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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Algemene ledenvergadering 
 

Presentatie veiligheid op alv 
Als opwarmer voor de Algemene Leden-
vergadering mocht ik een presentatie ver-
zorgen over veiligheid in en om de woning. 
Een onderwerp waar de meeste ouderen – 
want dat is de doelgroep waar dit vooral 
aan de orde is – niet altijd bij stilstaan. 
Soms vindt men het een ver-van-mijn-bed 
onderwerp: "nog lang niet van toepassing 
voor mij". Soms denkt men er eenvoudig 
niet over na, staat men er niet bij stil dat 
veiligheid een belangrijk aspect is dat er 
aan bijdraagt dat men zo lang mogelijk in 
de eigen woning kan blijven wonen. Want 
laten we eerlijk zijn: niemand gaat graag 
naar een verzorgingshuis, wat helaas wel 
noodzakelijk kan zijn omdat het thuis niet 
langer verantwoord is. Dus mijn advies: 
kijk af en toe eens kritisch rond in en om je 
eigen woning of ze een veilige omgeving 
vormt. Is dat niet zo of twijfel je: vraag dan 
(gratis) advies aan een woonadviseur van 
de gemeente Roerdalen.  
 

Aftreden secretaris na kerstviering 2018 
Daarna volgde de jaarvergadering zelf: 
Enerzijds een "verplicht nummer", ander-
zijds ook belangrijk omdat het bestuur ver-
antwoording aflegt over het gevoerde be-
leid en de financiën in het afgelopen jaar. 
Daarnaast hebben de leden inspraak op 
de hoogte van de contributie en de bijdra-
gen voor de diverse activiteiten. Het is 
immers aan de vergadering om deze bij-
dragen vast te stellen. De concrete aan-
passingen voor 2019 vindt u op de vol-
gende pagina in dit blad. 
Na tien jaar deel uitgemaakt te hebben 
van het bestuur heb ik besloten mijn aan-
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Nieuwe kaft Tuut mit Ziepnaat 
Was het u ook al opgevallen dat onze Tuut mit Ziepnaat (TmZ) een "nieuw 
jasje" heeft gekregen? Na 15 jaar sieren nieuwe foto's de voorkaft van ons 
blad. De redactie dankt Gerda Grachten en Piet van de Venne voor het be-
schikbaar stellen van hun foto's.  
De huidige foto's zullen gedurende dit jaar de voorkant verfraaien. Wilt u in 
2019 een door u gemaakte foto van een typisch plekje in Vlodrop kunnen 
bewonderen op de voorkaft, stuur deze foto('s) dan naar: 
wimenhelga@home.nl 
En… wie weet?! 

De Redactie van Tuut mit Ziepnaat  
 

 
 
 

 
 

dacht op andere activiteiten te gaan richten. Na de kerstviering leg ik mijn 
bestuursfunctie neer, maar blijf ik wel beschikbaar als vrijwilliger. Gelukkig 
hebben we in Truus Peeters een nieuw bestuurslid gevonden, maar het 
zou toch fijn zijn als het bestuur nog verder versterkt wordt. Dus wie zich 
geroepen voelt… 
Vanaf deze plaats dank ik alvast iedereen voor de prettige samenwerking 
in de afgelopen jaren. 
 

Riny Mulders-Maessen, secretaris Seniorenvereniging Vlodrop 
 
Contributie/bijdragen vaste activiteiten 2019 
(Vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 13 april 2018) 

(Basis)contributie per jaar 19,--

Bijdrage per activiteit per maand per keer

Jeu de Boules 6,-- 2,--

Gym  6,-- 2,--

Kienen (per seriekaart) 5,--

Kaarten in de Blokhut 2,--

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

 

 
Seniorenvereniging zoekt vrijwilligers!! 
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 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 onder-
staande bestuursleden. 
Riny Mulders-Maessen      0475 - 400600  
Will Willemsen                   06-53679644 
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INTERVIEW MET WETHOUDER EUGENIE CUIJPERS 
 

"Mensen kunnen mij altijd aanspreken!" 
 

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 
maart, werden op donderdag 26 april 2018 de 
nieuwe wethouders van onze gemeente 
Roerdalen geïnstalleerd. Eugenie Cuijpers zal 
hierin de komen 4 jaar weer de rol van wethou-
der vervullen met o.a. de taken "jeugd en 
ouderen". Vooral de taak "ouderen" spreekt de 
redactie van TmZ natuurlijk in het bijzonder aan. 
Daarom hebben wij deze wethouder uit Vlodrop 
gevraagd naar de manier waarop zij binnen het 
gemeentebestuur vorm en inhoud wil geven aan 
het gemeentelijke beleid voor deze groep 
inwoners. En dan natuurlijk ook met name voor de inwoners van Vlodrop.      
 

Welke taken zie je de komende vier jaar voor jou weggelegd m.b.t. de 
oudere inwoners van onze gemeente?  
Ik vind het als wethouder Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) heel 
erg belangrijk dat de ouderen van Vlodrop zo lang mogelijk in Vlodrop kun-
nen blijven wonen. Daar zijn voorzieningen voor nodig. Aangepaste wonin-
gen, huiskamerprojecten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, maar 
ook vervoersvoorzieningen, eetpunten, noem maar op. Veel voorzieningen 
zijn er al in ons dorp, maar ik wil bekijken en onderzoeken waar het anders 
kan en waar misschien een andere behoefte ligt bij de ouderen van 
Vlodrop. 
 

Waarom is het van belang dat de doelgroep "ouderen" zo apart wordt 
omschreven? Is dit niet een negatief etiket dat zo wordt opgeplakt?  
Zoals een uitspraak altijd zal luiden: "Doe bös zo awt wie se dich veuls!" Ik 
denk dat mensen die nog heel actief in de samenleving meedoen, zich 
vaak niet bij de groep ouderen thuis voelen. Voor iedereen is oud zijn an-
ders. Dus: "nee", ik vind het niet stigmatiserend. Het is wel van belang dat 
mensen die voorzieningen nodig hebben, die ook in onze gemeente kun-
nen krijgen. En daar hangt geen leeftijd aan. 
 

Is er iets dat je vooral voor Vlodrop en hierbinnen in het bijzonder de 
Vlodropse ouderen wilt bereiken?  
Ik zou graag willen zien dat oudere mensen lang in hun eigen omgeving 
kunnen blijven wonen en zich veilig voelen in Vlodrop. Vaak hangt het al-
gemeen welzijn samen met hoe veilig men zich voelt. Ik hoor vaak dat men 
vindt dat Vlodrop weinig voorzieningen heeft, maar dan probeer ik wel uit 
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leggen wat Vlodrop wel nog heeft. En ik wil met name bij onze "ouderen" 
luisteren naar de behoefte die er nog is. Wat mist Vlodrop? 
 

Waarom ben jij zo gemotiveerd om juist deze doelgroep in jouw porte-
feuille te nemen.  
Dat heeft met mijn achtergrond te maken. Ik heb als verpleegkundige in het 
ziekenhuis gewerkt en dus altijd veel met oudere mensen gewerkt. Daarna 
heb ik jonge verpleegkundigen opgeleid. Dus altijd heb ik al veel affiniteit 
gehad met ouderen.  
 

Waar kijk je in de voorbije 4 jaar met tevredenheid op terug m.b.t. het-
geen je hebt weten te bereiken voor de ouderen?  
Het was een dynamische periode. We hebben veel geleerd van de nieuwe 
ontwikkelingen die zich vanaf 2015 hebben voorgedaan. Waar ik het meest 
trots op ben, zijn de mensen van Roerdalen. Ondanks dat er veel veran-
derd is en er in het begin veel weerstand was, hebben mensen zich samen 
gepakt en zijn veel burgerinitiatieven ontstaan. Mensen van Roerdalen zor-
gen voor elkaar. Dat heb ik niet bereikt maar dat hebben de inwoners zelf 
gedaan. 
 

Is er verder nog iets wat je de lezers wilt laten weten?  
Dat alle mensen mij altijd kunnen aanspreken als ze ergens mee zitten of 
een idee willen delen. Ik hoor graag van onze inwoners wat hen bezig 
houdt. 
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PAASVIERING 2018 
 

 
 

Traditiegetrouw was er op de dinsdag vóór Pasen de paasviering van onze 
seniorenvereniging. Hier volgen enkele sfeerfoto's die een goede impressie 
geven van deze gezellige en sfeervolle middag. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pastoor Schnackers droeg weer de H. Mis op. 

Het dameskoor verkeerde zichtbaar in hogere sferen... 

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

21
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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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De hoofdprijs van het kienen 
bestond dit jaar uit een uiterst 
sportieve paashaas.  
 
 
 
 
 

 
                
 
 
 
 
 
 
Die paashaas werd dit 
jaar gewonnen door 
ons sympathieke lid, 
mevr. Engelen.  
 
 
 
 

 
 
            
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 

Een mooie overzichtsfoto van het (paas)kienen. 

     
   
 
De 
leden 
lieten 
zich 
de 
lekker-
nijen 
van de 
koffie-
tafel 
goed 
sma-
ken. 
 
 
 
 
 
 

 
 
             
     
 
 
     

 
 
 
 
 

 
Geheel volgens traditie was het een zeer geslaagde, sfeervolle en 
gezellige middag! 
 
De redactie van TmZ bedankt ons bestuurslid Gerda Grachten hartelijk voor het 
aanleveren van foto's van de paasviering, waarvan we er graag een aantal hebben 
geplaatst  in deze editie. 
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De leden lieten zich de lekkernijen van de koffietafel goed smaken.
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info@biermansmakelaardij.nl
ECHT: 0475 485006
ROERDALEN: 0475 400475
Doktersweg 14, 6101 EB Echt

OP DE KOFFIE BIJ…. HENK KEIJZER 
 

Op 3 maart werd het oorlogsmonument van Vlodrop onthuld. Een 
mooie indrukwekkende gebeurtenis met veel ceremonieel. Bij de ont-
hulling was dorpsgenoot Henk Keijzer aanwezig als lid van de Wapen-
broeders Limburg. Onze nieuwsgierigheid was gewekt en daarom 
gaan we in deze TmZ op de koffie bij Henk Keijzer. 
 

Henk is actief lid van de  Bond van Wapenbroeders. Deze bond is de oud-
ste en de grootste landelijke algemene vereniging van oud-militairen en ac-
tief dienende militairen van de Nederlandse krijgsmacht, alsmede van oud-
verzetslieden en opvarenden van de Koopvaardij die in de Tweede We-
reldoorlog onder Nederlandse of geallieerde vlag hebben gevaren. Kortom, 
een vereniging waarbij oud militairen en veteranen bij elkaar komen en op 
uitnodiging aanwezig zijn bij officiële gelegenheden, zoals de onthulling van 
ons oorlogsmonument. 

Tweede van links staat Henk Keijzer 
 

Henk is één keer per maand vrijwilliger bij het Indië-monument bij kasteeltje 
Hattem in Roermond. Dit monument is in Roermond opgericht omdat de 
kazerne in Roermond een van de opleidingscentra was voor de Indië-gan-
gers. Henk ontvangt de gasten en bezoekers, leidt hen rond in het museum 
en biedt ze koffie aan. Soms zijn er excursies of komen nabestaanden van 

Osteopathiepraktijk Cuypers
Bergerweg 63 - 6063 BP Vlodrop - Tel 0475-400230
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militairen die in Indië gediend hebben, de as van hun vader uitstrooien: "Hij 
is nu weer terug bij zijn kameraden". Ook nabestaanden die de laatste rust-
plek zoeken van hun vader of opa staat Henk te woord en helpt hen met de 
zoektocht. 
De nationale herdenking op de 1e zaterdag in september in Roermond is 
altijd een gedenkwaardige dag; op de eerste herdenking waren er 25.000 
aanwezigen! Ook de Limburgse Veteranendag, met een bijeenkomst bij het 
monument en een defilé op het Munsterplein, is indrukwekkend. 
Henk is geen Vlorper; maar "Vlodrop is mijn dorpje", zoals hij zelf zegt. Hij 
woont er erg graag en voelt er zich thuis. Na veel omzwervingen woont hij 
sinds 2000 in Vlodrop. 
 

Henk werd gebo-
ren in 1939 in 
Koog aan de 
Zaan en bracht 
zijn jeugd door in 
Zaandam en 
Zaandijk. Zijn 
moeder was 
kapster en zijn 
vader werkte in 
de fabriek. In 
1942 stierf zijn 
vader aan de 
gevolgen van 
een longziekte 
door de slechte 

werkomstandig-
heden in de fa-

brieken. Zijn moeder verdiende de kost als kapster en ging op de fiets naar 
de boeren in de omgeving om de boerinnen te kappen. Een fiets met hou-
ten banden! Omdat zijn moeder een onderduiker in huis nam ging Henk bij 
zijn oma wonen. Stel je voor dat Henk zou gaan kletsen... De onderduiker, 
een joodse handelaar in meubelen uit Arnhem, werd Oom Luc genoemd. 
Hij heeft de oorlog overleefd. 
Henk's oma woonde aan de haven in Zaandam. Iedere avond keek Henk 
naar de zoeklichten van de Duitsers die speurden naar Engelse vliegtuigen 
die terugkwamen van hun missie in Duitsland.  
De 'Hongerwinter' zorgde ervoor dat de boeren rijker werden; voedsel werd 
geruild met goud en andere kostbaarheden. Nog altijd maakt dit onrecht 
Henk kwaad: jezelf verrijken over de rug van anderen… 
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Na de oorlog ging Henk terug naar zijn moeder in Zaandijk. Canadezen 
werden in hun huis gestationeerd. De oorlog had veel vernield in de omge-
ving: de Zaanse Schans bestond uit nog maar 2 molens. Veel molens zijn 
weer opgebouwd, maar niet het aantal dat er voor de oorlog stond. 
Het gewone leven na de oorlog kwam weer op gang, Henk ging na de 
school het leger in om zijn dienstplicht te vervullen. Na zijn dienstplicht is hij 
even uit het leger geweest, maar dit beviel niet en dus werd Henk beroeps-
militair. 
Henk leerde toen Paula kennen en is met haar in1964 getrouwd. Ze kregen 
3 kinderen, 2 dochters (Sandra en Carolien) en 1 zoon (Arnaud).  
In 1967 zou Henk gestationeerd worden in Parijs, maar door het terugtrek-
ken van Frankrijk uit de NAVO ging dit niet door. Jammer, want het gezin 
Keijzer was graag naar Parijs verhuisd. Paula had zelfs extra een cursus 
Frans gevolgd. 
De nieuwe woonplaats werd Mons (Bergen) in Wallonië. Henk werd gesta-
tioneerd bij de Supreme Headquaters Allied Powers Europe en werd 
chauffeur van de generaals ter plekke. Door de Koude Oorlog was er vaak 
alarm op de basis, maar burgers kregen hier niets van mee. Henk reed de 
generaals dan ook naar de grens met de toenmalige DDR. Hij herinnert 
zich de hoge torens met soldaten met mitrailleurs en de verlaten dorpen 
langs de grens. 
 

In 1971 werd Henk overge-
plaatst naar de staf van prins 
Bernard en doorkruiste toen 
menige keer Nederland met de 
prins. Henk’s functie van 
chauffeur en prins Bernard’s 
functie van inspecteur-gene-
raal der krijgsmacht zorgden 
hiervoor. Toen prins Bernard in 
1976 afscheid nam van het le-
ger door de Lockheed-affaire 
was Henk hierbij aanwezig. 
Henk ging daarna een cursus 
onderofficier volgen in Weert. 
Een tussenstop was Amster-
dam in 1978 waar Henk werkte 
als beheerder. In 1980 werd hij 
overgeplaatst naar Rheindalen in Duitsland; zijn voorlaatste standplaats. 
Na 9 jaar Duitsland werd Henk hoofd ontspanning en ontwikkeling in de 
Ernst Cazimir Kazerne in Roermond.  
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Pleunis
Passion for Fashion

In 1991 verliet Henk het leger. Paula en hij wilden in Frankrijk op een woon-
boot gaan wonen. In Friesland vonden ze de boot van hun dromen. Ze 
konden hem kopen maar de boot was niet direct beschikbaar. Hij was nog 
1 jaar geboekt voor uitstapjes. Henk en Paula besloten samen met dochter 
Sandra de boekingen over te nemen. Het jaar groeide uit tot 4 jaar varen 
van Roermond naar Dinant en terug met gasten aan boord.  Vaak waren de 
gasten verstandelijk gehandicapten, die een week met begeleiding op de 
boot verbleven. De boot was een varend hotel. Ook fietsers behoorden tot 
de gasten. Ze fietsten dan van Roermond naar Maastricht langs het 
Julianakanaal en werden onderweg ingehaald door de boot. De volgende 
dag stond weer een nieuwe fietstocht langs de Maas op het programma. 
Een mooie tijd! 
Aanvankelijk woonden Henk en Paula in Linne maar in 2000 verhuisden ze 
naar Vlodrop, naar de Bergerweg. In 2004 overleed Paula, waarmee een 
moeilijke tijd voor Henk en zijn gezin aanbrak. 
Omdat Henk niet stil kon zitten en graag handelde - in het verleden had hij 
Mechelse kasten verkocht - startte hij aan huis met de verkoop van oud 
Hollandse gietijzeren verlichting. Tot voor 2 jaar geleden. Het huis aan de 
Bergerweg werd verkocht en samen met zijn nieuwe partner Marty woont 
Henk nu in "Aan de Tram"; volgens Henk in "het mooiste appartement van 
Vlodrop".  
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DE OUDERENADVISEUR AAN HET WOORD 
 

Eenvoudige tips om meer te bewegen!  
Wij weten het allemaal: veel liggen of zitten is ongezond. Uit onder-
zoek blijkt dat ouderen die veel zitten of liggen zelfs een hoger risico 
hebben om vroegtijdig te overlijden. Ook nemen de risicofactoren 
voor hart- en vaatziekten toe, terwijl de beweeglijkheid afneemt. 
Maar ja… hoe brengen wij hierin verandering aan? 
Hier een aantal eenvoudige tips om meer te bewegen!  
 

Beperk zitten en liggen zoveel mogelijk door meer te staan en 
lopen tijdens:  

- Huishoudelijke activiteiten. Blijf bijvoorbeeld staan bij het schil-
len van de aardappelen, als de koffie doorloopt of het water op 
het vuur staat. Neem plantjes die elke dag water nodig heb-
ben. 
 

 
 

- Het beoefenen van hobby’s, zoals muziek maken of luisteren, 
handwerken, lezen, computeren of tv kijken. 

- Sociale activiteiten. Breng de buurvrouw bijvoorbeeld te voet 
een bezoekje in plaats van haar vanaf de bank op te bellen. 

- Onderweg. Gebruik de rolstoel niet als een rollator ook een 
optie is. Blijf staand wachten op de bus. Of parkeer de auto 
net iets verder weg. 

  



18

NIEUWS UIT SENIORENLAND  
 
Kamer spreekt over zorg voor verwarde personen 
 

Waarom zijn er meer meldingen over verwarde personen en wat kan 
daaraan gedaan worden? Over die vragen sprak de Kamer met staats-
secretaris Blokhuis van Volksgezondheid en minister Grapperhaus 
van Justitie en Veiligheid. Dat meldt deTweede Kamer. 
 

In 2017 is bij de politie een re-
cordaantal aan incidenten met 
verwarde personen geregis-
treerd, namelijk 83.500. Daarbij 
zijn 13.000 mensen verantwoor-
delijk voor twee derde van de 
meldingen, constateert De 
Lange (VVD). 
Verwarde personen zijn geen 
gevaarlijke criminelen, maar 
mensen die op dat moment niet 
de juiste zorg en ondersteuning 
ontvangen, stelt Diertens (D66). Net als de rest van de woordvoerders wil 
zij deze mensen niet aan hun lot overlaten. 
Zolang er geen strafbaar feit is gepleegd, is het voor de politie eigenlijk te 
belastend om achter verwarde personen aan te gaan, vindt Hijink (SP). Dat 
is het voor de verwarde persoon in kwestie ook, zegt staatssecretaris Blok-
huis. Minister Grapperhaus benadrukt dat agenten worden getraind in dé-
escalerend optreden bij verward gedrag. 
 

Oorzaak toename onduidelijk 
Hoe kan het dat er meer meldingen over verwarde personen zijn? Wisten 
we het maar precies, zegt Blokhuis, want het is niet altijd duidelijk. Hij ver-
moedt dat er meer dak- en thuislozen zijn als gevolg van de economische 
crisis. Ook wordt de maatschappij complexer en accepteren mensen ver-
ward gedrag minder makkelijk. Het zou deels een gevolg kunnen zijn van 
betere registratie. 
Voortman (GroenLinks), Hijink (SP) en Agema (PVV) zien een duidelijk 
verband tussen meer verwarde personen op straat en de afbouw van bed-
den in de intramurale zorg, binnen de ggz-instellingen dus. Op die plekken 
kunnen mensen met psychische problemen immers niet meer terecht. 
Blokhuis wijst erop dat het budget voor de geestelijke gezondheidszorg is 
gestegen, maar zegt ook dat daar wellicht niet altijd "de verstandigste din-
gen" mee zijn gedaan. Hij wil graag uitzoeken of dat verband bestaat. 

Onderbreek zitten en liggen zo vaak mogelijk door staan en lo-
pen: 
 

- Verspreid de klusjes in 
huis over de hele dag. 

- Plaats veelgebruikte attri-
buten, zoals een leesbril, 
de theepot of een af-
standsbediening, net bui-
ten handbereik. 

- Sta op als er reclame is op 
tv, na het oplossen van 
een puzzel of na het horen 
van een liedje op de radio. 

 
 
 
 

Bewegen blijft zo een medicijn tegen veel aandoeningen. En met de 
zomer voor deur, mag dit misschien niet al te moeilijk zijn…!  
 
 

          
 

Onderbreek zitten en liggen zo vaak mogelijk door staan 
en lopen:
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NIEUWS UIT SENIORENLAND  
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In 2017 is bij de politie een re-
cordaantal aan incidenten met 
verwarde personen geregis-
treerd, namelijk 83.500. Daarbij 
zijn 13.000 mensen verantwoor-
delijk voor twee derde van de 
meldingen, constateert De 
Lange (VVD). 
Verwarde personen zijn geen 
gevaarlijke criminelen, maar 
mensen die op dat moment niet 
de juiste zorg en ondersteuning 
ontvangen, stelt Diertens (D66). Net als de rest van de woordvoerders wil 
zij deze mensen niet aan hun lot overlaten. 
Zolang er geen strafbaar feit is gepleegd, is het voor de politie eigenlijk te 
belastend om achter verwarde personen aan te gaan, vindt Hijink (SP). Dat 
is het voor de verwarde persoon in kwestie ook, zegt staatssecretaris Blok-
huis. Minister Grapperhaus benadrukt dat agenten worden getraind in dé-
escalerend optreden bij verward gedrag. 
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we het maar precies, zegt Blokhuis, want het is niet altijd duidelijk. Hij ver-
moedt dat er meer dak- en thuislozen zijn als gevolg van de economische 
crisis. Ook wordt de maatschappij complexer en accepteren mensen ver-
ward gedrag minder makkelijk. Het zou deels een gevolg kunnen zijn van 
betere registratie. 
Voortman (GroenLinks), Hijink (SP) en Agema (PVV) zien een duidelijk 
verband tussen meer verwarde personen op straat en de afbouw van bed-
den in de intramurale zorg, binnen de ggz-instellingen dus. Op die plekken 
kunnen mensen met psychische problemen immers niet meer terecht. 
Blokhuis wijst erop dat het budget voor de geestelijke gezondheidszorg is 
gestegen, maar zegt ook dat daar wellicht niet altijd "de verstandigste din-
gen" mee zijn gedaan. Hij wil graag uitzoeken of dat verband bestaat. 
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Volgens Hijink (SP) is de kern van het probleem dat we kwetsbare mensen 
niet meer zien. Hij vindt dat mensen weer zichtbaar gemaakt moeten wor-
den en dat hulp bereikbaar moet zijn. 
 

Wachtlijsten 
Volgens Van den Berg (CDA) is de ambulante geestelijke gezondheids-
zorg, dus de zorg buiten de ggz-instellingen, niet op tijd opgebouwd. Men-
sen die niet meer in de ggz-instellingen terechtkunnen, worden geconfron-
teerd met lange wachtlijsten voor zorg in de wijk. 
Zeker bij een acute crisis kun je iemand niet op een wachtlijst plaatsen, 
vindt Sazias (50PLUS), want dan is er meteen hulp nodig. Ook De Lange 
(VVD) wil van de wachtlijsten af. Op gemeenten waar dat aan de orde is, 
wil hij meer druk uitoefenen. 
 

Schakelteam 
Het Schakelteam voor personen met verward gedrag, onder leiding van 
Onno Hoes, heeft als missie dat alle gemeenten per 1 oktober 2018 in staat 
zijn goed om te gaan met mensen met verward gedrag. Maar verschillende 
Kamerleden vragen zich af of de doelstelling voor die datum gehaald wordt. 
Sazias (50PLUS) vraagt de staatssecretaris om het Schakelteam niet op te 
heffen per 1 oktober 2018. Blokhuis zegt dat hij ervoor wil zorgen dat het 
onderwerp dan duidelijk op de agenda staat en er een goede bestuurlijke 
overlegstructuur is. Of het Schakelteam daar dan nog voor nodig is, even-
tueel in afgeslankte vorm, is volgens hem onderwerp van gesprek. 
De Kamer heeft op 24 april gestemd over de ingediende moties. 
 
Bron: Website NZG (Nationale Zorggids) 20 april 2018 
 
Ouderen zijn het vaakst betrokken bij fatale ongelukken met e-bikes  
 

Ongelukken met e-bikes eisen steeds meer levens. Uit cijfers van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat vorig jaar 57 men-
sen overleden door een ongeval met een elektrische fiets, ruim 42 
procent meer dan in 2016 toen veertig mensen op e-bikes om het le-
ven kwamen. Van alle fietsers die in het verkeer omkwamen, zat een 
kwart op een e-bike. Veruit de meeste slachtoffers zijn ouderen. Dit 
meldt het CBS. 
 

Ongeveer twee derde van de slachtoffers met e-bikes is ouder dan 65 jaar. 
Bovendien maakt deze groep de minste kilometers. Dit houdt in dat zij een 
veel hoger risico hebben om een ongeluk te krijgen dan andere leeftijds-
groepen. Volgens het CBS zijn vorig jaar voor het eerst meer fietsers om 
het leven gekomen dan inzittenden van auto's. In 2017 overleden 206 fiet-
sers door verkeersongelukken tegen 201 inzittenden van personenauto's. 

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur is bezorgd om de ou-
dere fietser, die steeds vaker betrokken is bij dodelijke verkeersongeluk-
ken. Ze wijst erop dat het gaat om "een kwetsbare groep. Als er wat ge-
beurt, zijn de gevolgen vaak groter dan bij jongeren." 

                             
Van Nieuwenhuizen is "blij om te zien dat steeds meer ouderen langer 
deelnemen aan het verkeer. Dat geeft hun de vrijheid zelf op pad te gaan." 
Maar extra aandacht voor deze groep is geboden. De minister wijst op een 
campagne voor veilig fietsen voor ouderen die haar ministerie op touw 
heeft gezet. Ze hoopt dat veel gemeenten zich bij dat initiatief aansluiten. 
 

Ook moeten fietshandelaren hun klanten nadrukkelijker wijzen op de ri-
sico's van het rijden op e-bikes. Veilig Verkeer Nederland (VVN) roept de 
branche op betere informatie te geven. Ook vindt VVN dat de fietspaden 
geschikter moeten worden gemaakt voor de e-bikes. Volgens VVN speelt 
het snelheidsverschil tussen de elektrische en de normale fiets een rol in 
het aantal ongelukken. 
 

Bron: Website NZG, 25 april 2018  
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HET 'SOCIAAL WIJKTEAM' VAN VLODROP: TOEGAN-
KELIJK EN BEGRIPVOL MET EEN LUISTEREND OOR 
VOOR IEDEREEN! 
 

 
 

Wijkverpleegkundige Astrid Roumen (links) en Wmo-consulente van de 
gemeente Roerdalen Brigitte van Pol (rechts), zitten samen aan de tafel in 
de spreekkamer in het gebouw van Fysiotherapie Minkenberg & Theisen in 
Vlodrop. Op dit moment is deze dinsdagmiddag niemand aanwezig op het 
wekelijkse spreekuur van het Sociaal wijkteam, maar het is ook al bijna 
15.00 uur als uw redactielid van TmZ binnenloopt. Het heeft allemaal een 
tijdje moeten duren voordat de "Vlorper luuj" de weg wisten te vinden naar 
dit spreekuur. Maar inmiddels wordt er veel gebruik van gemaakt. "Wij heb-
ben echt het gevoel iets te kunnen betekenen voor iemand. Wij zeggen niet 
bij voorbaat dat iets niet kan, maar kijken samen naar mogelijkheden!", zegt 
Brigitte terwijl haar ogen stralen. En dit is inderdaad de kracht van het So-
ciaal wijkteam: samen wordt meegedacht op momenten waarop het iets 
minder met je gaat, als je een bepaalde vraag hebt of als je advies nodig 
hebt. Jouw eigen situatie staat centraal en niet hetgeen waarop velen nog 
menen recht te hebben. 
 

Opgelucht na een menselijk gesprek 
Astrid: "Een tijdje geleden hoorden wij van een bezoeker van het spreekuur 
dat hij erg had opgezien tegen dit gesprek. Maar aan het einde was hij op-
gelucht omdat het een menselijk gesprek was geweest met begrip voor de 
situatie. Hij was echt gehóórd en - niet onbelangrijk - goed geholpen!" Een 

HET ‘SOCIAAL WIJKTEAM’ VAN VLODROP: 
TOEGANKELIJK EN BEGRIPVOL MET EEN 
LUISTEREND OOR VOOR IEDEREEN!



23

groter compliment konden deze twee leden van het Sociaal wijkteam niet 
krijgen. Ook het samenspel tussen een wijkverpleegkundige en een mede-
werker van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) lijkt ideaal. "De 
een weet iets meer van een ziekte of lichamelijke beperking en de ander 
kan dan goed meedenken over een vorm van besteding van de dag in 
Vlodrop of omgeving. Of over hulpmiddelen die het allemaal iets makkelij-
ker maken. Wij kijken zo beiden vanuit een andere invalshoek en vullen el-
kaar zo aan", zo legt Brigitte uit. "En als iemand liever heeft dat wij op huis-
bezoek komen, dan doen wij dit ook graag!" 
 

Gewoon dichtbij in Vlodrop zelf  
Een meneer met een kleine beurs is onlangs gewezen op de mogelijkhe-
den die er zijn om vanuit de gemeente wat meer financiële ondersteuning 
te krijgen. Hierdoor kan hij nu wat vaker meedoen met een aantal activitei-
ten in het dorp. Voor een mevrouw is, samen met haar dochter, gekeken 
naar de uitbreiding van een vorm van dagbesteding. En omdat de bus niet 
door het hele dorp rijdt, is met iemand die te ver van een bushalte af woont, 
gekeken naar een geschikt alternatief. Maar ook een moeizaam contact 
met de woningstichting is met hulp van deze leden van het Sociaal wijk-
team verbeterd. Of er is samen gezorgd voor een melding dat een aantal 
stoeptegels weer recht kwamen te liggen. "Het is fijn om samen met men-
sen naar oplossingen te gaan zoeken", vertelt Astrid. "En juist vaak ook bij 
zaken die je in vertrouwen worden medegedeeld. Maar ook horen wij re-
gelmatig dat men de kinderen niet tot last wil zijn. Hierdoor zijn gezinnen uit 
elkaar gegroeid en dan durven ouders geen hulp meer aan hun kinderen te 
vragen. Vaak helpen wij ook met het bewust worden van een vraag of een 
probleem. En dat gewoon hier in Vlodrop in een eenvoudig gesprek, zonder 
dat je hiervoor de telefoon moet pakken, een ingewikkeld keuzemenu moet 
intoetsen en je vervolgens niet goed weet te omschrijven wat je precies be-
doelt." "En veer kalle geweun dialect, heur!" Inderdaad, dat kan net even 
iets makkelijker zijn…  
 

Loop gerust eens binnen!  
Iedere dinsdag van 13.30 – 15.00 uur zijn Astrid en Brigitte aanwezig in dit 
voormalige gebouw van de Rabobank aan de Schaapweg. Het Sociaal 
wijkteam bestaat verder uit medewerkers van het Algemeen Maatschappe-
lijk Werk, MEE en het Centrum voor Jeugd en Gezin. In ieder dorp van 
onze gemeente zijn er andere gezichten. Maar overal wordt er met elkaar 
samengewerkt. Waar nodig wordt naar elkaar doorverwezen. Niet iedereen 
heeft immers dezelfde kennis. Dit gebeurt allemaal heel zorgvuldig èn een-
voudig, zodat je niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Of zit te 
wachten op een telefoontje dat er uiteindelijk toch niet komt… Een verschil 
dus met de ervaring die velen van ons wel eens hebben gehad in het ver-
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leden. Dicht bij de inwoners van Vlodrop, laagdrempelig, een luisterend oor 
biedend, behulpzaam en samen 
tot een oplossing komen. Zo 
werkt het Sociaal wijkteam in de 
gemeente Roerdalen. Ook voor 
jou met je heel eigen persoonlijke 
situatie. Astrid en Brigitte: "Loop 
dus gerust eens binnen bij ons op 
de dinsdagmiddag om te praten 
wat wij voor jou kunnen beteke-
nen!"  

 

Maar je kunt het Sociaal wijkteam ook van maandag tot en met don-
derdag tussen 12.30 uur en 13.30 uur bereiken via de telefoon: (0475) 
538 888. Of stuur een e-mail naar: 
sociaalwijkteam@roerdalen.nl. 
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NIEUWS VAN DE ACTIVITEITEN(GROEPEN) 
 

*JEU DE BOULES.  
LANDELIJKE KRANT BESTEEDT AANDACHT AAN ONZE JEU 
DE BOULESGROEP! 
Het komt niet vaak voor, maar begin april werden een aantal leden 
van onze seniorenvereniging even landelijk nieuws! Het NRC Han-
delsblad besteedde in het kader van een reeks artikelen over "De 
randen van Nederland", aandacht aan een aantal krimpgemeenten in 
ons land. Aan Vlodrop viel de twijfelachtige eer te beurt, begin april 
ook in deze reeks omschreven te worden. De krant schrijft: "De kwa-
liteit van leven is in Vlodrop in wankel evenwicht. Het valt of staat 
met de aan- of afwezigheid van geestdriftige actievelingen. ‘Leef-
baarheid’ was waarschijnlijk het meest gebruikte woord in de 
campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen – maar de gemeente 
ondersteunt alleen. Inwoners die aan de leefbaarheid willen werken, 
moeten zelf het voortouw nemen". 
 

Alhoewel het artikel op een aantal onderdelen, volgens de redactie 



van TmZ, erg zwart-wit is geschreven, klopt de rode draad van het 
artikel wel.  Bovendien levert het de seniorenvereniging een mooie 
foto op in deze krant! Met een impressie van het jeu de boules in De 
Blokhut, wordt de lezer gewezen op een activiteit waaraan een aan-
tal senioren in ons dorp plezier beleven en die zorgt voor ontmoeting.  
 

Oordeel zelf over bovenstaande foto: Zo wil toch iedereen wel de 
krant halen, nietwaar? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESTAURANT
DE HUIFKARHOEVE

RESTAURANT
AAN DE HOEVE

SPEELTUIN
DE GITSTAP

•  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!

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

VAKANTIEHUIS
AM GITSTAPPER HOF

          Mail@gitstap.nl                    www.gitstap.nl            

          Gitstappermolenweg 1(a)     6063 NT Vlodrop  

•  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 meer informatie
over de mogelijkheden.

•  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 0475-536422 
of bekijk onze website.

•  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.

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



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

Goede kwaliteit, prima service, vakmanschap en eerlijke prijzen 

Iedere zondag geopend van 10 tot 17 uur. 



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:


