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Eindelijk is het dan zo ver. U hebt er lang op moeten wachten, maar hier is dan weer een nieuwe
Tuut mit Ziepnaat. Wij proberen de draad weer
op te pakken. Een nieuw bestuur met een andere
aanpak, die beter past in de huidige tijd. Een bestuur dat de activiteitenbegeleiders ondersteunt
en zorgt voor nieuwe ideeën en activiteiten. Een
seniorenvereniging is altijd in beweging en speelt
in op de behoeften van ‘de’ senior; dit alles onder
een zeer consequent en open financieel beleid. Dit
is de leidraad van het nieuwe bestuur.
Behoeftes van senioren veranderen vaak van de
ene op de andere generatie. Waaraan 5 tot 10 jaar
geleden nog behoefte was, is vandaag geen behoefte meer. De huidige senior van 75 en ouder
verwacht iets anders van een seniorenvereniging
dan de senior van pakweg 55-75 jaar. Maar daarbij gaat het wel allemaal om ‘ontmoeting’. Onze
huidige oudere senioren vinden het sociale contact heel belangrijk. Dit wordt ingevuld met kienen, kaarten, keuvelen. (ook wel K-3 genoemd).
Dit is zeer belangrijk voor deze doelgroep en mag
niet worden verwaarloosd.
De jongere senioren hebben echter veelal andere
behoeften, interesses, kennis en kunde en willen
daarin ook investeren. Denk bijvoorbeeld aan computerlessen, maar ook aan fotografie, schilderen
en thematische invulling van vraagstellingen over
gezondheid, bloemschikken, cultuur en geschiedenis. Het bestuur zal rekening houden met de
verandering van de demografische samenstelling
van de bevolking van onze gemeente. Deze samenstelling zal de komende jaren zeer snel gaan
veranderen. Zo zal het aantal 65-plussers stijgen
van 16% naar 29%.

Door de demografische ontwikkeling zullen er meer senioren komen met
andere behoeften; daarop moet de seniorenvereniging inspelen. De noodzaak voor senioren om mee te doen in onze samenleving wordt steeds
belangrijker om de leefbaarheid in ons dorp te behouden of te verbeteren. Daaraan kan de seniorenvereniging een bijdrage leveren en inspelen
op sociale cohesie. Door deze ontwikkelingen ontstaat de noodzaak om
meer aandacht te besteden aan activiteiten die de senior activeren om zo
zelfstandig mogelijk te kunnen blijven meedoen aan de samenleving. Hiervoor zal het bestuur een programma ‘Meer bewegen door senioren’ gaan
ontwikkelen. Denk aan fietsen en wandelen. Dit draagt eraan bij dat senioren zo lang mogelijk deel kunnen blijven uitmaken van onze gemeenschap
Vlodrop. En zo kunnen wij dan ook praten over een leefbare samenleving.
Wij willen ook een bestuur zijn dat kijkt naar de kwaliteit van (het sociale)
leven in onze gemeenschap (dorp) en dat signalen moet willen en kunnen
oppakken van armoede en eenzaamheid. U ziet een hele uitdaging; daarbij
kunt u ons helpen.
juni 2009
Will Willemsen, voorzitter Seniorenvereniging Vlodrop.
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van heure zègke…
Vlodrop
Vlodrop heeft zijn naam te danken aan de rivier de Roer. Als wij namelijk
het woord Vlodrop ontleden, wordt het al snel duidelijk dat zonder deze
rivier onze geliefde woonplaats een andere naam had gedragen. Vlo is afgeleid van het woord fleuta dat kabbelend riviertje betekent. En drop vindt
zijn oorsprong in het woord dorp oftewel thorp of therp, met als betekenis
nederzetting. Aldus betekent Vlodrop heel eenvoudig neder-zetting aan de
rivier en de Roer is dan deze rivier.
Een oud verhaal leert ons echter een hele andere oorsprong van de naam
van ons dorpje aan de Roer. Lang geleden liep er een boer door het gebied waar wij nu wonen. Hij duwde een grote kar vooruit waarop allemaal
vlooien zaten. Opeens sprong een vlooi van de kar op de grond, waarna de
boer bestraffend riep: “Vlo d’rop!”.
de Roer
De naam van de Roer is ontleend aan de Duitse benaming Ruhr. Het woord
Ruhr is van voor-Keltische, Indo-Germaanse oorsprong en betekent openscheuren, graven, loswoelen. Tegenwoordig is de Rur over vele kilometers gekanaliseerd, maar in de bovenloop, met name in het gebied van het
Naturschutzgebied Gebirgsbach Rur, is nog iets van haar oorspronkelijke
woestheid te zien. De Roer volgt een breuk in de aardkorst (die zelfs naar
haar genoemd is, nl. de Roerdalslenk) en brengt zo dus buiten al dat water
óók nog aardbevingen naar onze regio.
Een oude Duitse sage geeft echter de volgende oorsprong
aan de naam:
Heel lang geleden liep een dwerg door het droge ven. Hij
was zeer, zeer dorstig, maar zover als hij kijken kon was er
geen water te zien. Plotseling ontmoet hij een oude vrouw.
Zij biedt de dwerg de door haar in het bos verzamelde bessen aan. De dwerg neemt deze bessen dankbaar aan en
laaft zich helemaal aan deze donkere vruchten. Als dank
voor de ontvangen bessen, belooft hij dit droge land te bewateren. De
oude vrouw moet echter juist dáár graven waar zij op dat moment staat.
De dwerg verdwijnt, de oude vrouw begint met graven en al vlug ontspringt
een zilveren bron uit de aarde: de Roer was geboren!
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Drukkerij Koenen
www.drukkerij-koenen.nl

Schaapweg 22
6063 BA Vlodrop
Tel. 0475 - 406 406
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info@drukkerij-koenen.nl

fijngevoeligheid
helaas
‘Ons seniorencontactblad ‘Tuut mit Ziepnaat’ (TmZ) ligt na een periode van
rust weer op uw deurmat.’ Ondanks deze openingszin verscheen het bewuste
artikel in het parochieblad. Tot grote verbazing van de auteur. Niet alleen verscheen het voor TmZ bedoelde artikel zo op de verkeerde plek, maar de auteur
realiseerde zich bovendien, dat hij het artikel, dat hij voor het parochieblad had
vervaardigd, nu voor niets had geschreven. Niemand die erom maalt. “Dan
schrijft u toch een nieuw artikel,” als enig commentaar. Natuurlijk kan een en
hetzelfde artikel niet twee keer voor dezelfde mensen gepubliceerd worden.
Dus de auteur slikt en gaat weer aan de slag.
opnieuw
Zoekend naar nieuwe thema’s die enige mate van actualiteit hebben, komen
mijn gedachten weer terecht bij dat akelige gebeuren, zoals wij dat op Koninginnedag hebben beleefd: een zwarte auto boort zich in volle vaart een weg
door een haag van mensen, dood en verderf zaaiend, om uiteindelijk tegen
een hekwerk tot stilstand te komen. Het leek een Koninginnedag te worden
zoals wij er al zoveel hebben meegemaakt. De koningin met haar gevolg bezocht Apeldoorn en was getuige van alle mogelijke initiatieven van vermaak
zoals Oudhollandse volksspelen koekhappen, zaklopen, volksdansen enz. De
prinsen en de prinsessen werden overal uitgenodigd om hun (on)handigheid
ten toon te spreiden. Een koningin-zonder-afstand; waar ter wereld is zoiets
mogelijk?
feestelijk
Koningin Beatrix heeft bij haar aantreden als vorstin ervoor gekozen om het
land in te trekken en op locatie Koninginnedag te vieren, die nu niet meer met
koninginnenver-jaardag samenvalt. Wij Nederlanders gelden wel als nuchter,
maar er zijn momenten dat wij de nuchterheid afleggen. Dat is bijvoorbeeld
met Koninginnedag. Dan zit heel Nederland voor de buis en dost zich in oranjekleuren uit. Feestelijkheden zonder wanklank.
Tot in 2009.
leed
Inmiddels zijn er acht doden te betreuren, onder wie de verdachte. In ons leeft
de vraag: ‘Wie doet zo iets?’ Het antwoord luidt heel eenvoudig: een gewone
man die altijd onopvallend in een gewone straat tussen gewone mensen heeft
geleefd. Toch blijft de vraag: waarom doet hij zoiets? Zomaar door een haag
van onschuldige mensen rijden? Waarom een aanslag plegen op de Koninklijke familie?

ziek
Wij leven in een pluriforme samenleving, waarin ruimte is voor verscheidene
politieke opvattingen. Vele mensen vinden het koningschap achterhaald en
kiezen voor een republikeins staatsbestel. Toch zullen deze mensen geen aanslag plegen op de koningin en haar gevolg. De verklaring voor een dergelijk
gedrag kan niet anders zijn dan: blinde haat en wrok. Persoonlijke teleurstellingen, mogelijk onrecht, frustraties, zich miskend en afgewezen voelen of gewone vereenzaming hebben de verdachte gemaakt tot een verschrompelde
persoonlijkheid, ziek van haatgevoelens en wrok tegen de samenleving en
onze vorstin als het symbool van het huidige Nederland. In elk geval moeten
wij leren om voorzichtig te zijn in ons oordeel. Wij kunnen natuurlijk de dader
tot gek laten verklaren. Beter zou zijn, als wij ons met hem trachten te verzoenen. Zeker moeten wij ons medeleven betuigen aan zijn ouders, die nu ziek van
verdriet zijn. Het is hun zoon. Zij zijn nu de ouders van…
fijngevoelig
In de dichtbij gelegen protestantse kerk ontstond het katholieke gebruik om
kaarsjes te ontsteken. Het werd een plek van spontane oecumene. Ook was er
een officiële viering voor vele genodigden. Voor elk slachtoffer een kaars. Maar
geen kaars voor de verdachte. Waarschijnlijk was de familie van de slachtoffers daar niet aan toe. Maar de gedachte valt te overwegen, of in het christelijke gebed het schema van goed-fout, van dader-slachtoffer niet overstegen
moet worden. Minstens had er een kaars ontstoken kunnen worden om het
lijden van de ouders van de verdachte te verzachten. Dat was zeer fijngevoelig
geweest.
Mgr. dr. H. Schnackers, pastoor/vicaris-generaal

POELIERSBEDRIJF
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seniorenplatform Roerdalen
De seniorenverenigingen in Roerdalen hebben zich gebundeld in een
seniorenplatform onder de naam Senioren Platform Roerdalen (afgekort als
SPR).
Het platform wil als een overkoepelende organisatie niet alleen fungeren
namens de ouderenverenigingen, maar voor alle ouderen in de gemeente
Roerdalen. Denk hierbij aan de zorg die onze ouderen nodig hebben en de
leefbaarheid in onze dorpen, die sterk zal veranderen door de demografische ontwikkeling. Volgens voorzitter Will Willemsen heeft het platform
tot taak het afstemmen van activiteiten van de verschillende ouderenverenigingen. Ook denkt hij aan het houden van themamiddagen en het vragen van aandacht voor zaken als eenzaamheid en armoede bij senioren.
Het seniorenplatform heeft een afgevaardigde in het cliëntenplatform Wet
Maatschap-pelijke Ondersteuning (WMO). Het platform heeft daarin een
adviserende taak.

geplande activiteiten

(zie ook de website www.seniorenvlodrop.nl)
dag en datum:
activiteit:
woe 17 jun.
fiets- of wandeltocht
		

bijzonderheid:
vertrek Gitstappermolen
gaat bij regen NIET door

di

23 jun.

verkeersles scootmobiel
en rollator

Roerzicht
(door politie)

di

22 sept.

hoe blijven we gezond
op hoge leeftijd

plaats en tijd volgt nog
(door huisarts)

do

1 okt.

dag van de senioren,
muziekmiddag

‘de Beuk’ Posterholt		
14:00 - 17:00 uur

di

17 nov.

rechten van de senior

nadere info volgt

di

19 jan.

diabetes en
hersenziekten

nadere info volgt

altijd verrassend en een bezoek meer dan waard

eetcafé 'DE HOESKAMER'
Rothenbacherweg 7
tel.: 0475 52 08 82
O P E N I N G S T IJ D E N
dinsdag t/m zaterdag v.a. 10:00 uur
zondag v.a. 11:00 uur
keuken open van 12:00 - 20:00 uur
Melita van Landeghem en Ruud van Daal

zin en onzin van het PGB

column

Ruim een jaar geleden werd bij mij darmkanker geconstateerd en een operatie, een tijdelijke stoma, het herstellen van de natuurlijke situatie en een
buikvliesontsteking werden mijn deel. Dit hele scala is gelukkig vrijwel helemaal goed gekomen en ik ben godzijdank weer volledig kankervrij.
Alvorens in het ziekenhuis te geraken, informeerde een vriendelijke dame
op het gemeentehuis mij dat ik recht zou kunnen hebben op een uitkering op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, bekend als de
WMO, omdat ik naar alle waarschijnlijkheid hulp in de huishouding nodig
zou hebben.
En daarvoor kon ik een Persoons Gebonden Budget aanvragen. Ik werd
er wel op gewezen dat ik, afhankelijk van mijn inkomen in 2006, een eigen
bijdrage zou moeten betalen. Omdat ik mijn hele leven behoorlijk wat belasting en sociale premies betaald heb, besloot ik dat PGB aan te vragen.
Heel kort daarna werd op mijn rekening 2 keer een bedrag van in totaal
€ 845,58 gestort voor de 2 kwartalen tot en met 31 december 2008. ‘Fijn,
de overheid doet iets terug voor een hulpbehoevende landgenoot’, dacht
ik nog. Maar onze overheid kun je nu eenmaal niet vertrouwen en zeker
niet als die overheid wordt vertegenwoordigd door het CAK, de uitkeringsinstantie!
In december 2008 ontving ik 7 facturen (voor elke periode van 4 weken één)
van elk € 170,00 als eigen bijdrage, gebaseerd op mijn inkomen in 2006!
Om € 845,58 te ontvangen, moest ik een eigen bijdrage van € 1.190,00
betalen!
Natuurlijk diende ik een bezwaarschrift in, omdat ik sedert 1 juni 2008
AOW-er ben én, kijk aan, mijn bezwaar werd gehonoreerd! Op basis van
mijn belastingaangifte over 2008 werd mijn eigen bijdrage teruggebracht
tot … € 845,00. De hele papierwinkel invullen voor € 0,58! CAK, u bent
bedankt!
Jo Wasserman

hersengymnastiek!
De beide opgaven in het laatste nummer van TmZ (juli 2008) heeft niet
geleid tot een prijswinnaar, dus de fles (bijzonder goede) wijn wordt binnen
de redactie soldaat gemaakt.
Toch nóg maar eens kijken of er lezers zijn die graag puzzelen; de redactie
kan zich niet voorstellen dat niemand van puzzelen houdt. Wilt u een ander
soort ‘hersengymnastiek’? Dat kan, maar laat het ons dan wel even weten!
Maar nu eerst de oplossingen van jaargang 4 nummer 3:
Opgave 1:
Waarom spreken we in GOED Nederlands de getallen 40, 50 60 en 70 uit ALS: feertig, fijftig, sestig
en seventig?
antwoord: in het oud-Saksisch, eigenlijk het begin van het Nederlands in de 3e en 4e eeuw, werden de getallen uitgesproken met een scherpe ‘T’
als beginletter, dus als tveertig, tvijftig, tzestig enzovoorts; deze scherpe
uitspraak is blijven bestaan in de uitspraak, net als twintig en tachtig.
Vandaar!
Opgave 2, de kruiswoordpuzzel:
horizontaal:
1: GALOPPEREN; 8: SIRE; 9: IA; 10: MA; 11: LONG; 13: PP; 15: RAT;
17: TWAALF; 18: ZEEP; 19: FIETS; 21: EI; 22: REN; 23: LISSABON
verticaal:
1: GOM; 2: OS; 3: PIL; 4: PROEF; 5: EEN; 6: EI; 7: NA; 12: GROEIEN;
14: PA; 17: TAFEL; 18: ZERO; 20: SPA;
De nieuwe opgaven, waarvoor ook al weer een prachtige fles wijn te winnen is voor degene die beide opgaven tot een goed einde kan brengen:
Opgave 1 heeft betrekking op onze geschiedenis en
bestaat uit 3 vragen:
a.: wat wordt beschouwd als het begin van de
80-jarige oorlog? (jaartal, feit en plaats vermelden)
b.: in het jaar 1600 vond een belangrijke veldslag
plaats in deze oorlog; bij welke plaats was dat en
waar ligt die plaats?

c.: in een Belgische stad wordt sedert 2 juli 1928 om 20:00 uur élke dag
(uitgezonderd tijdens de bezetting in de 2e wereld oorlog) door 3 klaroenblazers ten gehore gebracht: het sein Geef Acht, The Last Post
en de Reveille. Noem de stad en waarom dat eerbetoon nog steeds
plaatsvindt.
Opgave 2:
horizontaal
1. Bijbels figuur;
4. vis;
7. nerf;
10. verbrandingsrest;
11. plaats in Gelderland;
13. middag;
14. lidwoord;
15. azijnachtig
16. carillon;
18. broer van Kaïn;
20. weefselverharding;
21. lui;
22. voorzetsel;
23. titel;
25. schriftelijk
onderzoek (afk.);
26. jarige;
29. vallei;
31. mengeling; 32. studie; 33. profeet; 34. jongensnaam; 36. aanmodderen;
39. hoofddeksel; 42. persoonlijk voornaamwoord; 43. zangnoot; 44. Bijbelse plaats; 45. Belgische N.V.; 47. gezond 48. oud.
Verticaal
1. muzieksoort; 2. herkauwer; 3. verheerlijking; 4. interest; 5. oosterlengte
(afk.); 6. Gedeputeerde Staten (afk.); 7. bijwoord; 8. lichaamsdeel; 9. poetsmiddel; 12. voorzetsel; 13. bijwoord; 14. shawl; 17. bijenhouder; 19. proeflapje; 20. lidwoord; 21. gebladerte; 22. deel van de mond; 24. zangnoot; 25. de heilige (afk.); 26. communicatiemiddel; 27. tafereel; 28. pilaar;
30. zilver (afk.); 31. motorschip (afk.); 33. en verder (afk.); 34. toewijding;
35. bijwoord; 36. plundering; 37. ontkiemde gerst; 38. luwte; 40. natuurverschijnsel; 41. boomsoort; 46. ad interim (afk.).

Schoonheidsinstituut

COSMOTIEK
Klifsbergweg 16A
6063 NE Vlodrop
0475 - 401882

Markt 11a 6063 AC Vlodrop 0475 - 40 12 80

Bloemen - Groenten

Smeets

Kerkstraat 10 Vlodrop
Tel. 0475-402090 Fax 0475-403775

pure nostalgie

Zullen wij ook dit in de toekomst moeten gaan missen? Waarom wordt
deze en tal van andere mooie tradities met ‘uitsterven’ bedreigd?
In mijn jeugd was het traditie dat in hele buurten dagenlang door katholieke
én niet-katholieke bewoners hard werd (samen)gewerkt om toch maar een
zo mooi mogelijke zandloper en prachtig straataltaar te maken! En wat is er
overgebleven van de indrukwekkende ‘plechtige 3-heren’ missen?
Nostalgie? Ja, misschien wel, maar wat is en was daar mis mee?

de nieuwe gezichten in het bestuur

Will Willems, voorzitter

Riny Mulders, secretaris

Marjon van der Beek, activiteiten

Betsy Willems, personele zaken

Henk en Elvira Herber

Grootestraat 3, 6063 AK VLODROP
Tel: 0475-402327

adresgegevens bestuursleden
voorzitter:
penningmeester:
Will Willemsem
Vacature
Markt 11				
6063 AC Vlodrop			
t: 40 70 54				
e: willwillemsen@hetnet.nl			
m: 0653 67 96 44				
secretaris:
Riny Mulders-Maessen
Walstraat 4, 6063 AN Vlodrop
t: 40 13 79
e: riny.mulders@planet.nl
m: 0647 14 88 92

wekelijkse activiteiten:
Marjon van der Beek-Heiligers
Bergerweg 11, 6063 BN Vlodrop
t: 40 33 28
e: marjonengevanderbeek@hetnet.nl
m: 0652 31 85 13

personele zaken:
Betsy Willems-Janssen
Bennebroekweg 15
6063 CP Vlodrop
t: 40 36 51
e: willemsvlodrop@home.nl

jaarlijkse en thema-activiteiten:
Will Willemsem
Markt 11		
6063 AC Vlodrop		
t: 40 70 54 / m: 0653 67 96 44
e: willwillemsen@hetnet.nl		

ondersteuning
wekelijkse activiteiten:
Har Pustjens
St. Antoniusstraat 11
6063 BZ Vlodrop
t: 40 34 57
e: m.pustjens@gmail.com

personele zaken:
Mieke Pustjens
St. Antoniusstraat 11
6063 BZ Vlodrop
t: 40 34 57
e: m.pustjens@gmail.com

activiteitencommissie:
Will Willemsem (vz)			
Paula			
Riny Mulders-Maessen			
John Coenen			

Mieke Pustjens		
Marjon van der Beek-Heiligers
Betsy Willems-Janssen
Har Pustjens		

gymnastiek:		
Marjon v.d. Beek-Heiligers		

ondersteuning:
Leny Otten

volksdansen:		
Paula		
e: seniorenvlodrop@hotmail.com

ondersteuning:
Frans Bogaards
Meinweg 1, 6075 NA Herkenbosch

kienen / soos:		
ondersteuning:
Har en Mieke Pustjens		
Gerda Op het Veld
St. Antoniusstraat 11		
Leny Mulders
6063 BZ Vlodrop		
Anja Stammen
t: 40 34 57			
e: m.pustjens@gmail.com
line dance: Marjon v.d. Beek-Heiligers			
instructrices:
volksdansen: Tilly van Kempen (tilly.van.kempen@planet.nl)
gymnastiek: Carla Schoonhen (carlaschoonhen@kpnplanet.nl)
jeu de boules (woensdag):
John Coenen
Eikenlaan 18
6063 BL Vlodrop
t: 40 36 41
e: jlsgcoenen@gmail.com

jeu de boules (vrijdag):
Mieke Pustjens
St. Antoniusstraat 11
6063 BZ Vlodrop
t: 40 34 57
e: m.pustjens@gmail.com

Voor al uw bruiloften, feesten,
partijen en vergaderingen
Bie Riny en Frits van Helden
Grootestraat 36, 6063 AL Vlodrop
0475 - 401334

sinds 1888 in de familie

Vertrouwd advies
en snelheid op het
gebied van:
hypotheken, verzekeringen,
sparen, lenen, beleggen,
passen en cards?

Rabobank, de beste dichtbij.
(0475) 380222

