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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Seniorenvereniging zoekt dringend 
bestuursleden en vrijwilligers!! 
De Seniorenvereniging Vlodrop heeft op 
dit moment nog maar 4 bestuursleden. 
Van deze 4 hebben er 3 reeds aangege-
ven dat ze na dit jaar zullen stoppen als 
bestuurslid. We zijn dus dringend op zoek 
naar nieuwe mensen !! 
Tevens zijn  wij op zoek naar vrijwilligers 
voor het begeleiden van de diverse activi-
teiten. 
Wij organiseren wekelijkse activiteiten 
voor onze leden, die in de leeftijd zijn 
tussen 50 en ruim 90 jaar. Wilt u dus wat 
doen voor uzelf en voor de ouderen van 
Vlodrop, dan nodigen wij u van harte  uit 
om vrijblijvend contact op te nemen met 
een van onderstaande bestuursleden. Zij 
kunnen u wellicht iets meer vertellen. 
Wim Geerlings 0475-401431 of 06 53126397 
Will Willemsen 0475-407054 of 06 53679644 
 

Het bestuur van de Seniorenvereniging 
Vlodrop 

 
Nieuwe kaft Tuut mit Ziepnaat 
U heeft al gezien dat in 2019 weer 4 
nieuwe foto's de voorkant van TmZ  ver-
fraaien. Deze foto's zijn aangeleverd door 
Gerda Grachten en Han Wolfs, waarvoor 
onze welgemeende dank.  
We zijn natuurlijk weer op zoek naar 
mooie foto’s om de voorzijde van alle 4 de 
uitgaven van TmZ in 2020 te verfraaien. 
Heeft u nog een mooie foto of een leuk 
kiekje van Vlodrop, mail ze ons. U kunt uw 
foto mailen naar:  wimenhelga@home.nl 
Wie weet siert uw foto de voorzijdes van 
de edities van 2020! 
 

De Redactie van TmZ  
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OP DE KOFFIE BIJ…..TRUUS PEETERS 
 
Truus is geboren op 28 februari 1949 op de ‘Vlorper Sjtatie’ in het laatste 
witte huis, nummer 14. Haar vader Huub Peeters, bijgenaamd ‘ut 
schurkske’, is geboren in het Reutje. Haar moeder, Frieda Bierstedt, in 
Wanzleben, voormalige DDR. Haar ouders hadden zich in de oorlog leren 
kennen en zijn gaan wonen op ‘Vlorper Sjtatie’. Ze kregen 4 kinderen, Re-
nate (1942), Hannelore (1944), Harrie (1946) en Truus is de jongste. 

 

De moeder van Truus is op 32 jarige leeftijd aan kanker gestorven; Truus 
was toen 3 ½ jaar oud. Het enige dat ze zich van haar moeder kan herinne-
ren, is dat ze naar het ziekenhuis werd gebracht en men haar geruststelde 
met ‘alles kump good’. Haar moeder is echter in het ziekenhuis overleden 
en zo is de enige herinnering ook de laatste herinnering aan haar moe-
der… Het overlijden was een grote klap voor het jonge gezin. 
Haar vader is hertrouwd met Leen Doensen en uit dit huwelijk werd haar 
halfbroer Wiel in 1954 geboren. Wiel heeft later een autogarage gehad 
Tussen de Bruggen en is jong verongelukt. En ook haar broer Harrie is vrij 
jong gestorven. Met haar 2 overgebleven zussen heeft Truus een goede 
band. 

Van links naar rechts: Renate, Truus op schoot bij haar moeder, Hannelore en Harrie. 
Opa Harrie met pijp kijkt om het hoekje toe. 

 

 
 
1/3 p.  adv. hobbyshop Lammers!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/3 p. adv. Schoemakers 
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Truus ging in Vlodrop naar school en zat in de klas bij juf Rots en juf Cuy-
pers. De lagere school lag destijds achter de kerk waar nu de seniorenwo-
ningen staan, pal naast Kasteel Steenhuis. De kilometers naar school wer-
den gefietst of ze nam de bus die stopte bij café Van Kempen. Er was des-
tijds een buslijn vanaf café Van Kempen naar Vlodrop; als je naar Roer-
mond wilde kon je de bus op de Rothenbach nemen. 
Tussen de middag was de tijd te kort om naar huis te gaan. Truus at haar 
boterhammen bij 'Mie van de Kemp', die woonde in de Bongerdstraat of bij 
Zaal Roerzicht waar moeder en dochter Ine op het Veld woonden.  
Thuis moest iedereen meehelpen als de kolen werden geleverd en die door 
het kelderluik naar binnen moesten worden gegooid. Als je het trapje in de 
slaapkamer van haar ouders optilde, kwam je in de kelder. Iedere morgen 
in de winter verliep volgens hetzelfde ritueel; de enige kachel in het huis, 
die in de keuken stond, werd aangemaakt. ’s Avonds werd een baksteen uit 
de oven omwikkeld met een handdoek die als kruik diende in de bedden. ’s 
Zaterdags werd, net als in alle gezinnen, water opgewarmd en werd ieder-
een in de badkuip gewassen. Een terugkerend huishoudelijk klusje was de 
aardappelen pitten als de ‘keenen’ waren gegroeid.  
 

De ‘Vlorper Sjtatie’ was een hechte gemeenschap. Truus heeft ook mooie 
herinneringen aan haar jeugd. Een gezellige tijd waarop ze speelde met de 
andere kinderen van ‘de Sjtatie’, zoals Leo van Deckers, 'Rien van de 
Kemp' en Carolien van Kempen. 
Het spoor was destijds nog in gebruik en regelmatig kwamen er treinen met 
militairen voorbij. "Chocolate for de baby", riepen de kinderen dan en wer-
den repen chocolade uit de trein gegooid! 
Boodschappen werden in Vlodrop gedaan bij 'Pie van de bekker' en 'sjlech-
ter van Monfort'. 
De opa van Truus heeft nog lang bij hen thuis ingewoond. Menigeen zal 
zich Harrie Peeters herinneren, zittend voor het huis met een pijp in de 
mond of wandelend met de wandelstok naar café Van Kempen. 
Op zondagmiddag werd vaker de speeltuin bij café Van Kempen bezocht. 
Hier kwamen ook veel Duitse gasten, die de kinderen voor een dubbeltje of 
een kwartje koffie de grens over lieten smokkelen. De ‘Commies’ contro-
leerde toch nooit de kinderen! Of men vroeg de kinderen om voor een dub-
beltje of reep chocolade Lelietjes van Dalen te plukken bij het klooster Sint 
Ludwig.  
Elke zondag ging het gezin Peeters om 10.00 uur naar de H. Mis op Sint 
Ludwig. Om 15.30 uur was men weer present voor het Lof. Prachtige H.H. 
Missen, Duitstalig met mooi gezang. De paters en de studenten maakten er 
iedere keer een belevenis van waar Truus graag naar toe ging. Vooral de 
nachtmis met Kerstmis om 5.00 uur ’s morgens was ieder jaar een hoogte-
punt. Mensen kwamen van her en der, uit het dorp en van over de grens 

om erbij te zijn. De paters droegen de kinderen van ‘de Vlorper Sjtatie’ op 
handen; zo mochten ze ook roeien op de grote vijver van het klooster.  
 

Eigenlijk denkt ze met iets van weemoed terug aan haar kindertijd op ‘de 
Vlorper Sjtatie’, want er is veel veranderd. De brede oprijlaan is leeg, de 
paters en studenten zijn er niet meer, het klooster is afgebroken en alleen 
de toren staat nog… 
Na de lagere school ging Truus afwassen bij Hotel Bosbeek, het huidige 
Boshotel. Op haar 15e heeft ze 
enige tijd in het retraitehuis van 
de Zusters van de Kapel in het 
Zandt gewoond. Vervolgens heeft 
ze 3 jaar gewerkt bij hotel De 
Jonge op de Kraanpoort in 
Roermond. Daar heeft ze ook 
Theo Sevenich leren kennen. In 
juli 1968 trouwden ze en zijn ze 
samen in Roermond gaan wonen. 
Toen Truus 19 jaar was is zoon 
George geboren en anderhalf jaar 
later dochter Monique. En nu 
heeft ze 3 kleinkinderen: Priscilla, 
Lynn en Shelly. En zelfs één 
achterkleinkind, Daily, vertelt ze 
trots.   
Al 33 jaar verblijft ze ’s zomers in 
een caravan op het Elfenmeer en 
de kleinkinderen komen graag en 
veel op bezoek bij oma om te 
zwemmen en spelen. 
Truus heeft altijd gewerkt, onder 
andere bij de Hago. Stilzitten kan 
ze niet, nu ook nog niet. Bij de 
seniorenvereniging helpt ze mee 
met de activiteiten en sinds een 
half jaar maakt ze ook deel uit 
van het bestuur. Ze woont nog 
steeds in Roermond en als ze 
dan naar het kienen op dinsdag-
middag bij Tönke gaat, pikt ze 
andere leden uit Herkenbosch op 
als ze naar Vlodrop gaat. Op 
woensdag is ze iedere keer pre-

Kleindochter Priscilla met achterkleinkind 
Daily 
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sent bij de Zonnebloem en ook dan kunnen weer de leden uit Herkenbosch 
op haar rekenen. 

In haar vrije tijd kient ze 
graag. Of kaarten, 
skippo, jokeren of krui-
sen, maar "d’r waerd 
neet gefoeteld!" En af 
en toe breit ze ook, 
maar wel simpele din-
gen zoals een sjaal; al-
hoewel ze laatst een 
vest gebreid heeft met 
hulp! 
Ondanks dat Truus al 
50 jaar in Roermond 
woont komt ze graag 

iedere week meermaals naar Vlodrop. Ze is en blijft toch een ‘Vlorps 
maedsje’ en vraagt zich af ‘wo blief dae tied?’  
 

Noot van de redactie: op de voorpagina van deze TmZ is de toren van het voormalige klooster Sint 
Ludwig te zien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Truus en Theo 
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DE OUDERENADVISEUR AAN HET WOORD 
 
Zorgverzekering 2019: eigen bijdrage medicijnen maximaal 250 
euro! 
 

Eigen risico 
Veel medicijnen die je huisarts of een andere specialist voorschrijft, krijg je 
vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten voor een medicijn vallen 
wel onder je eigen risico van 385 euro. En als je daar bovenop nog een 
vrijwillig eigen risico hebt (tussen 
de 100 en 500 euro), betaal je dat 
deel eerst ook zelf. Er zijn echter 
ook medicijnen waar bovendien 
nog een eigen bijdrage geldt. Op 
jaarbasis kan die eigen bijdrage 
oplopen tot honderden euro's. 
 

Eigen bijdrage maximaal € 250  
Vanaf 2019 betaal je nog maar 
maximaal 250 euro voor medicijnen. Kom je boven dat bedrag uit? Dan 
vergoedt je zorgverzekeraar de rest volledig. De medicijnen waar deze re-
geling voor geldt dienen wel opgenomen te zijn in het Geneesmiddelenver-
goedingensysteem (GVS). Bovendien vergoeden zorgverzekeraars alleen 
de goedkoopste variant van een medicijn.  
 

Vergoeding niet-geregistreerde medicijnen 
Medicijnen die niet zijn opgenomen in het GVS, worden normaal gesproken 
ook niet vergoed door je zorgverzekering. Die betaal je dus altijd zelf, 
waardoor de maximale eigen bijdrage van 250 euro niet geldt. In sommige 
omstandigheden wordt echter een uitzondering gemaakt: 
- Je hebt een ziekte waar geen behandeling voor mogelijk is, alleen via het 
niet-geregistreerde medicijn.  
- Je hebt een zeldzame ziekte die maar bij 1 op de 150.000 inwoners voor-
komt. 
- Er is geen gelijkwaardig medicijn dat wel in het GVS is opgenomen. 
 
Aanvullende zorgverzekering 
Wil je helemaal geen eigen bijdrage betalen voor je medicijnen? Dan kun je 
hiervoor een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Er zijn verschillende 
aanvullende pakketten bij zorgverzekeraars die de eigen bijdrage voor me-
dicijnen (gedeeltelijk) vergoeden. 
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NIEUWS UIT SENIORENLAND 
  
MINISTER BRUNO BRUINS WIL GEBRUIK ZEER ZWARE PIJN-
STILLERS TERUGDRINGEN 
 

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg neemt verschillende maat-
regelen om het groeiende gebruik van zware pijnstillers zoals Oxyco-
don en Fentanyl zo veel mogelijk terug te dringen. Het aantal gebrui-
kers van zeer sterke pijnstillers, zogenaamde opioïden, is de afgelo-
pen tien jaar fors gestegen. De zware pijnstillers zijn effectief en on-
misbaar in het bestrijden van pijn, maar aan het gebruik kleven ri-
sico’s, waaronder verslaving. De maatregelen moeten leiden tot het 
vergroten van de kennis en bewustzijn van de risico’s, duidelijke 
richtlijnen, meer onderzoek en snellere signalering van verkeerd of 
oneigenlijk gebruik van opioïden. Dit meldt Rijksoverheid.  
 

Waren er in 2008 nog 93.000 patiënten die de pijnstiller Oxycodon ge-
bruikten, in 2018 is dat gestegen naar 485.000. Ook het gebruikersaantal 
van Fentanyl steeg in dezelfde periode van 65.000 naar 111.000. Het 
groeiend gebruik van zware pijnstillers baart Bruins grote zorgen. 
 

Hoog verslavingsrisico 
Opioïden zijn de zwaarste cate-
gorie pijnstillers. Zij hebben bij 
langdurig gebruik een hoog ver-
slavings-risico, dat geldt in het 
bijzonder voor Oxycodon. Vol-
gens experts ligt de grens tussen 
gebruik en misbruik op de loer. 
Afbouw van het gebruik zonder 
passende begeleiding is niet 
eenvoudig. Langdurig gebruik 
kan in het ergste geval leiden tot 
vergiftiging. Het aantal (vermijd-
bare) ziekenhuisopnames neemt als gevolg hiervan toe. 
 

Artsen, apotheker en andere experts aan de slag 
Vanaf 1 maart gaat een groep artsen, apothekers en ander experts geza-
menlijk aan de slag. Hun opdracht is om de acties en maatregelen rondom 
opioïden in kaart te brengen en te coördineren. Het gaat onder andere om 
het geven van voorlichting en het uitvoeren van wetenschappelijk onder-
zoek. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat voorschrijvers en gebruikers 
zich bewust zijn welke alternatieve keuzemogelijkheden er op het terrein  
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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,
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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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van pijnstillers zijn en welke risico’s hieraan verbonden zijn. Ook moet niet-
noodzakelijk gebruik  zo snel mogelijk op een verantwoorde manier worden 
gestopt.  
 

Vergrijzing en aandacht voor pijnbestrijding belangrijkste oorzaken 
De belangrijkste maatschappelijke oorzaken die de deskundigen noemen 
voor de toename van het gebruik zijn vergrijzing, meer maatschappelijke en 
medische aandacht voor pijnbestrijding en meer media-aandacht voor pijn-
bestrijding met sterkwerkende opioïden. Verder zijn gedragsaspecten als 
het laagdrempelig voorschrijven, het terughoudend voorschrijven van alter-
natieven, onvoldoende kennis en bewustzijn van de potentiële risico’s voor 
patiënten en het te gemakkelijk gebruik maken van herhaalreceptuur facto-
ren die eveneens de snelle groei verklaren.  
 
Bron: Redactie Nationale Zorggids, 4 februari 2019 

 
20 PROCENT VAN DE WMO-GEBRUIKERS VOELT ZICH 
EENZAAM 
 

In 2017 voelde 20 procent van de mensen in de Wmo zich zeer een-
zaam. Bij mensen die daarnaast nog van een voorziening in de Parti-
cipatiewet of de Jeugdwet gebruik maakten (multi-gebruikhuishou-
dens) was dat 22 procent. Dit blijkt uit de derde SCP-rapportage over 
de ontwikkelingen in het sociaal domein.  
 

Een ander zorgpunt is dat 
steeds minder mensen ver-
wachten een beroep te kunnen 
doen op hun netwerk. Slechts 
15 procent van de mensen in 
de Wmo verwacht hulp te krij-
gen. Ook denkt ongeveer 20 
procent van de mensen die 
geen voorziening gebruiken 
dat zij bij problemen geen hulp 
kunnen krijgen van hun net-
werk. De beleidsaanname dat 
mensen juist een groter beroep 
op hun netwerk kunnen doen, wordt door deze cijfers dus niet ondersteund, 
aldus SCP (Sociaal Cultureel Planbureau). 
De mate waarin men zich eenzaam voelt is tussen 2015 en 2017 toegeno-
men. Vooral oudere Wmo-gebruikers voelen zich eenzaam. Het aandeel 
75-plussers dat huishoudelijke hulp ontvangt is met 24 procent gedaald. 
Ook daalde het aandeel dat gebruik maakt van ondersteuning thuis en het 
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aandeel dat gebruik maakt van woon- en vervoersvoorzieningen. Bij een-
zaamheid gaat het vooral om het ontbreken van een intieme relatie of ver-
trouwenspersoon. 
 

Toegenomen gebruik jeugdzorg tussen 2015 en 2017 
Het totaal aantal gebruikers van jeugdzorg groeide tussen 2015 en 2017 
halfjaarlijks met 2,5 procent: van ruim 318.000 begin 2015 tot ruim 360.000 
eind 2017. Zowel de jeugdhulp zonder verblijf als de jeugdhulp met verblijf 
is toegenomen. Het aantal personen met alleen jeugdbescherming en/of 
jeugdreclassering is daarentegen sterk gedaald (16.760 naar 11.795) 
evenals het aantal afgegeven pgb’s (15.265 naar 7.465). Recente (voorlo-
pige) cijfers van het CBS over het eerste half jaar van 2018 duiden op een 
daling van het gebruik van jeugdzorg. 
 
Bron: Redactie Nationale Zorggids, 4 december 2018 
 
MEER AANDACHT VOOR VERVANGENDE ZORG BIJ MANTEL-
ZORG 
 

Voormalig staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp wordt aange-
steld als landelijke aanjager respijtzorg. Zij gaat zich inzetten om deze 
vorm van tijdelijke vervangende zorg te verbeteren en breder be-
schikbaar en bekend te maken voor mantelzorgers. Dit meldt Rijks-
overheid. 
Respijtzorg is vervangende 
zorg waarbij iemand anders 
de zorg tijdelijk overneemt 
van een mantelzorger. Op 
die manier krijgt de mantel-
zorger even vrije tijd en kan 
op adem komen. In de prak-
tijk blijkt dat de beschikbare 
respijtzorg niet altijd goed 
aansluit bij de wensen van 
de mantelzorger of degene 
waar hij of zij voor zorgt. 
Ook zijn mantelzorgers onvoldoende bekend met de mogelijkheden van 
respijtzorg en ervaren zij soms drempels om de zorg uit handen te geven. 
Om respijtzorg beter aan te laten sluiten bij de vraag en ook het aanbod te 
verbreden heeft minister De Jonge van Volksgezondheid mevrouw Clé-
mence Ross-van Dorp, voormalig staatssecretaris van Volksgezondheid, 
aangesteld als landelijke aanjager respijtzorg. Ross-van Dorp gaat het ko  
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mende jaar aan de slag om samen met gemeenten, zorgverzekeraars en 
zorgaanbieders een laagdrempelig, goed en gevarieerd aanbod van res-
pijtzorg (lokaal en regionaal) te ontwikkelen. Dat kan variëren van tijdelijk 
logeren buitenshuis tot extra ondersteuning in de thuissituatie en alle vari-
anten daar tussenin, als het maar een adempauze geeft aan de mantelzor-
ger. 

 
De aanjager respijtzorg gaat samen met de gemeenten, zorgverzekeraars 
en zorgkantoren in kaart brengen wat respijtzorg is en hoe het geregeld is 
en welke behoefte er is bij mantelzorgers en hoe respijtzorg gefinancierd 
wordt. Op basis daarvan geeft zij adviezen over hoe respijtzorg beter kan 
en hoe de betrokken partijen in het land van elkaar kunnen leren en uitwis-
selen wat werkt en wat niet. 
 
Bron: Redactie Nationale Zorggids, 5 februari 2019 
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'VEER ZEEN VLORP' VOOR DE SENIOREN  
 
Vlodrop leefbaar en bestendig houden 
In september vorig jaar vond het derde Dorpsgesprek in Vlodrop 
plaats. Tijdens die bijeenkomst werd de nieuwe stichting Veer zeen 
Vlorp gepresenteerd, die zich ervoor in wil zetten om Vlodrop leef-
baar en toekomstbestendig te houden. Ook de senioren spelen hierin 
natuurlijk een belang-
rijke rol, waarbij de se-
niorenvereniging een 
belangrijke vertegen-
woordiger is van deze 
groep inwoners. Tijdens 
deze bijeenkomst werd 
ook de website: 
www.wijzijnvlodrop.nl 
gelanceerd. Op die 
website is heel veel in-
formatie te vinden over 
Vlodrop, waaronder alle 
activiteiten en evenementen die in Vlodrop plaatsvinden. Sinds het 
dorpsgesprek werkt het communicatieteam eraan de website steeds 
meer te vullen en de communicatie tussen verenigingen, gemeente, 
inwoners en ondernemers verder te verdiepen. 
 
Onverwachte uitdagingen… 
Ook de werkgroep die zich bezighoudt met de toekomstige invulling 
van de dorpsaccommodaties is hard aan het werk. Tijdens het 
dorpsgesprek werden twee scenario's gepresenteerd: een sportzaal 
aanbouwen bij de Blokhut en nieuwbouw van een school, dorpshuis 
en sportzaal op het terrein van het voetbalveld. Op verzoek van de 
inwoners wordt in het vervolgtraject ook de mogelijkheid tot nieuw-
bouw op locatie van de huidige sporthal meegenomen. In goede sa-
menwerking hebben werkgroep, Blokhut, school en gemeente een 
architect in de hand genomen om deze scenario's gedetailleerd uit te 
werken. Daarbij moet rekening gehouden worden met heel veel fac-
toren, zoals de kosten en de huurprijs voor gebruikers. Voor de seni-
orenvereniging is dit bijvoorbeeld een belangrijk punt wanneer hier in 
de toekomst de wekelijkse activiteiten zullen plaatsvinden. Maar ook 

Pleunis
Passion for Fashion

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.



17

'VEER ZEEN VLORP' VOOR DE SENIOREN  
 
Vlodrop leefbaar en bestendig houden 
In september vorig jaar vond het derde Dorpsgesprek in Vlodrop 
plaats. Tijdens die bijeenkomst werd de nieuwe stichting Veer zeen 
Vlorp gepresenteerd, die zich ervoor in wil zetten om Vlodrop leef-
baar en toekomstbestendig te houden. Ook de senioren spelen hierin 
natuurlijk een belang-
rijke rol, waarbij de se-
niorenvereniging een 
belangrijke vertegen-
woordiger is van deze 
groep inwoners. Tijdens 
deze bijeenkomst werd 
ook de website: 
www.wijzijnvlodrop.nl 
gelanceerd. Op die 
website is heel veel in-
formatie te vinden over 
Vlodrop, waaronder alle 
activiteiten en evenementen die in Vlodrop plaatsvinden. Sinds het 
dorpsgesprek werkt het communicatieteam eraan de website steeds 
meer te vullen en de communicatie tussen verenigingen, gemeente, 
inwoners en ondernemers verder te verdiepen. 
 
Onverwachte uitdagingen… 
Ook de werkgroep die zich bezighoudt met de toekomstige invulling 
van de dorpsaccommodaties is hard aan het werk. Tijdens het 
dorpsgesprek werden twee scenario's gepresenteerd: een sportzaal 
aanbouwen bij de Blokhut en nieuwbouw van een school, dorpshuis 
en sportzaal op het terrein van het voetbalveld. Op verzoek van de 
inwoners wordt in het vervolgtraject ook de mogelijkheid tot nieuw-
bouw op locatie van de huidige sporthal meegenomen. In goede sa-
menwerking hebben werkgroep, Blokhut, school en gemeente een 
architect in de hand genomen om deze scenario's gedetailleerd uit te 
werken. Daarbij moet rekening gehouden worden met heel veel fac-
toren, zoals de kosten en de huurprijs voor gebruikers. Voor de seni-
orenvereniging is dit bijvoorbeeld een belangrijk punt wanneer hier in 
de toekomst de wekelijkse activiteiten zullen plaatsvinden. Maar ook 



18

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

ROERDALEN B.V.

Schaapsweg 36   6077 CG Sint Odiliënberg
Telefoon: 0475 - 53 74 40   Telefax: 0475 - 53 50 33

Internet: www.notariskantoorroerdalen.nl   E-mail: info@notariskantoorroerdalen.nl

mr. J.L. SCHROYEN
notaris

bestemmingsplannen, verkeers- en parkeermaatregelen, andere acti-
viteiten in de omgeving, bestaande beheersstructuren, duurzaam-
heid, uiteenlopende wensen van gebruikers, enzovoort moeten hier-
bij bezien worden. En dan komen er ook altijd weer onverwachte uit-
dagingen op ons pad. Zo heeft de school te maken gekregen met 
een wisseling van directeur en blijkt het buitengewoon lastig om een 
bouwtekening van de huidige sporthal te vinden. Het duurt dus wat 
langer dan we hadden gehoopt, maar het is in het belang van ons 
dorp om een goed onderbouwd plan op te stellen. 
 

Meer informatie 
Zoekt u meer informatie, 
kijk dan eens op 
www.wijzijnvlodrop.nl of 
spreek een van de be-
stuursleden van Veer 
zeen Vlorp aan. Het acti-
viteitenoverzicht van de 
seniorenvereniging is in-
middels ook op deze 
website te raadplegen en 
nog veel meer interes-
sante zaken over Vlorp!  
 
Dit artikel is aangeleverd door de Stichting 'Veer zeen Vlorp'. 
Email: info@wijzijnvlodrop.nl 
  

Toos Schroyen
T 06 537 124 29

www.katoos.nl
Markt 6 | 6063 AC Vlodrop | 0475 476 291 | info@katoos.nl
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Osteopathiepraktijk Cuypers
Bergerweg 63 - 6063 BP Vlodrop - Tel 0475-400230
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‘AWT EN JÓNK: VASTELAOVEND IN VLORP VIERE 
VEER SAME!’  

 
“Aan wat veer hiej deze aovend hebbe laote zeen, kinne väöl dörper 
in ós omgaeving ein puntje zuige…! Mit allein maar de helf van wat 
hiej oppe bühn haet gesjtange, zówwe väöl carnavalsvereniginge al 
bliej zeen gewaes. Veer hebbe laote zeen det vastelaovend viere 
neet allein get is van de prins af de Raod van Elf: vastelaovend viere 
veer same!” Met deze woorden besloot Ralph I als trotse jubileum-
prins de Senioren Bonte Avond op donderdag 28 februari jl. in zaal 
Roerzicht. 
 
In het kader van het 5x 11 jarig jubileum van carnavalsvereniging De 
Beerbök was op deze donderdag voor de carnaval een speciale 
bonte avond georganiseerd voor de senioren uit ons dorp. Geen 
grote zaal met dure buitendorpse artiesten, maar een kleinschalige 
happening met alleen maar optredens van Vlorper luuj, in de 
vertrouwde zaal biej Frits van Tönke. De carnavalsvereniging heeft 
bij de organisatie nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de 
seniorenvereniging, het huiskamerproject, de Zonnebloem en de 

damesvereniging. 
En dit was een 
goede zet, want 
bijna 111 mensen 
waren aanwezig 
om te genieten 
van een 
ouderwetse 
carnavalsavond, 
zoals velen die 
nog kennen van 
jaren geleden. En 
dat was het 
inderdaad, want 
nog steeds hoor je 
in het dorp: “Wat 
waas det tag eine 
sjoone aovend!” 
 

 
Om geen goede bodem te leggen, was er eerst voor iedereen een 
goed gevulde soep, een belegd broodje en een kop koffie. Om 18.11 
uur opende presentator Björn deze 
avond en riep hierbij natuurlijk als 
eerste de jubilerende gastheer De 
Beerbök op de bühne met prins Ralph, 
vorst Roel, een gedeelte van de Raad 
van Elf en de Tanzmarieches Yoni en 
Denise. Deze twee stalen al meteen 
de show met hun dans, waarna een 
artiestencarrousel van start ging. Peter 
Gerts stond weer op zijn vertrouwde 
plek met bekende liedjes als het Kiene 
en de Mert. Ook de jubilerende 
jeugdcarnavalsvereniging De 
Eerstelingen was aanwezig met de 
dans van prins Cas I (van Sjarels 
Keub) en prinses Nadine (van 
Bremmersj Joep) en de damesdans.  

Vol aandacht was de blik van iedereen gericht op de bünhe. 

Een staande ovatie voor  
Ralphs stoeipoezen! 
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Natuurlijk kon ook hofzanger Günther Ohlenforst niet ontbreken, die 
voor de verandering zelfs zijn gitaar had meegenomen. Kosten nog 
moeite waren gespaard door groep De Sjneuzels zelfs André Rieu 
naar Vlorp te halen. De Vrouwluuj lieten vervolgens zien hoe goed 
het toeven is met bekende Vlorper op de camping ‘Klein Geluk’. Het 
jubileumdanstreffen van de Senatoren zorgde voor hilarische 
taferelen met de Weather girls, de dans van de oud prinsen en 
natuurlijk met Ralphs stoeipoezen die gekleed waren in het tenue 
van de Rot-Weissen Funken. Zanger Stan uit Posterholt was de 
enige buitendorpse artiest, maar deze Biejmösj werd al snel door 
iedereen in het hart gesloten met zijn stemmige zang. Leon op het 
Veld liet vervolgens zijn vertrouwde trompet klinken. Tijdens de grote 
finale kwam iedereen nog een keer de bühne op en werd heel 
toepasselijk, samen met Günther, de bekende potpourri van Vlorper 
sjlagers gezongen. Met “Vlorp doe bus mien durpke” kwam dit 
optreden, maar ook eine sjoone aovend, ten einde. Dat de klok 
inmiddels al 22.11 uur aanwees, had bijna niemand opgemerkt…     
 

 
“Veer vorme ein femiele en nemes krieg ós klein…” 
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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. 
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Drukwerk nodig?
Wij bieden u de helpende hand

Hoofdvestiging
Schaapweg 22
6063 BA Vlodrop
T 0475 406 406

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

Van visitekaartje 
tot XL formaat

Snelle 
levering

Vraag 
vrijblijvend
offerte

Ons motto:
Afspraak is
afspraak!

Digitaal drukwerk
voor kleine oplages
Offset voor grote oplages 

Zakelijk drukwerk
Familiedrukwerk
Verenigingsdrukwerk

Bel voor 
een afspraak

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

Kijk ook eens op onze website:


