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VAN DE REDACTIE
Uw foto van Vlodrop op de kaft van
Tuut mit Ziepnaat in 2022?
We zijn weer op zoek naar mooie foto’s
om de voorzijde van alle 4 de uitgaven van
TmZ in 2022 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 voorzijde van de
edities van 2022!

Vragen over CORONA?

Het Coronavirus leidt tot veel vragen. Op
de website van de gemeente Roerdalen
is voor u belangrijke informatie over het
coronavirus op een rijtje gezet. Kijk op
www.roerdalen.nl/corona en dan blijft u op
de hoogte. Wilt u liever telefonisch informatie? Bel dan naar de GGD Limburg via nummer 088 – 11 91 99.

Bewegen

Om toch nog een beetje de ledematen
soepel te houden, kunt u mee doen aan
het programma op de televisiezender L1,
die dagelijks een half uur bewegingsoefeningen laat zien op een leuke manier en
waaraan u kunt meedoen. Het programma
wordt uitgezonden om 10.00 uur en om
14.30 uur. De oefeningen zijn niet moeilijk
en u doet mee op uw manier. Niks moet.
Geniet maar van het bewegen!

Redactie Tuut mit Ziepnaat
210209 Vekoma ADV Tuut mit Ziepnaat Feb. 2021.indd 1
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BESTUURSLEDEN STELLEN
STELLEN ZICH
ZICH VOOR
VOOR
Hieronder stelt zich weer een nieuw bestuurslid voor aan u, de lezers van
TmZ. Op verzoek van de redactie is dit niet via een mondeling interview
gebeurd, maar aan de hand van een aantal aan de bestuursleden voorgelegde vragen.

WIL KANDERS, SECRETARIS
Ik ben geboren op 1 augustus 1951 te Roermond, Minderbroedersingel en
in Roermond groot geworden. Begin 1973 heb ik Beppie leren kennen. Zij
woonde in Vlodrop. December 1973 zijn wij getrouwd en zijn in 1974 gaan
wonen Gerard Krekelbergstraat. Vervolgens Holsterweg en nu Ambachtssingel 27.

Angsterweg 1,

Angsterweg
1,
6063 AT Vlodrop
6063 AT Vlodrop
T (0475) - 48 50 06

T (0475) - 48 50 06

info@biermansmakelaardij.nl
www.biermansmakelaardij.nl

info@biermansmakelaardij.nl
www.biermansmakelaardij.nl

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

SCHILDERWERKEN

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

info@franssenschilderwerken.nl
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www.franssenschilderwerken.nl

Mijn opleidingen: Lagere school, Mulo, Handels avondschool en verder 3
maal omscholing. In de loop van mijn loopbaan heb ik diverse cursussen
en speciale opleidingen gevolgd. Na mijn dienstplicht ( 20 maanden) bij de
Koninklijke Marine, heb ik enkele maanden in Duitsland gewerkt. Daarna
ben ik in april 1974 bij DSM in continudienst
begonnen als Chemisch operator. Na circa 5
jaar ben ik overgestapt naar de Beveiliging.
Na een aantal jaren werd de beveiliging samengevoegd met de Bedrijfsbrandweer. Ik
werd toen 1ste medewerker Meldkamer. Dit
werk ben ik blijven doen tot mijn 55ste. Door
DSM werd mij een regeling aangeboden
waardoor ik thuis kon blijven. Vervolgens zijn
wij circa 10 jaar regelmatig met de camper onderweg geweest, vooral in Duitsland.
Ik ben enkele jaren secretaris geweest van
buurtvereniging "Put de Eerensplein" en
schutterij "St. Martinus". Verder hebben wij
ons ook bezig gehouden met het Jeugdwerk
(de Eerstelinge) en zaterdags disco. Na mijn 55ste ben ik geen lid meer geweest van een vereniging. We waren te weinig thuis.
Na diverse malen de oproep voor bestuursleden Seniorenvereniging in het
Parochieblad te hebben gelezen en omdat het jammer zou zijn als deze
mooie vereniging door gebrek aan bestuur zou worden beëindigd, heb ik
besloten mij kandidaat te stellen als bestuurslid. Tijdens de ALV in oktober
2020 werd ik gekozen. Het is jammer dat door de Corona niets kan, maar
zodra het licht op groen gaat gaan wij er tegen aan.
5

DE OUDERENADVISEUR AAN HET WOORD
DE OUDERENADVISEUR AAN HET WOORD
Wat kan een zorgbemiddelaar van de zorgverzekeraar voor mij bete-

'Wie moge veer uch helpe?'
VOOR JONG EN OUD

EIGEN PINCODE KIEZEN

PERSOONLIJKE SERVICE

EEN VERTROUWD GEZICHT

hoofdstraat 66 - st. odiliënberg - (0475) 52 92 92

www.vbaregio.nl

Bergerweg 2 Vlodrop
Bergerweg 2 Vlodrop
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www.jouwkluswinkel.nl
www.jouwkluswinkel.nl
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ROERDALEN B.V.
mr. J.L. SCHROYEN
notaris
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

HET THUISFRONT VLODROP – "OOS EIGE
BRÖK"

Rond 1947 werden zo’n 120.000 Nederlandse militairen naar het toenmalige Nederlands-Oost-Indië gezonden met de opdracht om daar de orde en
vrede te herstellen en te handhaven. Ook uit Vlodrop werden vele jonge
mannen uitgezonden. Als morele steun en om toch contact te houden met
thuis, werd er in elke gemeente een zogenaamd "Thuisfront" opgericht. Dit
had als doel de "jongens in Indië" op de hoogte te houden van de gebeurtenissen in het eigen dorp.
Ook in Vlodrop was een groep hiermee actief. Hier werd toen een groep
opgericht genaamd "Het Thuisfront-Vlodrop". Actieve leden waren o.a. An
Cuypers, Sjeng Reihs en Sef Janssen [vanne Sjmit]. Wiel Schmitz [van
Graetsje] is een tijdje voorzitter geweest en daarna T. Kersten.

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

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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Pentekening Jack Zwaan op de voorkant van "Oos eige Brök"

Het Thuisfront-Vlodrop gaf een mededelingenblad uit genaamd "Oos eige
Brök". Hierin stonden items gericht aan de Vlodropse militairen over hun
dorp. Daarnaast werden brieven van de Vlodropse jongens thuis onder de
9

aandacht gebracht, waardoor er een indruk gegeven werd over de diverse
omstandigheden waarin men verkeerde. Er was ook ruimte voor de diverse
Vlodropse missionarissen, die van tijd tot tijd een bijdrage aan de inhoud leverden. Het mededelingenblad werd met de post naar de Vlodropse soldaten en missionarissen opgestuurd. Vlodropse inwoners die geïnteresseerd waren, konden ook een exemplaar ontvangen. Het blad had een beperkte oplage. Hoeveel exemplaren er afgedrukt werden is niet duidelijk.
Uit opmerkingen die geschreven werden is wel duidelijk dat de interesse
voor het blad onder de Vlodropse bevolking na verloop van tijd wel toenam.
De voorpagina van het infoblad "Oos eige Brök" was altijd voorzien van een
mooie pentekening van tekenaar Jack Zwaan.
Jack Beek uit Vlodrop wist de wetenswaardigheid te vertellen dat Jack
Zwaan een neef van hem is. Jack Zwaan was als architect werkzaam en
betrokken bij de vernieuwing van het gemeentehuis van Vlodrop en de
bruggen over de Roer in Vlodrop en St. Odiliënberg. In de tijd dat hij actief
betrokken was bij de bouw van de diverse projecten woonde hij bij de ouders van Jack Beek in.
Onder de tekening stond altijd het gehele of een gedeelte van het Volkslied
van Vlodrop gemaakt door Gerard Krekelberg.

In februari 2021 heb ik op de facebook-site "Vlodrop in oude dagen" een
foto geplaatst met leden van het Thuisfront-Vlodrop. Ik heb toen de vraag
gesteld wie er nog in het bezit was van één of meerdere exemplaren van
het mededelingenblad "Oos eige Brök". Ik was blij verrast door het feit dat
ik na een week gebeld werd door Marlie Schönwetter. Zij had nog diverse
exemplaren vanaf uitgave 7 in haar bezit. Marlie is de dochter van Pierre
Schönwetter, die ook Indiëganger is geweest. Zij heeft mij de exemplaren
ter beschikking gesteld zodat ik deze kon scannen. Gezien de staat van
sommige exemplaren was het echt tijd om de exemplaren digitaal op te
10
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slaan. Het papier was soms heel broos en de nietjes waren bijna doorgeroest. De leeskwaliteit van diverse exemplaren is over het algemeen goed,
echter soms is de afdruk dermate vaag dat ik er enige moeite voor moest
doen om duidelijk te krijgen wat er precies getypt is.
Tijdens het lezen van de diverse exemplaren van "Oos eige Brök" is al
gauw gebleken dat deze uitgaven voor Vlodrop een hoge geschiedkundige
waarde hebben. Het is een geweldige bron van informatie over de Indiëgangers zelf, maar ook t.a.v. het algemene nieuws uit en wetenswaardigheden over Vlodrop.

EEN KIJKJE BIJ DE BED & BREAKFASTADRESSEN IN
ONS DORP

Zo voor en na zal ik enkele interessante items publiceren.
Afsluitend wil ik Marlie Schönwetter nogmaals heel hartelijk bedanken voor
het feit dat zij de exemplaren van "Oos eige Brök" ter beschikking heeft gesteld.
Dan nog een oproep:
Wie heeft de nummers 1 t/m 7 of de vervolgnummers na nr 21 van "Oos
eige Brök" nog in bezit?
Indien er nog vragen of aanvullingen zijn, kun je mij via de mail benaderen.
Email: henkwilbers@home.nl
Henk Wilbers

- Tussen de Bruggen (Tussen de Bruggen 14),
- Inne Schuur (Kerstraat 3, naast de kerk) en
- Roodbeekerhof (Rothenbacherweg 4).

Pleunis

Passion for Fashion
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Vakantiegroeten uit Vlodrop!

Ook deze zomer zullen weer veel mensen vakantie vieren in eigen land.
Om te overnachten, wordt hierbij steeds vaker gekozen voor een Bed &
Breakfast (B&B). Bij een B&B kun je slapen (bed) en ontbijten (breakfast).
Meestal is dit bij mensen aan huis. Wie in zijn vakantie kiest voor "Bestemming Vlodrop", kan terecht bij maar liefst 3 B&B-adressen. Dit zijn:

Waarom besluit je om een B&B in Vlodrop te starten? Welke gasten komen
hier overnachten? En wat vinden zij van ons dorp en van onze regio? Wij
vroegen het de eigenaren!

Tussen de Bruggen
Sinds dit jaar zijn Marianne Janssen-Willems en haar man begonnen met
B&B Tussen de Bruggen.
"Omdat wij op deze plek zo fijn wonen, willen wij dit graag delen met anderen. Bovendien hebben wij affiniteit met gastvrijheid", zegt Marianne.
Tussen de Bruggen is gelegen aan een Natura 2000-gebied en ligt vlakbij
de Meinweg en de vele Geluksplekken. Het huis dateert uit ca. 1950. Het is
vroeger een boerderij geweest en nu dus een woonhuis. Waar nu het bed
van de B&B staat was lang geleden de hooizolder. Het voorste gedeelte
was altijd woonhuis en het achterste deel was voor de dieren. Kleinschalig
vee, een enkel paard, wat kippen en schapen.
"Jarenlang woonde hier wethouder Biermans. Als iemand
vraagt waar wij wonen en we
zeggen: "In het huis van de
wethouder", dan is dat voldoende." De familie Janssen
kocht het huis in 2015. Gaandeweg is hier het een en ander
aan verbouwd, maar het karakter van het huis werd behouden.
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De Wielewaal en de IJsvogel
"De tuin is onze trots. Het grootste gedeelte is siertuin met een zwemvijver.
Verder een moestuin en een wijngaardje waar de kippen rondscharrelen. In
de tuin is aandacht voor eetbare groenten en kruiden. Rond het huis wordt
gebroed door meer dan 10 verschillende soorten vogels. Het royale biologische ontbijt, de positieve reviews en sfeerfoto’s op de website spreken
mensen aan om bij ons te komen logeren," vertelt Marianne trots.
"Stuk voor stuk ‘stuur’
ik iedere gast naar het
Geluksbankje aan de
Roer. De Wielewaal
roept er in het voorjaar regelmatig en de
IJsvogel scheert soms
rakelings langs. Het is
een prachtige plek
met het kolkende water van de Roer."
Nietszeggend en onbekend Vlodrop
Vlodrop, eerst nietszeggend en onbekend, komt tot leven door de omgeving te verkennen. Zo zien de gasten ons dorp. "Ook de horeca, zelfs in coronatijd, zo behulpzaam en goed van kwaliteit, verdient de lof van onze
gasten. Mensen zijn zo verrast over de mogelijkheden en de fraaie natuur
dat ze een tweede overnachting boeken omdat er nog zoveel meer te ontdekken valt! Dat is een groot compliment aan de gemeente. In de B&B liggen natuurlijk de folders van de Geluksplekken." Marianne is ook actief als
Gelukscoach. Zo probeert ze de gasten ‘gelukkig te maken’ door ze te
vertellen over de omgeving.

Inne Schuur

Hans en José Jütten kochten in 2010 het pand aan Kerkstraat 3. Nadat de
woning gerenoveerd was, wilden zij in de schuur een logeermogelijkheid
maken voor hun (klein-)kinderen die niet in de buurt wonen. Hans: "Begin
2013 hadden we de halfvervallen schuur omgetoverd tot een mooie ruimte
die aanvankelijk maar weinig gebruikt werd. Natuurlijk komen de kinderen
niet elk weekend bij hun ouders logeren. Wij vonden het echter zonde om
de ruimte zo weinig te gebruiken. Daarom hebben wij een vergunning voor
een B&B aangevraagd en zijn begonnen met het ontvangen van gasten."
De naam ‘Inne Schuur’ spreekt natuurlijk voor zich…
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Verbazingwekkend
Het blijkt verbazingwekkend hoeveel mensen
Vlodrop weten te vinden voor een weekend of een
langer verblijf. Gasten komen vooral om te genieten van de natuur die zij wandelend of fietsend
verkennen. Maar ons dorp is ook ideaal om van
hieruit de Euregio te ontdekken. "Vaak zijn mensen
verbaasd over alles wat er in de regio te ontdekken valt. De Meinweg is
vaak de voornaamste reden om naar Vlodrop te komen. En voor een andere categorie toeristen is dat het Outlet Center in Roermond."
Genieten van het luiden van de klokken!
De gasten van deze B&B waarderen het verblijf vooral vanwege de authentieke sfeer die Hans en José geprobeerd hebben te creëren. "Daarbij is
de locatie pal naast de kerk voor velen ook heel bijzonder. Alhoewel… veel
gasten moeten erg wennen aan de kerkklokken naast hun bed!" Een aantal
weken was een familie uit Brabant te gast. Zij hadden deze
B&B speciaal gekozen vanwege de ligging naast de kerk
want hun zoon was helemaal
in de ban van kerken en vooral
kerkklokken. "Hij heeft een
weekend lang met open raam
genoten van het slaan en luiden van de klokken!"

Roodbeekerhof

B&B Roodbeekerhof staat in de volksmond natuurlijk bekend als ‘Pension
Schoenmakers’, welke reeds al 30 jaar bestaat. "In het jaar 1990 zijn onze
ouders en schoonouders Servais en Gretha Schoenmakers begonnen met
de verhuur van studio’s. Toentertijd waren de gasten voornamelijk afkomstig van de Maharishi."
Aan het woord zijn Bart Schoenmakers en Saskia Hey. Zij hebben 15 jaar
geleden het pension/B&B overgenomen. Saskia: "Mijn studie toerisme sluit
natuurlijk heel goed aan op het runnen van een B&B. Toen wij het 15 jaar
geleden overnamen van onze ouders/schoonouders hebben wij al onze
verblijfsmogelijkheid verplaatst naar de tuin. Hier stonden al 4 studio’s en
daar hebben wij toen nog 5 studio’s tegenaan gebouwd. Ze zijn landelijk
gelegen met vrij uitzicht."
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Veel privacy voor de gasten
De meeste gasten die kiezen voor Roodbeekerhof,
komen voor de rust en natuur, om te fietsen en wandelen, voor familiebezoek of
voor het werk. "Zij kiezen in
het bijzonder voor onze
B&B vanwege de kleinschaligheid en de rustige landelijke ligging. Maar ook vanwege het gemak van een
appartementje met heel veel
privacy. Iedere gast beschikt over een eigen studio
met keuken en een eigen
ingang met een privéterrasje. Dit vindt de gast toch
heel belangrijk." De meeste gasten zijn enthousiast over de omgeving. In
het bijzonder waardeert men de mooie natuur, vooral Nationaal Park De
Meinweg. Maar ook de leuke fietsknooppunten en de mooie geluksplekjes.
"Hier is het overal nog zo lekker rustig" zeggen de gasten dan. "
Kleine hoekjes in het landschap
Ook de ligging bij de Duitse grens is voor veel gasten aantrekkelijk. En winkelstad Roermond in combinatie met het Outlet Center, valt bij de meeste
gasten ook in de smaak. Veel fietsers en wandelaars vinden het landschappelijk gezien een mooie streek. Er is veel afwisseling in het landschap: bos, water, landerijen. "Met kleine hoekjes", zei laatst een gast. "Dat
vond ik wel grappig", zegt Saskia.
"Voor ons is het voornaamste als de gast tot rust komt en zich lekker kan
ontspannen. In onze B&B is het Genieten met de hoofdletter G. Als de gast
tevreden en uitgerust huiswaarts gaat dan hebben wij het goed gedaan.
Daar gaan wij voor!"
U leest het: wie vakantie komt vieren in Vlodrop, doet dit vooral vanwege
de mooie natuur. Al wandelend en fietsend, leert men dit onbekende stukje
Nederland te waarderen. In de winkel van Katoos zijn ansichtkaarten te
koop, met hierop de tekst: "Groeten uit Vlodrop". De komende jaren zullen
deze ongetwijfeld naar vele plaatsen ín en buiten Nederland worden verstuurd…!
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MARIAKAPEL
Aan de rand van ons dorp
staat een mooie Mariakapel.
Een voortkabbelend beekje
stroomt er rustig naast.
Maria ontmoet er dagelijks
haar vaste bezoekers wel.
Een Weesgegroet, een stil gebed
niemand heeft er haast.
Twee grote wilgenbomen
zwieren met hun takken zacht
op het ritme van de ruisende wind
verwelkomen een oudere vrouw
met aan haar hand een kind.
Ze gaan zitten op de houten bank
de vrouw bidt zacht een Weesgegroet.
Het kind vraagt : "Oma wat zeg je nou?"
waarop oma antwoordt : "Ik bid een Weesgegroet."
Het kind was stil en keek verbaasd en zei:
"Oma wil je mij dan leren hoe het moet?"
Al lerend werd er stil gebeden
op de bank bij de kapel.
Het leek alsof Maria even glimlachte
zelfs haar ogen glinsterden fel.
Of was het de brandende kaars
die in haar ogen scheen.
Of een weerkaatsing van het licht
een licht dat ook weer snel verdween.
Oma had haar Weesgegroet gebeden
en haar kleinkind brabbelde
met oma een Weesgegroetje mee.
Samen knikten ze bij het heen gaan naar Maria
en zij........
zij liep zachtjes een stukje met hen mee.
Thea Dingemanse.
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PUZZELE!
In 2021 zijn wij gestart met een nieuwe rubriek in Tmz: Puzzele! In iedere
editie vindt u een puzzel. Weet u het antwoord? Stuur dit naar ons op en
maak kans op een leuke prijs!
In de vorige uitgave van TmZ stond de allereerste puzzel. Wij stelden een
vraag bij iedere foto die op de voorkant van de kaft staat. Het antwoord was
steeds één woord. Van dit woord vroegen wij één letter. De vier letters
vormden, achterelkaar, een nieuw woord. Dit woord is de oplossing van
deze puzzel. Hier zijn de antwoorden:
Foto 1 (linksboven): Wat is de naam van de familie die woont in dit huis?
Antwoord: Schmitz. Van deze naam hadden wij de laatste letter nodig: z.
Foto 2 (rechtsboven): Wat is de naam van deze boerderij? Antwoord:
Rentelaershof. Van deze naam hadden wij de 7e letter nodig: a.
Foto 3 (rechtsonder): Wat is de naam van de heilige, waarnaar het
klooster is vernoemd waar deze kapel bij hoorde? Antwoord: Ludwig. Van
deze naam hadden wij de 1e letter nodig: l.
Foto 4 (linksonder): Wat is de achternaam van de laatste kasteelheer van
dit kasteeltje? Antwoord: Akkermans. Van deze naam hadden wij de 6e
letter nodig: m.

Osteopathiepraktijk Cuypers
Bergerweg 63 - 6063 BP Vlodrop - Tel 0475-400230
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De oplossing van de puzzel is dus: zalm.
Gerda van de Venne stuurde ons dit antwoord toe en hiermee is zij de
gelukkige winnares geworden! Ze ontving een mooie prijs, die gekocht is bij
een van de adverteerders. Gerda, van harte proficiat!
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NIEUWS UIT SENIORENLAND: ONLINE VEILIG
Oplichters maken ook gebruik van het internet. Knip deze pagina uit en leg
ze naast uw computer, tablet of telefoon. Dan heeft u het altijd bij de hand
en weet u wat u moet doen.

1. Maak nooit zomaar geld over.
Wordt er gevraagd om geld? Denk eerst goed na of dat wel klopt. Twijfelt
u? Als u dit telefonisch gevraagd wordt, hang op. Als u een e-mail of berichtje krijgt, verwijder het. Klik niet op de link.
Krijgt u opeens een berichtje via WhatsApp met de vraag om geld? Bijvoorbeeld van uw kind of een vriend. Zorg dat u zeker weet dat het berichtje van uw (klein)kind of vriend(in) komt! Bijvoorbeeld door te bellen.
Niet gebeld = geen geld.
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2. Geef nooit uw inloggegevens af, zoals een wachtwoord of pincode.
Oplichters doen net of ze een bank, computerbedrijf, of gemeente zijn en
vragen om uw inloggegevens, zoals uw wachtwoord of pincode. Geef
niemand uw inloggegevens. Niet aan de telefoon, niet aan de deur, niet per
e-mail, SMS of WhatsApp.
Banken bellen u niet om te vragen naar rekeningnummers en inlogcodes,
of om ergens in te loggen. Computerbedrijven bellen u niet om u te ‘helpen’
met een probleem op uw computer, of door mee te kijken op uw scherm.
Alleen oplichters doen dat.
3. Zorg dat uw basisbeveiliging op orde is
- Gebruik verschillende, sterke wachtwoorden. Bijvoorbeeld een wachtzin:
een zin met 4 woorden van 4 letters is al erg sterk.
- Doe je updates. Stel automatische updates op uw computer, telefoon of
tablet in.
- Installeer een virusscanner.
- Maak regelmatig back-ups.
- Eerst checken, dan klikken. Klik nooit zomaar op een link.
Wilt u meer informatie?
Heeft u een Digi-vraag en wilt u iemand daarover spreken? Bel gratis de
DigiHulplijn 0800 – 1508, maandag tot vrijdag tussen 09:00 - 17:00 uur.
Meer informatie is te vinden op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl
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NIEUWS UIT SENIORENLAND
Onderzoekers kritisch op Wet Voltooid Leven van D66
Volgens vijf onderzoekers die de Voltooidlevenwet hebben onderzocht, is
deze wet maar voor een kleine groep mensen bedoeld; namelijk 75-plussers zonder ernstige ziekten, maar wel met een serieus gevoel van voltooid
leven. De onderzoekers, waaronder universitair hoofddocent Els van Wijngaarden, stellen dat de doodswens van ouderen net zo makkelijk verandert
als die van jongere mensen. Daarnaast gaat het vaak om lageropgeleide
mensen en is het vaak niet zo simpel als alleen levensmoe zijn. Veelal zitten daar meer problemen achter. Dit meldt NRC.
Van Wijngaarden onderzocht of de doodswens toeneemt naarmate de leeftijd vordert, specifiek onder 75-plussers. Conclusie is dat 2 procent van de
75-plussers met een langdurige doodswens ernstig ziek is. Een echt heel
kleine groep (0,2 procent) blijkt euthanasie te willen. Dit zijn maximaal een
paar duizend mensen. Bovendien gaat het hier vaker om ouderen in lagere
sociale klassen die eenzaam zijn en lichamelijke ziektes hebben.

Iedere zondag geopend van 10 tot 17 uur.

Goede kwaliteit, prima service, vakmanschap en eerlijke prijzen

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

Elke zondag open
van 10 tot 17 uur!

Dominante beeld
"Het dominante beeld bij ‘voltooid leven’ was lang dat van zelfbewuste,
autonome ouderen die zelf hun levenseinde willen kiezen. Daar kan een
streep door, die groep lijkt als zodanig niet te bestaan. Het gaat eerder om
een overwegende kwetsbare groep mensen, die niet opgewassen lijkt tegen het leven in een penibele situatie. Het probleem is veelkleuriger en
daarmee complexer", aldus Van Wijngaarden.
Door: Nationale Zorggids, 11juni 2021
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Drukwerk nodig?
Wij bieden u de helpende hand
Digitaal drukwerk
voor kleine oplages
Offset voor grote oplages

Van visitekaartje
tot XL formaat

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

Ons motto:
Afspraak is
afspraak!

Zakelijk drukwerk
Familiedrukwerk
Verenigingsdrukwerk

Snelle
levering

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

www.drukkerij-koenen.nl
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Vraag
vrijblijvend
offerte

Bel voor
een afspraak
wij komen
graag bij
u langs

