids.
Bron: Website Nationale Hulpgids, Nieuws, 1 maart 2018
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RESTAURANT
AAN DE HOEVE

RESTAURANT
DE HUIFKARHOEVE

• Gelegen bij de bekende Gitstappermolen!
• Startpunt fiets- en wandelroutes
• Eigen wandelroute van ca. 5 km
• Ideaal voor feesten, groepen en partijen
• Open van 10.00 tot 21.00 uur
• Gratis parkeergelegenheid
• Ontbijten, lunchen en dineren.

• Gelegen bij speeltuin De Gitstap!
• Startpunt fiets- en wandelroutes
• Eigen wandelroute van ca. 5 km
• Ideaal voor feesten, groepen en partijen
• Open van 10.00 tot 21.00 uur
• Gratis parkeergelegenheid
• Ontbijten, lunchen en dineren.

Reserveren? Bel gerust naar 0475-531410
of bekijk onze website.

Reserveren? Bel gerust naar 0475-536422
of bekijk onze website.

SPEELTUIN
DE GITSTAP

VAKANTIEHUIS
AM GITSTAPPER HOF

• 30.000 m2 met speeltoestellen
• Maart t/m november open
• Gratis parkeergelegenheid
• 7 dagen per week geopend
• Open van 10.00 tot 19.00 uur
• Eetgelegenheden op loopafstand
• Plezier voor groot én klein!

• Overnachten op een unieke locatie!
• Gelegen naast de bekende Gitstappermolen
• Eetgelegenheden op loopafstand
• Geschikt voor maximaal 6 personen
• Gratis parkeergelegenheid
• Startpunt fiets- en wandelroutes
• Rustige omgeving in de natuur.

Bekijk onze website voor de arrangementen
of bel naar 0031-657576899.

Bekijk onze website voor meer informatie
over de mogelijkheden.

Mail@gitstap.nl

www.gitstap.nl

Gitstappermolenweg 1(a)

6063 NT Vlodrop

NIEUWS 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 MAANDELIJKSE KAARTGROEP
Op 14 december 2017 zijn de jaarwinnaars 2017 bekend gemaakt voor het
kaarten .
Voor de organisatrice/begeleidster van het kaarten, Marjon van der Beek,
was dit de laatste begeleiding van het kaarten. Zij had het bestuur al een
hele tijd geleden laten weten dat zij zou gaan stoppen per 01-01-2018. In
2009 is Marjon begonnen met de kaartgroep; zij heeft dit dus toch al zo’n 9
jaar (mede) verzorgd. Hartelijk dank hiervoor Marjon!
Will Willemsen en Mar Bergrath zijn het maandelijkse kaarten in dit nieuwe
jaar gaan voortzetten.
De uitslagen
Jokeraars
1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:
Poedelprijs:

Lenie van Iersel
Lenie Mulders
Toos van de Weijer
Riet van der Borgh

Kruisjassers
1e prijs:
2e prijs:

Jan van de Borgh
Harrie Wolters
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* VAN: DE JEU DE BOULESGROEP
BOULESGROEP

En al weer werden de deelnemers aan het jeu de boulesspel getrakteerd op vlaai
door een jarige. Dit keer
trakteerde Gretha MoorsPeeters haar mededeelnemers op overheerlijke
vlaai
van
een
echte
Vlodropse bakker.

Overigens heeft John Coenen
zich medio januari 2018
bedankt als contactpersoon
van (en deelnemer aan) het
jeu de boules, vanwege hem
moverende redenen. De begeleiding van het jeu de
boules werd
overgenomen
door Will Willemsen en Mar
Bergrath.
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Iedere zondag geopend van 10 tot 17 uur.

Goede kwaliteit, prima service, vakmanschap en eerlijke prijzen

Herkenbosserweg 2 – 6063 NL Vlodrop
Tel: 0475-535919 – www.tuincentrumschmitz.nl

Drukwerk nodig?
Wij bieden u de helpende hand
Digitaal drukwerk
voor kleine oplages
Offset voor grote oplages

Van visitekaartje
tot XL formaat

Hoofdvestiging
Schaapweg 22
6063 BA Vlodrop
T 0475 406 406
Kijk ook eens op onze website:

Ons motto:
Afspraak is
afspraak!

Zakelijk drukwerk
Familiedrukwerk
Verenigingsdrukwerk

Snelle
levering

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

www.drukkerij-koenen.nl

Vraag
vrijblijvend
offerte

Bel voor
een afpraak
wij komen
graag bij
u langs

