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Seniorenvereniging zoekt 
vrijwilligers!! 
De Seniorenvereniging Vlodrop is op zoek 
naar vrijwilligers; met name ook naar vrij-
willigers 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. 
Wim Geerlings                   0475-401431 
Will Willemsen                   06-53679644 
 

Het bestuur van de Seniorenvereniging 
Vlodrop 

 
Nieuwe kaft Tuut mit Ziepnaat 
Was het u ook al opgevallen dat onze Tuut 
mit Ziepnaat (TmZ) in 2018 een "nieuw 
jasje" heeft gekregen?  
We zijn nu op zoek naar mooie foto’s om 
de voorzijde van alle 4 de uitgaven van 
TmZ in 2019 te verfraaien. Heeft u nog 
een mooie foto of een leuk kiekje van 
Vlodrop, mail ze ons. U kunt uw foto mai-
len naar:  wimenhelga@home.nl 
Wie weet siert uw foto de voorzijdes van 
de edities van 2019! 
 

De Redactie van Tuut mit Ziepnaat  
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ECHTPAAR TILLMANS 60 JAAR GETROUWD 
 
Op 15 september jl. vierde het echtpaar Wiel en Triena Tillmans van de 
Etsberg hun 60 jarig huwelijksfeest. 
Begin november hebben de bestuursleden Riny Mulders en Gerda Grach-
ten aan Triena en Wiel een mooie fruitschaal overhandigd namens de Se-
niorenvereniging. Zo'n mijlpaal is uiteraard een vermelding in Tuut mit 
Ziepnaat waard! Hieronder enkele foto's van het bezoek van Riny en Gerda 
aan het echtpaar Tillmans. 
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EINDEJAARSWENS 
 

 

Voor de laatste dagen van dit jaar 
veel gezelligheid met elkaar  
Laat hierna het oude jaar eens wapperen in de winterwind 
zodat je er zeker van bent dat er een fris nieuwjaar begint 
De redactie van TmZ wenst u veel geluk en weinig zorgen 
voor de 365 dagen die dan volgen 
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KATOOS: DAGELIJKSE BENODIGDHEDEN EN UNIEKE 
ARTIKELEN DICHT BIJ HUIS! 
 
Al maanden maakten de schilderingen op de ramen ons nieuwsgierig over 
wat verkocht zou gaan worden in de winkel aan Markt 6. Op 29 september 
jl. was het dan zover en opende een nieuwe winkel in ons dorp zijn deuren: 
Katoos. Voor Dagblad De Limburger was dit zelfs aanleiding om een heel 
artikel aan te wijden. Maar ook de redactie van TmZ vond dat zij hier een 
kijkje moest gaan nemen om vervolgens aan u te kunnen berichten: waar-
voor kunnen de senioren van Vlodrop hier dan terecht? En niet in de laatste 
plaats ook om hiermee de bedoeling van eigenaresse Toos Schroyen te la-
ten weten met betrekking tot het stimuleren van de leefbaarheid in ons 
dorp.  
 

Een nieuwe uitdaging in plaats van pensioen 
De journalist van De Limburger heeft al veel opgeschreven over hoe het ini-
tiatief is genomen om een winkel te beginnen. Toch willen wij dit hier nog 
eens kort benoemen. Toos begint weer heel enthousiast en met twinkelin-
gen in haar ogen hierover te vertellen:  
"Al 30 jaar heb ik de wens om een winkel te beginnen. Maar in de 80-er ja-
ren waren er eigenlijk genoeg winkels in ons dorp. Je kon hier alles krijgen 
wat je voor je levensonderhoud nodig had. Dus wat moet je hier dan nog 
aan toevoegen? Bovendien kwamen toen onze drie kinderen die natuurlijk 
alle aandacht verdienden, gevolgd door de mantelzorgtaken voor mijn ou-
ders. En hoewel het mijn wens altijd is gebleven, had ik er bijna al vrede 
mee genomen dat deze nooit vervuld zou worden…" 
Het blijkt echter weer dat het leven vol verrassingen kan zitten. Het voor-
malige pand van Bolder Woonvorm kwam vrij en men kreeg de mogelijk-
heid om dit te kopen. Na overleg met het gezin werd besloten: Ja, ik begin 
mijn lang gekoesterde wens van een winkel! Waar iemand anders van 62 
jaar oud denkt aan haar pensioen, denkt Toos dus nadrukkelijk aan een 
nieuwe uitdaging. 
 

Waar heeft Vlodrop behoefte aan? 
Waren er jaren geleden nog voldoende winkels in ons dorp, nu lijkt het te-
genovergestelde het geval. De vraag kwam nu dus ook: "Wélke winkel ga 
ik dan beginnen?"  
Toos zegt hierbij gekeken te hebben naar producten waaraan in Vlodrop 
juist behoefte is, zonder dat men hiervoor het dorp hoeft uit te gaan of bij-
voorbeeld extra naar de stad moet gaan.  
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"Dan kom je al snel uit op postzegels, een kaartje, een bosje bloemen en 
eenvoudige huishoudelijke artikelen. De dagelijkse dingen dus, die juist 
voor de oudere generatie inwoners makkelijk beschikbaar moeten zijn." 
 

 

Wie een bezoek brengt aan Katoos zal inderdaad concluderen dat je hier 
voor vele dagelijkse zaken terecht kunt: van een zeem en plakband tot een 
dunschiller en kaarsen. Ook setjes met cadeauartikelen zijn er te koop. 
Naar verluidt heeft Sinterklaas ook een aantal schoencadeautjes in deze 
winkel gekocht en ook wie zijn huis voor de kerst nog wat meer sfeer wil 
geven, moet hier zeker eens naar binnen lopen! 
 

Unieke extra’s in de winkel 
De winkel aan de Markt is echter te groot voor al deze artikelen. En dus 
werd het idee opgevat om in het bovenste gedeelte ruimte te bieden aan 
creatieve mensen die hier hun zelfgemaakte producten willen verkopen. 
Wie dit wil, kan enkele planken huren en hierop zijn/haar creaties te koop 
aanbieden. Inmiddels maken maar liefst 31 personen hiervan gebruik!  
 
 
 

"Het geeft de winkel ook meteen weer iets extra’s", aldus Toos. "Er wordt 
zo een mogelijkheid geboden om je hobby aan anderen te laten zien en je 
producten te verkopen. Deze unieke mogelijkheid trekt een aantal mensen 
uit Vlodrop zelf, maar ook van buíten Vlodrop. Op dit moment huren men-
sen één of meerdere planken uit bijvoorbeeld Ohé en Laak, Born en zelfs 
België. Regelmatig worden door hen ook workshops georganiseerd voor 
belangstellenden. Ook KLEUR dagbesteding uit Vlodrop en het activiteiten-
centrum Pappelhof van PSW uit Roermond, bieden hier van alles aan. Het 
zijn met name de jongeren en mensen van middelbare leeftijd die de winkel 
bezoeken voor deze (cadeau)artikelen. Deze komen ook vanuit andere 
dorpen in de Roerstreek en zelfs vanuit Roermond." 
Katoos voorziet zo dus in een behoefte voor jong en oud.  
 

Geen concurrentie 
"Het lijkt er vaak op dat ieder dorp wel íets heeft, maar Vlorp heeft nooit 
niets meer. Met 
Katoos komt er 
hopelijk weer wat 
aanloop in het 
dorp", zo hoopt 
Toos. Het is ook 
de hoop dat de 
winkel een ont-
moetingsplek 
wordt om een 
praatje te maken. 
Het doel om met 
haar winkel ook 
een bijdrage te 
leveren aan de 
leefbaarheid van Vlodrop, lijkt te lukken. In de 10 weken dat de deuren nu 
geopend zijn, zijn er al meer dan 400 postzegels verkocht. "Hier is dus echt 
wel behoefte aan", concludeert Toos. En heeft zij iets niet in huis dat ie-
mand toch graag wil hebben, dan wordt dit gewoon besteld. 
"Zo was er iemand die op zoek was naar een aardappelschilmesje van 
goede kwaliteit. Ik heb er toen maar meteen twee besteld, maar vroeg mij 
af hoe lang het zou duren voordat ik dat tweede mesje zou hebben ver-
kocht. Goede kwaliteit heeft immers ook z’n prijs en of nog iemand € 12,50 
wil betalen voor zo’n mesje…? Nog voordat de morgen voorbij was, moest 
ik nieuwe bestellen! Toen heb ik er ook maar meteen een groter aantal be-
steld!"  
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Nadrukkelijk laat Toos weten dat iets dat je wil hebben, maar (nog) niet in 
het assortiment zit, zij dit altijd kan bestellen. Binnen een week kun je het 
dan komen afhalen. Maar er wordt geen koffie geschonken. "Het is nadruk-
kelijk niet mijn bedoeling om te concurreren met andere ondernemers in het 
dorp", zegt Toos resoluut. "Ik heb ook al de vraag gekregen of ik een mui-
zenval verkocht. Maar die moet je bij Hobbyschop Lammers halen. Net zo-
als je bij Wollendingen voor garen en ritsen moet zijn!"  
 

Kerst, carnaval en Geluk 
En dan nog de naam Katoos… Zoals velen, dacht ook de redacteur van dit 
artikel dat dit een verbastering zou zijn van het woord 'kado', met hierin de 
naam van de eigenaresse. Maar de waarheid is veel eenvoudiger.  
"Vroeger noemde mijn moeder mij altijd Katootje. Jaren later wist ik zeker: 
Als eenmaal mijn droom uitkomt, komt de winkel Katoos te heten!"  
Alleen maar een winkel is het inmiddels al niet meer. Want naast de ver-
koopruimte voor creatievelingen en de mogelijkheid voor workshops, wor-
den gedurende het jaar ook allerlei extra’s georganiseerd. De kinderwork-
shop om schoentjes te beschilderen bij gelegenheid van het Sinterklaas-
feest ligt alweer achter ons. Op dinsdag 11 december 2018 is er een koop-
avond in kerstsfeer met een hapje en een drankje. En op zondag 13 januari 
2019 staat een tweedehands carnavalskledingmarkt op het programma. 
Zelfs tijdens de Roerdalense Week van het Geluk in maart is er een speci-
ale activiteit onder de noemer "Meer geluk door informatie". Een notaris 
komt dan iets vertellen over het levenstestament. Met name voor senioren 
kan dit onderwerp van interessant én van belang zijn! 
 

Lekker gemakkelijk 
Voor dagelijkse én aparte dingen, ben je bij Katoos dus aan het juiste 
adres. Dat overkwam ook de redacteur van dit artikel. Hij moest eigenlijk 
nog een pak papier voor in 
de printer hebben. Maar 
door dit interview hoefde hij 
hiervoor niet met de auto 
naar elders. Het lag in het 
rek bij de enveloppen en de 
pennen en ging dus snel 
mee in de fietstas naar 
huis. Inderdaad: het is wel 
gemakkelijk zo’n winkel in 
ons dorp…! 
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OP DE KOFFIE BIJ….. FIEN SCHMITZ-PUTS 
 
Al meer dan 30 jaar is Fien lid van de seniorenvereniging. De dag voor 
haar verjaardag spreken we haar. Ze heeft, zo vertelt ze, "ein leuke waek 
mit väöl bezeuk veur de boeg".  
 

Fien is 19 november 1934 ‘op de Holst in Postert’ geboren als oudste doch-
ter van het gezin Puts. Een echt Posterholts gezin, want haar beide ouders 
waren ook in Posterholt geboren. Fien was de eerste van 10 kinderen, na 
Fien kwamen nog achtereenvolgens Gerda, Mia, Sjra, Toon, Mientje, Toos, 
José, Jeu en Wim.  

 

Wim was 21 jaar jonger 
dan haar. De vader van 
Fien werkte eerst in de 
mijn en later voor de co-
öperatie, een groothan-
del voor levensmiddelen 
die de winkels in de 
omtrek bevoorraadde. 
Haar moeder zorgde 
voor het huishouden.  
Warme herinneringen 

heeft ze aan haar jeugd. De strenge winters waarin ze wachtte tot haar va-
der met de ‘mienbus’ naar huis kwam en hij samen met de kinderen een 
sneeuwpop ging maken De ogen van kolen en de neus van wortel. Met 
Sinterklaas stond er op iedere stoel ‘eine wekkeman’ en kreeg je nuttige 
cadeautjes. Kerstavond was een avond die ieder jaar op dezelfde manier 
gevierd werd. De tafel werd voor de nachtmis gedekt en als men dan thuis 
kwam waren er, nadat de echte kaarsjes in de kerstboom waren aangesto-
ken, lekkere worstenbroodjes.  Gezellig met z’n twaalven rond de grote ta-
fel. Een gezellige tijd zonder luxe, maar niemand die iets te kort kwam. Een 
heel andere tijd dan nu; men was destijds met weinig tevreden en blij met 
simpele dingen. 
De tweede wereldoorlog ging niet aan het gezin Puts voorbij. Op de 
binnenplaats van hun huis viel een bom; gelukkig ontplofte hij niet en kon 
deze onschadelijk worden gemaakt. In het jonge gezin was plaats voor on-
derduikers en evacués. Een granaatinslag zorgde voor veel schade aan 
huis en haard; de scherven beschadigden ondermeer het bed van haar ou-
ders. Het Heilig Hartbeeld dat naast het bed stond bleef ongeschonden, 
‘ein wónger’. 
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Na de lagere school is Fien de opleiding tot kleuterleidster gaan volgen, 
maar jammer genoeg heeft ze die niet kunnen afmaken. Ze is gaan werken 
in de textielfabriek in Posterholt. Fien heeft daar 9 jaar gewerkt. 

Tijdens de kermis in september 
1950 leerde ze Sjaak van sjoester 
Teun uit ‘Vlorp’ kennen. In de 
danszaal ‘bie Karel’ dansten ze 
voor het eerst samen; "veer kóste 
neet ech good danse, mer vas-
hawte kóste veer waal". Sjaak zijn 
ouderlijk huis staat bij het kruis op 
de hoek van de Bergerweg en de 
Kleine Wal.  
29 november 1957, "nao 7 jaor 
vrieje",  trouwden Fien en Sjaak in 
de kerk in Posterholt. Fien stopte 
met werken en samen gingen ze 
wonen op de Lemmekampsweg in 

Vlodrop. Ze kregen 2 zonen, Ton en Bart. Fien is trotse oma van Jeroen, 
Sjoerd en Sharon.  
Als Fien destijds de telefoon opnam 
met ‘Fien Schmitz’ moest ze menige 
keer eraan toevoegen ‘van Sjaak van 
sjoester Teun’, want in Vlodrop 
woonden veel Schmitzen en Schmit-
sen. 
Sjaak heeft bij de technische dienst 
van de Vekoma gewerkt. Zijn laatste 
werkplek was DSM. Door Sjaak’s 
technische achtergrond zijn ze 
samen in 1982 6 weken door Indo-
nesië getrokken. Sjaak had 3 jaar 
voor hij Fien leerde kennen in Indo-
nesië gediend; gelukkig niet aan de 
frontlinie maar als monteur voor 
technisch onderhoud. Een mooie reis 
door een mooi land met een eigen 
cultuur. Sjaak was haar reisleider en 
vertelde veel over de tijd dat hij er 
gediend had. Als aandenken aan 
deze reis heeft Fien 2 wajangpoppen 
in de huiskamer staan. 

 
 
 
Fien is altijd erg sportief geweest. Ze heeft gehandbald, gezwommen en is 
jaren lid geweest van de gymclub. De gymclub was meer dan een aantal 
dames die wekelijks een uurtje samen gymmen. Het was een groep vrien-
dinnen die van alles samen ondernamen.  
Wandelen op de Meinweg, fietsen en zelfs één dag skiën. Een van de kar-
trekkers was To Bieshaar. Het was haar idee om te gaan skiën: een dag op 
en neer naar de Ardennen. To zorgde dat alles geregeld was, de skischoe-
nen en de ski's. Echt skiën konden ze niet maar veel gelachen hebben ze 
wel die dag: onvergetelijk.  
In de zomer gingen de le-
den iedere woensdagavond 
fietsen. ’s Zondags gingen 
Fien en Sjaak de route ver-
kennen voor de woensdag-
avond. De zondag erna wil-
den leden soms met hun 
echtgenoten de route na-
fietsen. Maar menig echt-
paar is de weg kwijtgeraakt 
want door het ‘kwebbele’ tij-
dens de woensdagavond-
fietstocht was men vaak 
een deel van de route ver-
geten. Tussen de 30 en 40 
kilometer werd gefietst met 
natuurlijk ook een terrasje 
erbij. 
Toen de trainer van de 
gymclub Servais Schoen-
makers 50 jaar werd, werd 
er bij Maria op het Veld een 
dansje ingestudeerd op een 
nummer van Glenn Miller. 
Met een hoedje, rode strop-
das en wandelstok werd de 
Abraham verrast.  
De ‘optoch mit de vastelaovend’ kon ook jarenlang rekenen op hun deel-
name. Menige keer werd deze deelname beloond met een prijs. Zoals in 
het jaar dat de verwarming in de Roerhal kapot was; breiend tijdens de 
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optocht werd de spreuk "weg de thermostaat veer zeen toch paraat" uit-
gebeeld. 
Om de kas te spekken voor de jeugdleden van de gymclub werden er aller-
lei acties op touw gezet. Gezellig waren de avonden dat er oliebollen en 
wafels werden gebakken die later huis aan huis verkocht werden. Hoeveel? 
Minimaal 750 van ieder of nog meer, schat Fien. Ieder jaar opnieuw. 
Fien heeft jarenlang, samen met Maria op het Veld en mevrouw Waijers, 
voor de uitgebreide koffietafels van de paas- en kerstviering van onze ver-
eniging zorggedragen. Nog steeds is Fien vrijwilligster bij het huiskamer-
project. 
Sjaak stierf in 2004 en sindsdien woont Fien alleen in het huis op de Lem-
mekampsweg. Hier hoopt Fien nog lang te kunnen blijven wonen, ondanks 
dat ze iets met haar gezondheid sukkelt. Een zin die ik tijdens het koffie-
drinken veel gehoord heb bij het ophalen van oude herinneringen voerde 
toch de boventoon: "Wat waas det vreuger eine gezellige tied!" 
======================================================= 
 
    In de volgende Tuut mit Ziepnaat besteden we  

  aandacht aan  de bibliotheek in de Blokhut.  
  Bent u nu al op zoek naar een goed boek voor de 
lange   wintermaanden? Loop eens binnen in deze bibliotheek!  
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DE OUDERENADVISEUR AAN HET WOORD 
 
Eigen bijdrage Wmo in 2019 voor iedereen gelijk  
De eigen bijdrage die mensen moeten betalen voor gebruik van voorzie-
ningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is straks voor 
iedereen gelijk. Het bedrag gaat per 1 januari 2019 naar € 17,50 euro per 
vier weken, ongeacht het inkomen of de draagkracht. De maatregel komt 
voort uit het regeerakkoord van het huidige kabinet. 
 

Wmo 
De Wmo wordt uitgevoerd door gemeenten en heeft als doel om mensen 
zo lang mogelijk thuis te laten wonen en zelfstandig deel te laten nemen 
aan de samenleving. Om dit te bewerkstelligen kan de hulpbehoevende 
burger via de gemeente voorzieningen aanvragen, zoals huishoudelijke 
hulp, een traplift of een scootmobiel. De eigen bijdrage wordt berekend en 
geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). 
 

 

 
Inkomensafhankelijk 
Bij het aanvragen van ondersteuning via de Wmo wordt de eigen bijdrage 
berekend aan de hand van: 

- Het inkomen van de aanvrager en zijn/haar partner. 
- Het vermogen van de aanvrager en zijn/haar partner. 
- De hoeveelheid en soort voorzieningen die worden verstrekt. 
- De leeftijd van de aanvrager. 

Dit nieuwe ‘abonnementstarief’ dat volgend jaar ingaat, moet de admini-
stratie rondom de Wmo een stuk eenvoudiger maken. Iedereen betaalt de 
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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

info@biermansmakelaardij.nl
ECHT: 0475 485006
ROERDALEN: 0475 400475
Doktersweg 14, 6101 EB Echt
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zelfde eigen bijdrage, ongeacht de voorziening waarvan gebruik wordt ge-
maakt. Ook het inkomen en vermogen spelen geen rol meer in de bereke-
ning. 
 

 
 

Stapeling zorgkosten voorkomen 
Veel mensen die een eigen bijdrage betalen voor maatschappelijke onder-
steuning of langdurige zorg maken ook het eigen risico geheel of gedeelte-
lijk op of moeten bijbetalen voor onder andere geneesmiddelen. Deze sta-
peling van zorgkosten kan soms oplopen tot honderden euro’s per maand. 
Het kabinet neemt daarom o.a. deze maatregel van dezelfde eigen bijdrage 
voor iedereen.  
 
 
 

 

Bergerweg 36
6063 BS Vlodrop
0475 407 190
info@de-parasol.com



18

NIEUWS UIT SENIORENLAND  
 
 

Helft zorgmedewerkers kan door te hoge werkdruk geen pauze 
nemen 

 

De werkdruk in de verpleeg-, verzorgingstehuizen en thuiszorg (vvt) is nog 
steeds immens. Eén op de twee medewerkers in deze sector kan hierdoor 
geen pauze nemen. Dit blijkt uit onderzoek van FNV Zorg & Welzijn onder 
ruim 2.000 medewerkers uit de vvt. 
"Het is een onder-
zoek over de na- 
leving van de cao. 
Een van de cao-af-
spraken, waar veel 
klachten over bin-
nenkomen, is de 
onmogelijkheid om 
pauze te nemen. 
Het gaat bij dit on-
derzoek om twee 
soorten pauzes: de 
thee- en koffie-
pauze, die door de 
werkgevers moet 
worden doorbetaald en om de wettelijke pauze. Na 5,5 uur werken moet je 
ten minste 30 minuten pauze kunnen nemen", aldus FNV-bestuurder 
Maureen van der Pligt. 
"Meer dan de helft van de zorgmedewerkers in de vvt komt door de hoge 
werkdruk niet aan deze pauzes toe. En dat is niet alleen heel vervelend 
voor de medewerkers, maar het is helemaal pijnlijk, wanneer je bedenkt dat 
de zorgtarieven rekening houden met de doorbetaalde pauze. Dus de 
werkgevers strijken hier wel de vergoeding voor op, terwijl de medewerkers 
dus in eigen tijd doorwerken." 
 

Wettelijke pauze 
Voor de wettelijke pauze na 5,5 uur werken geldt een soortgelijke conclu-
sie. Wanneer deze pauze niet ongestoord kan worden opgenomen, en dat 
is voor 87 procent van de medewerkers het geval, moet de werkgever ook 
deze pauze doorbetalen. Dat gebeurt nu ook niet. 
 

Reistijden 
Naast de vele meldingen over de problemen met de pauzes, komen er bij 

Pleunis
Passion for Fashion
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FNV Zorg & Welzijn ook veel klachten binnen over de reistijd van cliënt 
naar cliënt. Deze reistijd krijgen zorgmedewerkers in de huishoudelijke zorg 
of wijkzorg vaak verkeerd of helemaal niet uitbetaald.  
Hierover zegt Van der Pligt: "We roepen de werkgevers op om hun verant-
woordelijkheid te nemen. In de huidige cao zijn hier heldere afspraken over 
gemaakt. Een cao geldt niet alleen voor de werknemers, maar óók voor de 
werkgevers. We maken deze afspraken niet voor niets." 
 

Bron: Redactie Nationale Zorggids, 13 november 2018 
 
 
 
Voorlichtingscampagne moet ouderen wijzen op aanvragen van toe-
slagen- 03 oktober '18 

 

Ouderen moeten bewuster worden van de toeslagen die ze kunnen aan-
vragen. Op aandringen van het CDA wil een meerderheid van de Tweede 
Kamer dat de overheid met een voorlichtingscampagne komt. Ook het aan-
vragen van de toeslagen moet simpeler. 
Het CDA wil dat ouderen meer gebruik maken van de toeslagen waar ze 
recht op hebben. Het stelsel is ontoegankelijk waardoor veel ouderen geen 
huur- en zorgtoeslag aanvragen, terwijl ze er wel recht op hebben, aldus 
CDA-kamerlid Evert Jan Slootweg. Hij vindt een overheidscampagne nodig 
om het gebruik van toeslagen te stimuleren. Volgens het CDA kan het 
voorstel rekenen op een meerderheid; steun is er onder meer van coalitie-
partner VVD.  
Senioren weten vaak niet 
dat ze in aanmerking ko-
men voor huur- en zorg-
toeslag. Dit komt door on-
bekendheid met de rege-
lingen of omdat de digitale 
aanvraag te ingewikkeld 
is. Zo'n 230.000 ouderen 
lopen hierdoor mogelijk 
jaarlijks duizenden euro's 
mis. "Zeer zorgelijk en ei-
genlijk onacceptabel", al-
dus Slootweg. 
 

Bron: Redactie Nationale Zorggids, 3 oktober 2018. Door: ANP 
 
 

 
Wijkverpleegkundigen sjoemelen met indicaties voor maaltijd-
ondersteuning 
 

Ongeveer één op de drie kwetsbare ouderen die thuiszorg ontvangt is on-
dervoed. Ouderen die maaltijdondersteuning nodig hebben, kunnen hier-
voor aanspraak maken op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Zorgverle-
ners die hun cliënten willen helpen, worden van het kastje naar de muur 
gestuurd. Gemeenten wijzen door naar zorgverzekeraars en de verzeke-
raars verwijzen op hun beurt door naar de gemeenten. Ongeveer 40 pro-
cent van de wijkverpleegkundigen zegt te sjoemelen met indicaties om er 
zo voor te zorgen dat een oudere toch hulp krijgt bij het eten en drinken. Dit 
meldt De Monitor, een onderzoeksjournalistiek TV-programma van KRO-
NCRV.  
 

Doordat instanties niet duidelijk zijn over hun verantwoordelijkheden, ver-
slechtert de gezondheid van 
kwetsbare ouderen. Soms ra-
ken ze ondervoed. "Onder-
voeding is een verpleegkun-
dige diagnose en kun je indi-
ceren binnen de Zorgverzeke-
ringswet. Maar de zorg die we 
inzetten om de ondervoeding 
te voorkomen, krijgen we 
moeilijk geïndiceerd", legt 
wijkverpleegkundige Marjolein 
Zilverentant van beroepsver-
eniging V&VN uit. 
 

Geneeskundig karakter 
Op papier staat het zo uitgelegd dat zorgverzekeraars zorg met een ge-
neeskundig karakter vergoeden. Iemand met twee verlamde armen heeft 
bijvoorbeeld hulp nodig bij het eten en krijgt deze zorg vergoed vanuit de 
Zorgverzekeringswet. Gemeenten vergoeden onder meer de ondersteuning 
die een oudere krijgt bij het bereiden van het eten, zoals het aanzetten van 
de magnetron of het eten op tafelzetten. Alles wat hiertussen valt is moeilijk 
te financieren. 
 

Creatief boekhouden 
Daarom sjoemelen wijkverpleegkundigen soms met indicaties. Door de 
maaltijden onder een andere activiteit te plaatsen, krijgt de oudere alsnog 



21

 
Wijkverpleegkundigen sjoemelen met indicaties voor maaltijd-
ondersteuning 
 

Ongeveer één op de drie kwetsbare ouderen die thuiszorg ontvangt is on-
dervoed. Ouderen die maaltijdondersteuning nodig hebben, kunnen hier-
voor aanspraak maken op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Zorgverle-
ners die hun cliënten willen helpen, worden van het kastje naar de muur 
gestuurd. Gemeenten wijzen door naar zorgverzekeraars en de verzeke-
raars verwijzen op hun beurt door naar de gemeenten. Ongeveer 40 pro-
cent van de wijkverpleegkundigen zegt te sjoemelen met indicaties om er 
zo voor te zorgen dat een oudere toch hulp krijgt bij het eten en drinken. Dit 
meldt De Monitor, een onderzoeksjournalistiek TV-programma van KRO-
NCRV.  
 

Doordat instanties niet duidelijk zijn over hun verantwoordelijkheden, ver-
slechtert de gezondheid van 
kwetsbare ouderen. Soms ra-
ken ze ondervoed. "Onder-
voeding is een verpleegkun-
dige diagnose en kun je indi-
ceren binnen de Zorgverzeke-
ringswet. Maar de zorg die we 
inzetten om de ondervoeding 
te voorkomen, krijgen we 
moeilijk geïndiceerd", legt 
wijkverpleegkundige Marjolein 
Zilverentant van beroepsver-
eniging V&VN uit. 
 

Geneeskundig karakter 
Op papier staat het zo uitgelegd dat zorgverzekeraars zorg met een ge-
neeskundig karakter vergoeden. Iemand met twee verlamde armen heeft 
bijvoorbeeld hulp nodig bij het eten en krijgt deze zorg vergoed vanuit de 
Zorgverzekeringswet. Gemeenten vergoeden onder meer de ondersteuning 
die een oudere krijgt bij het bereiden van het eten, zoals het aanzetten van 
de magnetron of het eten op tafelzetten. Alles wat hiertussen valt is moeilijk 
te financieren. 
 

Creatief boekhouden 
Daarom sjoemelen wijkverpleegkundigen soms met indicaties. Door de 
maaltijden onder een andere activiteit te plaatsen, krijgt de oudere alsnog 



voldoende te eten én de zorg vergoed. Creatief boekhouden, aldus voor-
zitter Aletta Oosterhuis van het Nederlands Wijkverpleegkundigen Genoot-
schap. 
Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid pleitte eind augustus al voor 
meer duidelijkheid. Hij wil dat gemeenten en zorgverzekeraars om de tafel 
gaan zitten en samen duidelijk maken bij wie maaltijdondersteuning gere-
geld kan worden. Bureaucratie mag nooit in de weg komen van de zorg die 
iemand nodig heeft. 
 

Bron: Redactie Nationale Zorggids, 26 september 2018 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Osteopathiepraktijk Cuypers
Bergerweg 63 - 6063 BP Vlodrop - Tel 0475-400230
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JUBILEUM 5X11 JAAR DE BEERBÖK 
 
Biste Vlorper senioren,  
 
Carnavalsvereniging De Beerbök bestaat dit sei-
zoen 5 x 11 jaar! Op allerlei manieren zullen wij in 
de komende maanden aandacht besteden aan dit 
jubileum. Ook voor de senioren uit ons dorp organi-
seren wij een speciale activiteit.   
 
Alhoewel de feestdagen voor ons liggen, nodigen wij jullie hierbij alvast uit 
voor de: 
 

Senioren Bonte Avond  
 op donderdag 28 februari 2019  

in Zaal Roerzicht in Vlodrop. 
 

Om 17.00 uur ontvangen wij jullie hier graag met een kop soep en een 
broodje. Vanaf 18.00 uur staan vele Vlorper artiesten op de Bühne. Sket-
ches, humoristische voordrachten en natuurlijk de bekende carnavals-
schlagers zullen zorgen voor eine gezellige vastelaovend-aovend die je niet 
wilt missen. 
 
Als Beerbök organiseren wij deze avond voor jullie samen met  de senio-
renvereniging, de Zonnebloem, het huiskamerproject en de damesvereni-
ging. In januari ontvangen jullie meer informatie. Voor nu geldt in ieder ge-
val: noteer donderdag 28 februari alvast op je nieuwe kalender!  

 
 
 
Ik hoop er samen met jullie eine sjoone, Vlorper 
aovend van te maken onder mijn prinselijke 
motto:  
 

 “DRUIM, LAEF en LACH, DAAG en NACH!” 
 
Alaaf,  
 
Prins Ralph I         
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VLODROP VANUIT HET REUZENRAD…   
 
Vele Vlodroppenaren hebben op zaterdag 22 september jl. aan de uitnodi-
ging van Vekoma Rides manufacturing gehoor gegeven om één of meer-
dere rondjes te varen in een gondel van het reuzenrad, dat al maanden de 
skyline van ons dorp bepaalt.  
Eenmaal helemaal boven, werd iedereen getrakteerd op een schitterend 
uitzicht over Vlodrop, het Roerdal en het nabije Duitsland. Tuut mit Ziep-
naat was van de partij en schoot een aantal kiekjes; ook werden er enkele 
foto's door Han Wolfs aangeleverd. Iedereen die een ritje in het reuzenrad 
niet aandurfde, kan nu alsnog van het mooie uitzicht genieten… 
 

 
 

 

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.
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VLODROP VANUIT HET REUZENRAD…   
 
Vele Vlodroppenaren hebben op zaterdag 22 september jl. aan de uitnodi-
ging van Vekoma Rides manufacturing gehoor gegeven om één of meer-
dere rondjes te varen in een gondel van het reuzenrad, dat al maanden de 
skyline van ons dorp bepaalt.  
Eenmaal helemaal boven, werd iedereen getrakteerd op een schitterend 
uitzicht over Vlodrop, het Roerdal en het nabije Duitsland. Tuut mit Ziep-
naat was van de partij en schoot een aantal kiekjes; ook werden er enkele 
foto's door Han Wolfs aangeleverd. Iedereen die een ritje in het reuzenrad 
niet aandurfde, kan nu alsnog van het mooie uitzicht genieten… 
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Vergelijk bovenstaande foto's maar eens met de volgende foto van Vlodrop 
uit de jaren '70 van de vorige eeuw…  
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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 afspraak

wij komen 
graag bij 
u langswww.drukkerij-koenen.nl

Kijk ook eens op onze website:


