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Van de bestuurstafel
Terugblik op de afgelopen maanden

In januari 2009 werd het nieuwe bestuur  
ge kozen door de algemene ledenverga dering. 
Inmiddels zijn wij 9 maanden verder. Het  
be stuur blikt terug. 

Bestuur
Om hen moverende redenen zijn Carla Bel gers 
en Sjra Schmits gestopt met hun functie als 
respectie velijk bestuurslid HR beleid (thema-
activiteiten) en penningmeester. Wij respecte-
ren hun besluit en be danken Carla en Sjra voor 
de inzet die zij voor de seniorenver eniging heb-
ben gedaan.
Wij zijn dringend op zoek naar een nieuwe pen-
ningmeester en een bestuurslid HR beleid. 
Heeft u affiniteit met één van beide onderwer-
pen en bent u geïnteres seerd in één van beide 
functies, laat ons dit dan weten door contact 
op te nemen met onze voorzitter Will Willemsen 
of een van de andere be stuursle den. 

Representatie
(door Betsy Willems; bestuurslid personele  
zaken).
Het bestuur van de seniorenvereniging hecht er 
grote waarde aan haar repre sentatie goed te 
onderhouden. Toch lukt dat niet altijd omdat 
we niet altijd weten dat een bepaalde ge-
beurtenis plaatsvindt. Aan de hand van onze 
ledenlijst kun nen wij wel zien wanneer iemand 
bijvoorbeeld 80 jaar wordt. Wij kunnen echter 
niet uit de ledenlijst afleiden wanneer iemand 
50 jaar getrouwd is. Vaak worden wij getipt 
door onze con tactper sonen of zien wij als wij 
door het dorp gaan de feestelijke versieringen. 
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Toch zijn er ook jubilarissen die ervoor kiezen niet naar buiten te treden. 
Ook hen bieden wij graag een pre sentje van de ver eniging aan. Bent u op 
de hoogte van een speci ale gebeurtenis of weet u dat iemand langdurig of 
ern stig ziek is, meldt dit dan bij Betsy Willems of bij een van de an dere  
be stuursleden.

Tot nu hebben wij in 2009 in het kader van re pre sentatie het volgende  
gedaan:
Er werd een bezoek gebracht aan een lid dat 100 jaar is geworden. Ook 
werd een echtpaar bezocht dat reeds 60 jaar getrouwd is en twee echt- 
paren werden bezocht die hun 50-jarig huwelijksfeest vierden.
Verder verstuurden we kaarten aan leden die jarig waren en 80 – 85 jaar of 
ou der zijn ge worden. We stuurden kaarten aan ernstig zieke leden en kaar-
ten aan nabestaanden van overleden leden. Ook werd een kaart gestuurd 
bij gelegenheid van een 40 jarig huwelijk van een lid.

De wekelijkse activiteiten  
(door Marjon van der Beek-Heiligers; bestuurslid weke lijkse acti viteiten en 
waarneming HR-beleid)
Onze wekelijks activiteiten Line dance, soos middag, gym, volksdans en jeu 
de boules worden overwe gend goed bezocht. Voor nieuwe deelnemers is 
er echter nog plaats genoeg. Loop gerust eens vrijblij vend binnen en doe 
een keer gezellig mee en beslis dan of u zich aan wilt melden voor de acti-
viteit. Ook als u (nog) geen lid bent van de seniorenvereni ging bent u van 
harte welkom.

Werving nieuwe leden 
Onze activiteiten zijn er op gericht mensen bij elkaar te brengen. Het  
bestuur rea liseert zich dat een deel van onze leden nog volop in het  
arbeidsproces zit of be zig is met zorg voor kinderen en/of kleinkinderen en 
zich nog geen senior voelt. Dat hoeft natuurlijk ook niet want niet voor niets 
kennen wij het spreekwoord: “Je bent zo oud of jong als je jezelf voelt”.  
Zelf ben ik bijna 51 jaar en noem me ju nior lid van de seniorenvereniging.  
Ook ik zit nog volop in het arbeidsproces. Voor onze leden die niet meer in 
het arbeidsproces zitten zijn er gedurende meerdere dagen per week over-
dag voldoende activiteiten. Als bestuur realise ren wij ons dat wij voor onze  
(junior) leden nog niet zoveel activiteiten organise ren. Daarom zullen wij 
naast de wekelijkse activiteiten die (met uitzondering van de Line dance)  
al lemaal overdag plaatsvinden ook in de avonduren en weekein den activi-
teiten gaan organiseren. 



5

Bent u 50 jaar of ouder dan bent u van harte wel kom als lid van de 
seniorenver eniging. De contribu tie bedraagt € 7,50 per persoon per jaar. 
Door lid te worden heeft u meerdere voordelen. Als lid heeft u de mogelijk-
heid mee te denken over de koers van de vereni ging. In de algemene  
ledenvergadering kunt u hierover meepraten en meebeslissen. U be taalt 
voor de wekelijkse activiteiten slechts een eigen bijdrage van € 5, - per 
maand. Niet leden betalen € 2, - per bijeen komst. (De soosmiddag kent 
een afwijkend tarief; een kienkaart kost € 4, - per kienmiddag ). Een aantal 
activiteiten zoals de Paas- en Kerstvie ring en de le dencontactavond zijn 
alleen toe gankelijk voor leden. Doe gerust een keer vrijblijvend mee met 
een van onze activiteiten en ervaar zelf de gemoedelijke sfeer.

Werving vrijwilligers
Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan. De seniorenvereniging 
heeft een aantal enthousi aste vrijwilligers maar kan er meer gebruiken. Ook 
onze vrijwilligers kunnen ziek worden of moeten de ruimte hebben om een 
keer extra met vakantie te gaan. Als be stuur willen wij niet altijd dezelfde 
vrij willigers belasten met het begeleiden van activiteiten. Daarom zijn wij op 
zoek naar zogenaamde “Op roepvrijwilligers”. Een oproepvrijwilliger is op 
afroep beschikbaar en bepaalt zelf of hij wel of niet tijd kan maken voor een 
activiteit. Hebt u interesse om “op roepvrijwilliger” ook wel volunteer te wor-
den, neem dan contact op met een van de bestuursleden voor nadere  
informatie. 

Wijziging contactpersonen
Gymnastiek
Contactpersoon :  Toos v.d. Weijer-Bergh  
Ondersteuning :  Lies Goldsmits- v. Landeghem

Line dance
Contactpersoon :  Marjon v.d. Beek-Heiligers
Ondersteuning :  Berry Kristus



6

Thema-activiteiten
Door - en in samenwerking met - het Senio renplat form Roerdalen zijn in de 
afge lopen maanden een aantal thema-activiteiten geor ganiseerd. Onder 
an dere wa ren er bijeen komsten over Palliatieve Spi rituele Zorg, di abetes en 
hersenziek tes, slechtho rendheid, een fietstocht en een themamiddag over 
ou deren en het verkeer. De in Vlodrop georgani seerde themamiddag over 
slechtho rendheid en ou deren in het verkeer werd on danks een goede voor-
bereiding door slechts een paar mensen bezocht. Het bestuur vindt dit 
jammer. Onze voorzitter Will Wil lemsen, die tevens voorzitter is van het  
Senio renplat form Roerdalen, heeft dit ook teruggekoppeld met de voorzit-
ters van de andere senioren vereni gingen van Roerdalen. We hopen dan 
ook dat de nog te organiseren activiteiten in het najaar meer belangstelling 
zullen krijgen ook van onze eigen le den. 

Nieuwe activiteiten in het najaar:
•	 Kaarten	in	de	Blokhut	(bij	voldoende	belang	stelling	overwegen	we	ook	
 an dere dorpen uit te nodigen).
•	 Fiets-	en	wandeltochten
•	 Uitstapje
•	 Themabijeenkomsten	(seniorenplat	form	Roer	dalen)
•	 Line	dance	CD	avond
Houd voor alle activiteiten het parochieblad in de gaten.

Het bestuur van de Seniorenvereniging Vlodrop
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80 jaar parochiekerk
Jubileum
Ons kerkgebouw is dorpsbeeldbepalend. Op fietstochten in de buurt kan 
men zich aan de kerktoren van Vlodrop oriënteren. Met haar neo-romaanse 
bouwstijl van architect Franssen is deze kerk van verre te zien. Van deze 
kerk werd 80 jaar geleden de eerste steen gelegd. Er zijn in ons dorp helaas 
nauwelijks nog mensen, die uit eigen herinnering iets van de bouw weten. 
Wij zouden misschien degenen die ouder dan 90 jaar zijn, nog kunnen  
vragen, maar die herinneringen zullen waarschijnlijk toch verbleekt zijn.

Ons dorp
Zo’n mijlpaal van 80 jaar St.Martinuskerk doet ons de vraag stellen: “Wat 
was hier, voordat deze kerk er was?” Ik zal u niet vermoeien met vele jaar-
tallen, maar de naam van ons dorp Vlodrop wordt in 943 al vermeld. Dus 
meer dan 1000 jaar geleden. Historisch gezien is Vlodrop een interessante 
plaats. In oude aktes uit de 14e eeuw komen al namen voor als “Oeraede, 
Steinwinckel, Triest, Brogelder” en anderen van wie er enkele in Vlodrop 
aanzienlijke goederen hadden. Belangrijk moet hierbij geweest zijn het feit, 
dat in Vlodrop lange tijd de enige brug over de Roer lag, waarvan de eerste 
gegevens dateren uit de 13e eeuw.

De parochie Vlodrop-Karken-Posterholt wordt voor het eerst in 1190 ver-
meld. Zij viel toen onder het Dekenaat Wassenberg. In 1277 vermelden de 
kronieken, dat de parochie Vlodrop was toegewijd aan St.Martinus van 
Tours, zoals zovele parochies langs de Maas van Eijsden tot Gennep. In 
1559 is Karken een zelfstandige parochie geworden en Posterholt kwam in 
1803 op eigen voeten te staan. 

De parochiekerk uit 1782
Uit alle beschikbare gegevens moeten wij concluderen, dat ooit op ‘de 
Kerkberg’ een kerk gestaan heeft. De nieuwbouw van de kerk aan de Kerk-
straat werd op 10 november 1782 met de plechtige ingebruikname vol-
tooid. Het kerkhof rond de kerk werd op 2 december 1782 ingewijd. In 
hetzelfde jaar werd ook de muur om het kerkhof geplaatst, die er nu nog 
staat. Aan de zuidzijde van de kerk werd later een eenvoudige sacristie 
bijgebouwd. Dit is wat ons nu nog rest van de oude parochiekerk. Zij was 
zeer sober van inrichting. In de Franse tijd werd het kerkgebouw door het 
Franse leger geconfisqueerd als exercitielokaal. 
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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 
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Na het vertrek van de Fransen was het pas door schenkingen mogelijk om 
het interieur enigszins te verfraaien. Aan het begin van de 20e eeuw vergde 
de kerk veel groot onderhoud. Bovendien was zij te klein geworden om aan 
de vrome bevolking plaats te bieden. In 1930 kwam de nieuwe St.Martinus-
kerk gereed. Vanuit de oude kerk kreeg het altaar een plaats en verder de 
doopvont, de preekstoel, de twee roodmarmeren wijwatervaten en twee 
zijaltaren. Ook enkele banken met de fraai gesneden zijpanelen en kopjes 
zijn er nog. 

Dank
Nu staat er al 80 jaren de nieuwe kerk. Van wie onze kerk bezoekt, krijgen 
wij steevast het compliment: “Jullie hebben een mooie kerk.” Inderdaad, 
wij zijn trots op onze kerk met haar mooie architectuur met het prachtige 
lijnenspel van de bogen en haar goede akoestiek. Wij zijn onze voorouders 
dankbaar, dat zij ons deze kerk hebben nagelaten. Maar wij mogen niet uit 
het oog verliezen, dat deze kerk hun geloofsgetuigenis was. In hun beleving 
is God het waard, dat Hem een dergelijk mooie plek in ons midden wordt 
aangeboden. Deze kerk behoort tot het religieuze erfgoed en erfgoed moet 
zorgvuldig bewaard worden. 

Oproep
Daarom dient ons kerkgebouw een levend gebouw te zijn, waar mensen 
samenkomen om hun geloof te vieren in gebed, zang en sacramenten- 
ontvangst. Zonder dit samenkomen voor gebed en zang verkommert onze 
kerk en wordt zij doods, hoe mooi de architectuur ook mag zijn. Dan ver-
wordt dit kerkgebouw tot een museumstuk, een soort opgezet vogeltje. 
Onze voorouders hebben ons deze kerk nagelaten om er de Naam van 
Jezus Christus te vieren en zijn heilig evangelie te vernemen. Zij roepen ons 
op om deze kerk ook voor ons een geloofsgetuigenis te laten zijn, dat ver-
der eenheid schept en tot onderlinge zorg aanzet. Als daarvan iets zou 
kunnen worden gerealiseerd in het jubileumjaar, dan danken wij God.

Dr. H. Schnackers, pastoor/vic-gen
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Markt 11a 6063 AC Vlodrop 0475 - 40 12 80

Bloemen - Groenten

Smeets
Kerkstraat 10 Vlodrop

Tel. 0475-402090 Fax 0475-403775

Schoonheidsinstituut
COSMOTIEK
Klifsbergweg 16A
6063 NE Vlodrop
0475 - 401882



11

Een vraag aan de ouderenadviseur
Een nieuwe rubriek in Tuut mit Ziepnaat: “Een vraag aan de ouderenadvi-
seur.” En naar de mening van de redactie geen overbodige rubriek. Want 
anno 2009 is het aanbod van voorzieningen en regelingen op het gebied 
van wonen, zorg en welzijn zo groot dat je soms door de bomen het bos 
niet meer ziet. Maar ook is de bestaande informatie vaak onduidelijk of 
ingewik keld. Voortaan wordt in dit magazine een antwoord gegeven op 
vragen die u mogelijk al eens zelf hebt gesteld of waarvan het niet ondenk-
baar is dat u deze in de toekomst zult stellen. 

De vraag die wij deze keer beantwoorden luidt:
“Moet je lid zijn van het Groene Kruis om hulpmiddelen te lenen zoals 
krukken, een rolstoel of ziekenhuisbed?” 

Het antwoord op deze vraag is: nee. Was het vroeger wel zo dat je lid 
moest zijn van het Groene Kruis wanneer je een hulpmiddel wilde lenen, 
sinds een ruim aantal jaren is dit niet meer het geval. Hulpmiddelen, zoals 
krukken, een hoog-laagbed, antidecubitusmatras en postoel, worden 
aange boden vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 
Zorgorga nisaties, zoals een thuiszorgorganisatie, lenen deze hulpmiddelen 
uit. Hier voor ontvangen zij vanuit de AWBZ een vergoeding. Omdat ieder-
een uit zijn of haar inkomen een premie aan de AWBZ betaalt, zijn de  
bijdragen aan de kosten van het hulpmiddel hierdoor betaald. Eventueel 
moet nog een kleine, extra bijdrage worden betaald, maar dan betreft het 
meestal een hulpmiddel dat niet meer teruggegeven hoeft te worden, zoals 
een urinoir. Een lidmaatschap is dus niet nodig. 

Het kan zijn dat u op dit moment toch lid bent van Groene Kruis Zorg of van 
een andere zorgorganisatie die een aantal servicediensten aanbiedt. Met 
uw lidmaatschap kunt u tegen goedkopere tarieven een aantal diensten 
gebrui ken, zoals bijv. dieetadvisering, cursussen of kortingen bij winkels. 
Het is dus een misverstand om te denken dat u door uw lidmaatschap, 
gratis hulpmiddelen kunt lenen. Dit kan dus iedereen op basis van de 
AWBZ. 

Heeft u zelf een vraag aan de ouderenadviseur? Laat het de redactie weten 
(zie colofon) en lees het geanonimiseerde antwoord de volgende keer in 
‘Tuut mit Ziepnaat’!  



12

Grootestraat 3,  6063 AK  VLODROP
Tel: 0475-402327 Henk en Elvira Herber

Sport &
Rijwielhuis

PIET
DAEMEN

Tussen de Bruggen 10 • 6063 NA Vlodrop
Tel. 0475 401 727 • Tel. D 0031 475 401 727

www.daemen-fietsen.nl

Markt 1 • 6063 AD Vlodrop • Tel. 0475-403709
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Op en top politievrouw als bestuurslid
De redactie is van plan in de komende edities van Tuut mit Ziepnaat de  
be stuursleden nader aan de leden te gaan voorstellen. In dit magazine  
starten we met Marjon van der Beek-Heiligers, bestuurslid wekelijkse 
acti viteiten en waarnemer vacature HR-beleid.

Toen Marjon in het najaar van 2008 werd bena-
derd door Will Willemsen om bestuurslid te wor-
den van de seniorenvereniging Vlodrop, heeft zij 
niet echt lang na hoeven te denken om hierop 
een positief antwoord te geven. Het zou voor 
haar een nieuwe uitdaging worden, zo deelde zij 
mee. In januari 2009 werd Marjon door de alge-
mene ledenvergadering benoemd. Zij werd bin-
nen het bestuur belast met de portefeuille  
“wekelijkse activiteiten”. Daar naast neemt zij bin-
nen het bestuur de vacature “HR-beleid” waar, tot 
hier voor een nieuw bestuurslid beschikbaar is.

Al snel kwam zij tot de conclusie dat de wekelijkse activiteiten begeleid 
wor den door enthousiaste vrijwilligers en instructrices. Van die vrijwilligers 
treedt een aantal op als contactpersoon van een wekelijkse activiteit, int de 
door de leden verschuldigde eigen bijdrage en zorgt ervoor dat de bijeen-
komsten goed verlopen. Maar omdat Marjon zelf nog fulltime werkzaam is 
- over haar werk dadelijk meer - en het daarom voor haar niet mogelijk is 
om bij iedere bijeenkomst aanwezig te zijn, realiseerde zij zich dat deze 
contactpersonen juist diegenen zijn die haar op de hoogte zouden kunnen 
houden van het reilen en zeilen van de diverse activiteiten. Dat was voor 
haar de reden om eens per 2 maanden een ver gadering met de contactper-
sonen te beleggen, waarin over en weer informa tie wordt uitgewisseld. Een 
prima bestuurlijk initiatief!

Zij vindt het bestuurswerk leuk werk. Het gaat er volgens haar om goede 
contacten te on derhouden en effectief te communiceren. Voor haar bete-
kent besturen niet dat je zelf aan alle activiteiten zou moeten deelnemen. 
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Marjon heeft onlangs weliswaar het kaarten opgezet, maar zij is toch van 
plan zodra het mogelijk is weer wat meer op afstand te gaan en meer aan 
de kaarters zelf over te laten. Zij vindt het wel jammer dat er relatief weinig 
animo is voor aangeboden activiteiten. 
Het baart haar wel zorgen dat de groep vrijwilligers zo beperkt in aantal is. 
Dat brengt een risico met zich mee als er iemand uitvalt. Het wordt dan 
moeilijker om de continuïteit te handhaven. Daarom heeft zij het plan 
ontwik keld zgn. oproepvrijwilligers te gaan werven. Een soort “achter- 
wachten”, die bij verhindering van de contactpersoon a.h.w. op afroep  
beschikbaar zijn en voor opvang kunnen zorgen.

Marjon werd geboren in Heerlen op 18 december 1958. Zij was de jongste 
in een gezin van 5 kinderen. Na afsluiting van de HAVO in 1977 (zonder 
diploma) behaalde zij in 1978 het Politiediploma A aan de Politie School te 
Apeldoorn. En dat vormde het be gin van een indrukwekkende carrière bin-
nen de politie-organisatie. In 1979 werd de Mobiele Eenheid Basisopleiding 
in Beekbergen met succes gevolgd en het jaar daarop voltooide zij ook de 
Mobiele Eenheid Vervolgopleiding. Mochten er onverhoopt een paar senio-
ren van onze vereniging met elkaar op de vuist gaan, dan weet Marjon met 
die ME-achtergrond ongetwijfeld adequaat daarop te reageren. Hoewel 
Marjon zelf geen echte ME-inzet heeft gedaan en hoewel het in haar tijd 
voor alle agenten verplicht was de ME-op leiding te volgen, zou vol gens 
haar ook tegenwoordig elke agent deze ME-opleiding moeten volgen. 
Daarbij denkt zij aan de “meer vormende” aspec ten van deze oplei ding, 
zoals team-building, het leren je grenzen te verleg gen en het optreden in 
groepsverband.

In de jaren 1978-1983 was zij werkzaam in de Basispolitiezorg in respectie-
velijk Oud Beijerland, Alblasserdam en Melick-Herkenbosch. Marjon wilde 
graag terug naar Limburg en vroeg overplaatsing naar Limburg aan. Een 
goed voorbeeld van het (politie)meisje dat wel uit Limburg wegging, maar 
waarmee Limburg nog niet uit het meisje was verdwenen! Zij kwam vervol-
gens op de post Vlodrop terecht en heeft nog een tijd “blauw gewerkt” in 
Vlodrop, wat overigens niet overeen hoeft te komen met “zich blauw wer-
ken” in Vlodrop. In die tijd leerde zij haar echtgenoot Gé van der Beek (Gé 
van Wiel van bekker Sjeng en Grit van Cuijpers Kueb) kennen. Voor de 
meeste inwoners van Vlodrop geen onbekende familie.
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Gedurende 1983 voltooide Marjon de Recherchebasiscursus aan de  
Re chercheschool te Zutphen. In de erop volgende jaren 1983-1989 werkte 
zij als groepsrechercheur Rijkspolitie in Melick-Herkenbosch. Zij was in 
Limburg daarmee de eerste vrouw als aangewezen groepsrechercheur, 
dus in de of ficiële functie. Gedurende deze periode heeft zij zelfstandig en 
met anderen alle werkzaamheden van het recherchewerk verricht. 
Dat varieerde van kleine, eenvoudige tot grote, ingewikkelde onderzoeken, 
waarbij ook nog eens van zware emotionele belasting sprake kon zijn. 

In de jaren 1989-1998 keerde zij terug naar de basispolitiezorg. Eerst tot 
1994 te Melick en Herkenbosch en na de reorganisatie vanaf 1994 bij de 
Ba siseenheid Roerstreek. In die jaren moet haar interesse in plannende en 
meer beheersmatige aspecten van het (politie)werk gegroeid zijn. 

Met ingang van april 1998 “verlaat zij de werkvloer” en gaat als medewer-
ker Planning en Beheer van de Basiseenheid Roerstreek aan de slag. In die 
functie waren de beheerswerkzaamheden voornamelijk gericht op Perso-
neelszaken. Zo maakte zij in die tijd het periodieke rooster en de plan ning 
voor de functionerings- en beoordelingsgesprekken en controleerde of 
deze op tijd werden gehouden. Onderdeel van haar Personeelswerkzaam-
heden was het ten behoeve van de leiding uitwerken van POP’s (Persoon-
lijk Opleidings Plan). In overleg met de leiding en de Personeels Manage-
ment Adviseur (PMA) maakte Marjon het opleidingsplan voor de hele 
Basiseenheid Roerstreek. In het kader van haar studie “HBO Personeel en 
Arbeid” aan de Hogeschool Zuyd te Sittard, verrichtte Marjon in deze func-
tie gedurende een half jaar 9 uur per week PMA werkzaamheden. In 2006 
rondde zij deze HBO-opleiding met diploma af.

Vanaf februari 2004 bekleedt Marjon de functie van “Medewerker werving, 
selectie en opleiding” bij de afdeling Personeel en Organisatie (P&O) van de 
regio; haar werkplek is nu echter in Venlo. Volgens haar horen werving en 
selectie niet meer thuis in de functie en zou de functiebeschrijving aange-
past moeten worden. Zij houdt zich nu althans alleen nog maar bezig met 
“Opleiding”. In deze functie is zij een soort “loop baanadviseur”. Zij maakt 
voor medewerkers in functie een persoonlijk oplei dingsplan (POP), waarbij 
rekening wordt gehouden met de wensen van de betrok kene, maar ook 
met de behoeften van de organisatie. Dat kan ook inhouden dat een  
bepaalde training of cursus gevolgd moet worden wanneer het er gens aan 
schort bij een medewerker.
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Café-Zaal “De Prins”
Wij bieden op maat... wat u wilt vieren...

•Bruiloften •Recepties •Feesten & Partijen

Café De Prins
Markt 3
6063 AC
Vlodrop

Bel voor 
vrijblijvende

informatie:
0475-401407
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Gelet op haar Curriculum Vitae moet Marjon in deze functie wel als een 
soort “ervaringsdeskundige” worden beschouwd. In haar hele loopbaan 
volgde Marjon veel opleidingen, cursussen en trainingen binnen en buiten 
de politie. Deze waren zowel voor persoonlijke als vakinhoudelijke ontwik-
keling be doeld. Dat liep van Turks voor de Politie via Office Manager  
Instituut Schei degger tot Engels en Geschiedenis VWO. Het vormt een 
bonte verzameling van opleidingen en cursussen. Maar wel erg prak tisch 
voor een loopbaanad viseur. Zij moet zich wel als een vis in het water voelen 
in die functie. In haar huidige functie heeft Marjon een adviserende en  
beleidsondersteunende taak.

Naast haar gewone werk is Marjon ook nog actief in de vakbond. Zo was 
zij tot 2004 secretaris van de Onderdeelscommissie Roermond (ODC; soort 
OR) en al vele jaren vervult zij tot op heden de functie van secretaris van de 
regionale raad van de politievakorganisatie ACP. 

Marjon heeft geen betaalde nevenwerkzaamheden. Naast het feit dat ze 
be stuurslid is van de seniorenvereniging Vlodrop, collecteert zij twee maal 
per jaar voor een goed doel en is lid van de groep (wijk)contactpersonen 
van de parochie St. Martinus van Vlodrop. Zij wandelt graag en maakt deel 
uit van de damesgroep van de gymclub in Vlodrop. Behalve de zorg voor 
een lieve man, heeft ze de zorg voor een kater.

Waarlijk een duizendpoot, die Marjon. Bijna een reden om jaloers te worden 
op de kater.



18

Van heure zègke…
Na het overlijden van de voormalig gemeen-
tesecretaris van Vlodrop (Jos Mulders) is uit 
zijn nalatenschap een bijzonder document 
tevoorschijn gekomen, te weten het volks-
lied van Vlodrop-Station. Een (verder niet 
met naam te noemen) inwoner van Vlodrop 
heeft dit lied in bezit gekregen en heeft het 
vervolgens ter beschikking gesteld aan trou-

badour Piet Geuskens. Piet heeft dit opgenomen in zijn repertoire, waar-
door het lied voorlopig veilig is gesteld voor ons nageslacht.  

Het volkslied van Vlodrop Station is geschreven door J.M. Janssen en heeft 
10 coupletten. Het eerste, tweede, derde en tiende couplet worden het 
meest gezongen. De tekst van deze coupletten is als volgt: 

“Dat elk zijn liefste liedje dicht, van liefje, dorp of stad;
Wat hem ’t naast aan ’t harte ligt, het meeste schoons bevat.
Ik zing mijn lied van ’t heerlijk oord, dat mijne neiging won;
Dat mij al lang zeer heeft bekoord: van Vlodrop-Station.

Houdt gij van woud, op berg, in dal, van beek, van bloemengeur?
Dat alles is hier overal, zelfs vlak reeds bij de deur.
Dit al treft gij vlak bij U aan te Vlodrop-Station. 
Moest elders gij soms verre gaan, eer ’t moois voor U begon,

Zoekt gij naar prachtig vergezicht, van uren wijd en zijd?
Waarheen gij ook uw blikken richt, ligt het hier uitgespreid.
Gij vindt in heel de wereld niet, zoo schoon een horizon,
Als U het Maas- en Roerdal biedt, te Vlodrop-Station.

Wie dit klein liedje ziet of hoort, zij hartelijk gegroet!
Hij kome naar dit heerlijk oord; want hier is ’t waarlijk goed.
Men vindt bepaald geen liever oord, zoo verre schijnt de zon –
Geloof den zanger op zijn woord – dan Vlodrop-Station.”

Op de website www.roer.tv kunt u het volkslied beluisteren, terwijl u kijkt 
naar de nostalgische omgeving van… Vlodrop-Station!   18 
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Hersengymnastiek
De beide opgaven in het laatste nummer van TmZ Jrg. 5 nr. 1 hebben niet 
geleid tot een prijswinnaar. De fles (bijzonder goede) wijn moest dus al weer 
binnen de redactie soldaat gemaakt worden. Dat begint langzaamaan wel 
een steeds zwaardere opoffering te worden. Daarom keert deze rubriek 
voorlopig niet terug in TmZ.

 

De antwoorden op Hersengymnastiek uit TmZ  Jrg. 5 nr. 1

Opgave 1 Had betrekking op onze geschiedenis en bestond uit drie vragen.
a) 1568 - veldslag (troepen van Oranje tegen Spaanse troepen) Heiligerlee  

(Groningen)
b)  Nieuwpoort aan de Belgische kust
c)  Ieper. Eerbetoon aan de gevallen soldaten én burgerbevolking (tussen 

15 en 17 miljoen!) van de eerste wereldoorlog.

Opgave 2 De Kruiswoordpuzzel
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- Hout   - Plaatmaterialen 
- Gereedschappen - IJzerwaren  
- Pvc    - Machines   
- Verf

Alles los, per stuk, en op maat verkrijgbaar!

Bergerweg 2  6063 BR  Vlodrop  0475-401950

Markt 1
6063 AD Vlodrop
Tel. 0475-400271

POELIERSBEDRIJF

WOLTERS-WINKELS V.O.F. 
Markt 20 - 6063 AD VLODROP
Tel. 0475-401340 - Fax 0475-403908
Herkenbosserweg 5 - 6063 NL VLODROP 
Tel. 0475-533026 - Fax 0475-536215
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Uitstapje Melderslo een succes
Met een groep van 23 
personen vertrokken we 
om 09.30 uur vanuit Vlo-
drop richting het streek-
museum de Locht in Mel-
derslo. 

We werden hartelijk ont-
van gen door één van de 
188 vrijwilligers die het 
museum rijk is. Na een in-
leidend film pje waarbij 
voor veel van de deelne-
mers de tijd van vroeger 
weer heel dicht bij kwam wer den we getrakteerd op koffie / thee en heer-
lijke zelfgebakken cake. Aansluitend konden we vrij het museum bezoe ken. 
Zowel binnen als buiten was er veel te zien en te ontdekken. Het museum 
heeft in de loop der jaren name lijk veel gebou wen bijgebouwd en haar ver-
zameling uitge breid. Nog ieder jaar vindt uit breiding plaats. Voor een im-
pressie kijk op onze site www.seniorenvlodrop.nl. 

Na het nutti gen van de lunch reden we door naar Sevenum naar het IBT 
cen trum. Hier werden we ontvangen door 3 enthousiaste politiedocenten. 
Na een inleiding volgde even een rustmoment met een frisdrankje. De groep 

werd opgesplitst in 2 
groepen en de eerste 
rondleiding kon beginnen. 
Overal mochten we kij-
ken. We zagen hoe poli-
tiemensen moeten wer-
ken met handboeien, 
wapenstok en pepper-
spray. 
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In de schiet bioscoop 
mochten we zelf mee- 
ma ken hoe het voelt om 
op iemand te moeten 
schieten. 

In de pauze werden we 
getrakteerd op vlaai met 
een warm drankje en aan-
sluitend vond de tweede 
rondleiding plaats. De 
sportzaal werd bezocht 
en ook de praktijkstraat 
en schietbaan. Dat het in-
teressant was blijkt wel uit het feit dat we in plaats van om 17.00 uur pas 
om 17.30 uur wegre den in Sevenum. Omstreeks 18.30 waren we terug in 
Vlodrop waar we de dag afsloten met een heerlijk 3 gangenmenu bij zaal 
Roerzicht. 

Tot slot werden we nog 
verrast met een tas vol 
presentjes van de poli tie 
Limburg Noord. Het was 
een bijzondere dag die de 
23 deelnemers eens-
gezind niet hadden willen 
missen. 
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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
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• geboortekaartjes

• huwelijkskaarten

• jubileumkaarten

• adreskaartjes

• brieven en facturen

• kettingformulieren

• enveloppen

• kerstkaarten voor bedrijven

• reclamedrukwerk

• etiketten

• posters

• promotiedrukwerk

• prijslijsten

• menukaarten

• brochures

• boeken etc.

Schaapweg 22 
6063 BA Vlodrop
Tel.  0475 - 406 406
Fax 0475 - 406 400
info@drukkerij-koenen.nl

Drukkerij Koenen 
www.drukkerij-koenen.nl

VOOR 
DRUKWERK
BENT U BIJ 
ONS AAN 
HET JUISTE 
ADRES


