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Informatierubriek 
 

 
Overzicht contactpersonen 
 

Linedance 
Marjon van der Beek-Heiligers 
Berry Kristus (ondersteuning) 
Gymnastiek 
Toos v.d. Weijer-Bergh 
Lies Goldsmits-van Landeghem 
(ondersteuning) 
Volkdans 
Paula  
Frans Boogaards (ondersteuning) 
Jeu de boules 
John Coenen 
Ed Nieboer (ondersteuning) 
Spellen-inloop 
Ed Nieboer 
John Coenen (ondersteuning) 
Kaarten 
Marjon van der Beek-Heiligers 
 

 
Wijzigingen 
Om de ledenlijst actueel te houden is het 
van belang dat wijzigingen doorgegeven 
worden aan het bestuurslid "Ledencon-
tact": 
Betsy Willems-Janssen  
Bennebroekweg 15  
6063 CP Vlodrop tel. 403651 
Betsy stelt het op prijs ook gegevens 
over (huwelijks)jubilea, verjaardagen, 
ziekte, overlijdens etc. van onze leden te 
ontvangen. 
 
Nieuwe deelnemers activiteiten 
Bij al onze activiteiten is nog ruimte voor 
nieuwe deelnemers. Loop - ook als u 
geen lid bent - gerust eens vrijblijvend 
binnen en laat u verrassen!! 
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Wekelijkse activiteiten 
Maandag  Linedance   aanvang 20.00 uur  Zaal Roerzicht 
Dinsdag  Gym    aanvang 10.00 uur Blokhut 
Dinsdag Soos   aanvang 14.00 uur Zaal Roerzicht 
Woensdag SpeI-inloop, o.a.Wii aanvang 14.00 uur Blokhut 
Woensdag Jeu de boules  aanvang 14.00 uur Blokhut 
Donderdag Volksdans  aanvang 13.30 uur Blokhut 
 
Maandelijkse kaartavonden 
Kaarten donderdag 27-05-2010 19-30 – 22.30 uur Blokhut 
Kaarten  donderdag 23-06-2010 19.30 – 22.30 uur Blokhut 
Kaarten donderdag 23-09-2010 19.30 – 22.30 uur Blokhut 
Kaarten donderdag 21-10-2010 19.30 – 22.30 uur Blokhut 
Kaarten donderdag 18-11-2010 19.30 – 22.30 uur Blokhut 
Kaarten  donderdag 23-12-2010 19.30 – 22.30 uur Blokhut 
 
I.v.m. ziekteverlof van de instructrice van de volksdans is er van mei tot 2 
september géén volksdans. 
 
Vanaf de maand mei is er geen spelleninloop meer op vrijdagmiddag. 
We hopen in het najaar weer een nieuwe start te kunnen maken. 
 
 
 
 
 

1/3 Adv. Poeliersbedrijf Wolters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Een vraag aan de ouderenadviseur 
 

Anno 2010 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 in-

gewikkeld. De ouderenadviseur geeft u in deze rubriek het antwoord op 

een actuele vraag. Deze keer beantwoorden wij de volgende vraag: 
 

“Kan ik ergens een vergoeding krijgen voor de kosten die ik noodza-
kelijkerwijs moet maken, maar die ik niet van mijn inkomen kan be-

talen?” 
 

Het antwoord op deze vraag is te vinden in de regeling voor bijzondere 

bijstand die de gemeente uitvoert. Wie in de gemeente Roerdalen een in-
komen heeft dat niet hoger is dan 120% van de van toepassing zijnde bij-

standsnorm, kan inderdaad in aanmerking komen voor een financiële ver-

goeding van bepaalde kosten. Deze normen zijn als volgt: 
 

65 jaar of ouder 
Gehuwden (beide echtgenoten 65 jaar of ouder) ! 1.305,60 

Gehuwden (één echtgenoot  jonger dan 65 jaar) ! 1.305,60 

Alleenstaande !    949,21 
 

Jonger dan 65 jaar, maar ouder dan 21 jaar:     
Alleenstaande !    863,86 

Gehuwden (beide echtgenoten jonger dan 65 jaar) ! 1.234,09 
 

Let op: voornoemde bedragen zijn netto bedragen zonder vakantietoe-

slag.  
 

Voor het vermogen gelden ook grenzen. Deze zijn niet afhankelijk van de 

leeftijd. De vermogensgrenzen zijn: 

Alleenstaande !   5.480,00 

Gehuwden ! 10.960,00 
 

De kosten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen zijn afhankelijk 

van uw situatie. Zo kunnen de kosten voor de ene persoon wel bijzonder 

en noodzakelijk zijn terwijl dezelfde kosten voor een andere persoon he-

lemaal niet bijzonder en noodzakelijk zijn. Over het algemeen worden me-
dische kosten die gedeeltelijk vergoed worden door de zorgverzekeraar 

aangemerkt als bijzondere en noodzakelijke kosten. Denk hierbij aan een 

bril, tandarts, steunzolen, aangepast schoeisel , orthodontie, etc. De ge-
meente Roerdalen hanteert wel als voorwaarde dat u een aanvullende 

zorgverzekering heeft.  

Bijzondere bijstand voor een vorm van maaltijdvoorziening kan mogelijk 
zijn. Dit is afhankelijk van de vraag waarom u maaltijdvoorziening nodig 
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heeft. Ook kosten voor bewindvoering of budgetbegeleiding kunnen in 

aanmerking komen voor bijzondere bijstand.  
 

Naast bijzondere bijstand kunt u ook in aanmerking komen voor een bij-
drage voor sociaal-culturele activiteiten. Dit is een bijdrage voor bijvoor-

beeld het abonnement van de krant, het lidmaatschap van verenigingen of 

het gebruik van internet. De hoogte bedraagt maximaal ! 150,00 per per-
soon per jaar. Kunt u aantonen dat u in een kalenderjaar meer kosten 

heeft dan ! 150,00 voor sociaal-culturele activi-

teiten, dan krijgt u dit bedrag in één keer uitge-
keerd.  

Voor deze bijdrage gelden dezelfde inkomens- en 

vermogenscriteria als bij de bijzondere bijstand.  
 

Denkt u na het lezen van dit artikel in aanmerking 
te komen voor bijzondere bijstand? Of wilt u hier 

meer informatie over ontvangen? Neem dan con-

tact op met het cluster Werk en Inkomen van de 

afdeling Sociale Zaken van de gemeente Roer-
dalen, van maandag t/m vrijdag bereikbaar op tel. 

(0475) 53 88 89, of stuur een e-mail naar info@roerdalen.nl  
 

Je hoort regelmatig dat men niet “de hand wil ophouden bij de gemeente”. 

Toch heb je een recht waarvan je gebruik kunt maken als je aan boven-
genoemde voorwaarden voldoet. Het zou toch jammer zijn als je voor een 

vergoeding in aanmerking komt, maar hier geen gebruik van maakt?  

 
 

Heeft u zelf een vraag voor de volgende keer? Laat dit dan de redactie  
weten (zie colofon) en lees het antwoord terug in “Tuut mit ziepnaat”!  
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Het verzoek van de redactie aan de leden van de seniorenvereniging tij-
dens de jaarvergadering, heeft z’n vruchten afgeworpen! Wij ontvingen de 
volgende berichten om te plaatsen in deze uitgave van “Tuut mit Ziepnaat” 
 
Volksdansgroep "UMMER PLEZEER" 
Wilma de Graaf laat 
per e-mail aan de 
redactie weten dat 
zij in 2003 in 
Vlodrop is komen 
wonen en gelijk lid 
is geworden van de 
Seniorenvereniging. 
Zij is indertijd een 
keer gaan kijken  bij 
de Volksdansgroep 
en is er sindsdien 
ook blijven plakken. 
Wilma woont nu 
weliswaar sinds één jaar in St. Odiliënberg, maar de donderdag(middag) 
pakt niemand haar af; zij blijft met groot plezier naar het volksdansen in 
Vlodrop komen. Ze hebben een ontzettend gezellige groep en een toffe 
juf!  
 

Wilma: 
"Omdat onze instructrice Tilly onze groep al 10 jaar ertoe beweegt 
de beentjes te laten zwaaien, hebben we haar in de bloemetjes 
gezet. Paula Smolenaers had een leuke brief er bij gedaan en 
deze ondertekend met  "Volkdansgroep Ummer Plezeer".  Onze 
Juf was er even stil van. We zaten net gezellig aan de koffie en 
toen we die naam hoorden hebben we gezamenlijk besloten dat 
deze naam met ingang van direct ons visitekaartje wordt. Dus mag 
ik voorstellen: 
Volksdansgroep "UMMER PLEZEER" en we zijn donderdagmid-
dag te vinden in de Blokhut van 13.30 uur tot 14.30 uur, waarna 
we nog gezellig koffie drinken en kletsen" 

 Wilma de Graaf 
 
 

Beste redactie…. 

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 18 • 6063 AD Vlodrop • Tel. 0475-403709



9

9 
 
 

                       
 

Het verzoek van de redactie aan de leden van de seniorenvereniging tij-
dens de jaarvergadering, heeft z’n vruchten afgeworpen! Wij ontvingen de 
volgende berichten om te plaatsen in deze uitgave van “Tuut mit Ziepnaat” 
 
Volksdansgroep "UMMER PLEZEER" 
Wilma de Graaf laat 
per e-mail aan de 
redactie weten dat 
zij in 2003 in 
Vlodrop is komen 
wonen en gelijk lid 
is geworden van de 
Seniorenvereniging. 
Zij is indertijd een 
keer gaan kijken  bij 
de Volksdansgroep 
en is er sindsdien 
ook blijven plakken. 
Wilma woont nu 
weliswaar sinds één jaar in St. Odiliënberg, maar de donderdag(middag) 
pakt niemand haar af; zij blijft met groot plezier naar het volksdansen in 
Vlodrop komen. Ze hebben een ontzettend gezellige groep en een toffe 
juf!  
 

Wilma: 
"Omdat onze instructrice Tilly onze groep al 10 jaar ertoe beweegt 
de beentjes te laten zwaaien, hebben we haar in de bloemetjes 
gezet. Paula Smolenaers had een leuke brief er bij gedaan en 
deze ondertekend met  "Volkdansgroep Ummer Plezeer".  Onze 
Juf was er even stil van. We zaten net gezellig aan de koffie en 
toen we die naam hoorden hebben we gezamenlijk besloten dat 
deze naam met ingang van direct ons visitekaartje wordt. Dus mag 
ik voorstellen: 
Volksdansgroep "UMMER PLEZEER" en we zijn donderdagmid-
dag te vinden in de Blokhut van 13.30 uur tot 14.30 uur, waarna 
we nog gezellig koffie drinken en kletsen" 

 Wilma de Graaf 
 
 

Beste redactie…. 
9 

 
 

                       
 

Het verzoek van de redactie aan de leden van de seniorenvereniging tij-
dens de jaarvergadering, heeft z’n vruchten afgeworpen! Wij ontvingen de 
volgende berichten om te plaatsen in deze uitgave van “Tuut mit Ziepnaat” 
 
Volksdansgroep "UMMER PLEZEER" 
Wilma de Graaf laat 
per e-mail aan de 
redactie weten dat 
zij in 2003 in 
Vlodrop is komen 
wonen en gelijk lid 
is geworden van de 
Seniorenvereniging. 
Zij is indertijd een 
keer gaan kijken  bij 
de Volksdansgroep 
en is er sindsdien 
ook blijven plakken. 
Wilma woont nu 
weliswaar sinds één jaar in St. Odiliënberg, maar de donderdag(middag) 
pakt niemand haar af; zij blijft met groot plezier naar het volksdansen in 
Vlodrop komen. Ze hebben een ontzettend gezellige groep en een toffe 
juf!  
 

Wilma: 
"Omdat onze instructrice Tilly onze groep al 10 jaar ertoe beweegt 
de beentjes te laten zwaaien, hebben we haar in de bloemetjes 
gezet. Paula Smolenaers had een leuke brief er bij gedaan en 
deze ondertekend met  "Volkdansgroep Ummer Plezeer".  Onze 
Juf was er even stil van. We zaten net gezellig aan de koffie en 
toen we die naam hoorden hebben we gezamenlijk besloten dat 
deze naam met ingang van direct ons visitekaartje wordt. Dus mag 
ik voorstellen: 
Volksdansgroep "UMMER PLEZEER" en we zijn donderdagmid-
dag te vinden in de Blokhut van 13.30 uur tot 14.30 uur, waarna 
we nog gezellig koffie drinken en kletsen" 

 Wilma de Graaf 
 
 

Beste redactie…. 



10

10 
 
Bedankt!  
Hierbij dank ik het bestuur van de seniorenvereniging voor de belangstel-
ling tijdens mijn ziekte. Ook een bedankje aan de kieners van de soos. En 
natuurlijk verder ook aan iedereen die mij een kaartje stuurde, bloemen of 
fruitschaaltjes heeft gebracht en kaarsjes heeft laten branden: allemaal 
heel hartelijk dank! 
Groetjes,     Mieke Pustjens-Smolenaers 
 
 
Paasviering 2010  
Namens diverse leden bedank ik hierbij het bestuur voor de mooie paas-
viering  van dit jaar 2010. Het was een sfeervolle bijeenkomst.  
P/o Paula Smolenaers 
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Financieel specialist als penningmeester 
 

Nu ruim ½ jaar penningmeester van de Senio-
renvereniging Vlodrop 
Ruim een half jaar geleden verklaarde John Biermans 
zich bereid als penningmeester in het bestuur van de 
seniorenvereniging te gaan functioneren. Het bevalt 
hem prima in dit bestuur, dat hij typeert als een colle-
giaal bestuur. (zie kader) 
Wel vindt John het jammer dat hij zich - vanwege zijn 
werk -  niet eens wat vaker overdag bij de activiteiten 
kan laten zien. Hij zou wel eens vaker “de sfeer willen 
proeven” op deze bijeenkomsten. Maar ook stelt hij 

dat de activiteiten door kundige instructrices en enthousiaste vrijwilligers 
begeleid worden en hij zich daarover geen zorgen maakt.  
 

 “De bestuursleden kunnen goed met elkaar overweg en  beslis-
singen worden in collegiaal overleg genomen. Wel dient er vol-
gens mij prioriteit gegeven te worden aan (de) bestaande activi-
teiten. In eerste instantie moeten we proberen er voor te zorgen 
dat deze goed (blijven) draaien, respectievelijk uitgebouwd wor-
den en dat een eventuele terugloop aan deelname weer wordt 
omgebogen. Uiteraard dient er ook ruimte te zijn om nieuwe acti-
viteiten te ontwikkelen. Maar als penningmeester vind ik wel dat 
je hierbij voorzichtig te werk moet gaan”.  

 
 

Jonge jaren en opleidingen 
John Biermans werd op 9 maart 1962 geboren op de Etsberg als zoon 
van Sef van Thursjes en Leen van Nelis oet ut Heukske. John woonde tot 
1995 op de Etsberg, maar kocht in dat jaar de woning De Eerensplein 16 
te Vlodrop, waar hij nog steeds (als vrijgezel) woont.  
John is één jaar naar de Kleuterschool gegaan en 6 jaar naar de lagere 
school (nog achter de kerk). In zijn laatste schooljaar verhuisde de school 
naar de huidige locatie aan de Schoolstraat. Vervolgens doorliep John de 
Mavo te St. Odiliënberg van 1974 tot 1978. Daarna volgde de MEAO (be-
drijfseconomische richting) te Roermond (1978-1981). Inmiddels was ge-
bleken dat deze jongen meer in zijn mars had, want op de Mavo en MEAO 
werd in totaal wel 10 keer een 10 als rapportcijfer ingeschreven, naast 
voor de rest ook - over de hele linie - goede cijfers. Daarom startte John 
na de MEAO vanaf 1981 nog de HEAO-opleiding te Sittard. In 1984 werd 
deze opleiding succesvol met diploma  (bedrijfseconomische richting) af-
gesloten. Bij voorkeur zou John Accountancy als richting hebben gekozen, 
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maar omdat John per se niet op kamers wilde gaan wonen - en deze stu-
dierichting niet te Sittard of Eindhoven werd aangeboden -  koos hij de Be-
drijfseconomische richting te Sittard. Zijn voorkeur voor Accountancy hield 
ook verband met het gegeven dat deze richting de (beschermde) titel “AA” 
(Accountant-Administratieconsulent) opleverde, wat toch mooi meegeno-
men zou zijn, volgens John. Hij laat trouwens weten dat als hij het nog 
eens over mocht doen, hij toch nog naar de Universiteit zou zijn gegaan, 
maar dat toen geen optie voor hem was.  
 

Vrijwilligerswerk en bestuursfuncties   
Vanaf 2007 maakt John deel uit van de CDA-fractie van de gemeente-
raad van Roerdalen. Vanaf 2001/2002 is hij al politiek actief voor het CDA 
als Commissielid Financiën. Hij maakte toen (nog) geen deel uit van de 
raad, maar een commissielid hoeft niet per se ook lid van de raad te zijn, 
zo vertelt John.  
Allerlei  (politieke) werkzaamheden rond de afgelopen raadsverkiezingen 
hebben voor hem de laatste maanden dan ook tot een uiterst drukke peri-
ode gemaakt. De recente verkiezingen werden voor het CDA (met de slo-
gan:  Alléén de inhoud telt) met winst afgesloten en  het CDA maakt nu 
deel uit van het College. John wordt overigens fractiesecretaris in de 
nieuwe fractie en Driek Tegels fractievoorzitter.  
In de jaren 1980-1988 maakte John zich bovendien verdienstelijk als 
groepsleider methodisch jeugdwerk binnen het JJW/OJW van Vlodrop 
(Jeugd en Jongeren Werk/ Open Jeugd Werk Vlodrop). Het KVW 
(Kindervakantiewerk) maakte onderdeel uit van het Jeugdwerk en werd 
vanuit de Stichting door een speciale Commissie van 4 à 5 personen ver-
zorgd. John heeft zich - als lid van die commissie - in de jaren 1980 tot 
1992 ingezet voor het KVW Vlodrop.  
Vanaf 1989 tot heden is John lid van CV de Beerbök en van 1990 tot 
2004 is hij bovendien penningmeester van deze Carnavalsvereniging ge-
weest. Het beleid van John is om een bestuursfunctie gedurende onge-
veer 10 jaar uit te oefenen en zich daarna terug te trekken uit het bestuur: 
 

“Je moet zo’n bestuursfunctie niet veel langer dan 10 jaar wil-
len uitoefenen. Je hebt vaak zelf een bepaalde visie en ook 
deelt dat kleine groepje bestuursleden vaak een bepaalde vi-
sie of visies. Na verloop van tijd draai je zelf - maar vaak ook 
als bestuur -  op routine en ben je niet meer zo nodig op zoek 
naar nieuwe ideeën en/of een nieuwe aanpak. Het gevaar van 
een soort tunnelvisie dreigt dan dus. Dan wordt het tijd plaats 
te maken voor vers bloed, voor frisse ideeën in de vereniging. 
Er dient een frisse wind te gaan waaien”  
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alt i jd  verrassend en een bezoek  
meer  dan waard 

 

Eetcafé 'De Hoeskamer '  
Rothenbacherweg 7 
tel.: 0475 52 08 82 

 

Openingsti jden:  

dinsdag t/m zaterdag v.a. 10:00 uur 

zondag v.a. 11:00 uur 
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Vanaf 1989 tot heden is John lid van Schutterij St. Martinus. Dit lidmaat-
schap levert hem wellicht het meeste plezier en voldoening op. Zelf staat 
hij ook onder de buks en schiet in klasse A in het eerste team van de ver-
eniging.  
Daarnaast is John al jaren lid van Biljartvereniging Vlodrop, met een 
korte onderbreking van 2003-2007. Hij heeft zelf gedurende 8 jaar compe-
titie gespeeld, maar sinds een tijd is hij alleen nog beschikbaar als invaller: 
 

“Ik speel zelf 0,8 gemiddeld; zo ongeveer het laagste waarvoor 
je als speler bij de MLBB kan geregistreerd zijn. Maar ik heb 
ook wel eens 1,6 gemiddeld gespeeld hoor. Toch werd ik wel 
vaker binnen de vereniging gevraagd als invaller/vervanger. Ik 
heb echter eens als invaller in Neer 0,2 gemiddeld gespeeld. 
Daarna ben ik eigenlijk nooit meer gevraagd als invaller…….”  

 

John beseft dat dit vrijwilligerswerk en die bestuursfuncties van voordeel 
zijn voor zijn politieke leven. Maar velen vinden hem ook gewoon een 
aimabel man en mogen hem. John wordt dan al snel Johnny, want zo 
wordt hij door velen aangesproken. 
 

Werkervaring 
Na zijn afstuderen in 1984 heeft John eerst eens gedurende een maand of 
drie vakantie gehouden. Vanaf 1 oktober 1984 trad hij in dienst bij Belas-
tingadviesbureau Smeets te Echt, dat veel klanten in de agrarische wereld 
heeft. Hij werkt er naar volle tevredenheid nog steeds.  
Zijn eerste sollicitatie was meteen prijs. John hoefde overigens niet echt 
zelf te solliciteren, want hij werd gevraagd voor de functie. Zijn motto van 
maximaal 10 jaar ergens in een functie blijven, heeft hij bewust niet laten 
gelden voor zijn werk. Op dat terrein hecht hij meer waarde aan arbeids-
zekerheid en arbeidstrouw; zeker als je een goede baas hebt. 
 

Motto’s 
Hard werken en van het leven genieten zijn twee motto’s van John. Alco-
hol is daarvoor niet nodig, want John drinkt geen alcohol. Het genieten 
hoeft niet per se duur te zijn, of uit een dure vakantie te bestaan. Het zijn 
de kleine dingen die het doen. Bijvoorbeeld een toertochtje met zijn auto 
maken kan voor John puur genieten zijn; zowel vanwege het toeren als 
vanwege het genieten van de natuur. Zeker in een seizoen waarin alles 
langzaamaan groen begint te worden.  
Als de slogan (“Alleen de inhoud telt”) van zijn politieke club ook geldt 
voor zijn werk als penningmeester van onze vereniging mogen we van 
deze jongen nog heel wat verwachten…….gedurende de komende onge-
veer 10 jaar……….. 
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Van heure zègke… 
 

“Wiet weg is ’t good lege…” 
 
…… en daarom blijven wij deze keer maar dichtbij huis en vatten “Van 
heure zègke…” erg letterlijk op. Veel typisch Vlorpse uitdrukkingen en ge-
zegdes verdwijnen langzaam maar zeker uit het gehoor. Gelukkig zijn er 
dorpsgenoten die deze niet verloren willen laten gaan, maar deze aan het 
papier hebben toevertrouwd. Uit een verzameling van een Vlorps 
maedsje, volgen hier een aantal uitspraken die bijna in de vergetelheid 
zijn geraakt. 
 
"Ouch loos hinne ligke zich waal ins mit de vot inne netele" 
 
"Dao waere get traone gegrene achter sjoon gerdiene en väöl kwaole ge-
drage ónger sjieke kleijer" 
 
"Dae mint ouch det dem zien eier twee däör hebbe"  
 
"Veur geld zin al daag kirmisse te koup" 
 
"Dae haet de moel aope hange, wie ein verbrand verke de vot" 
 
"Es de luuj mitlieje mit dich hebbe, dan bösse erm draan" 
 
"M’n kin aan hebbe wasse wils, maar de körf kump d’r altied baove oet" 
 
"Dae douch neet, zo wiet es d’r werm is" 
 
"Maak dich oet de sjtóf" 
 
"Koup dich naobers ringer en trouw dich naobers kinger" 
 
"Det zeen van die sjtraotingele en die hoesduvele" 
 
"M’n kin mit ein hoes vól gów luuj nieks doon" 
 
"Dem mósjte ze houwe mit ein eike wo eine nachtegaal zeve jaor op ge-
flaote haet"         
 
" ’t Laeve is gein sókkerlekkerke!"  
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Kende u ze nog? En gebruikt u ze nog wel eens? Misschien worden tij-
dens de volgende soosmiddag, dansavond of jeu de boulesmiddag van de 

seniorenvereniging deze gezegdes weer in ere hersteld. Of u hoort ze in 

het dorp bij Bekker Lei, oppe Platz of biej Tunke. Maar weet wel wanneer 

je precies welke uitdrukking gebruikt. Want………  
 

"m’n haet zich eder verkalt es verwirk.” 
         

 
 
Heeft u zelf een (leuk) Vlorps woord of een (leuke) uitdrukking? Laat dit dan de  
redactie weten (zie colofon) en lees uw bijdrage terug in “Tuut mit ziepnaat”!  
 

 
 
 
 
 
 
! pag. hobbyshop Lammers 
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! pag. hobbyshop Lammers 

 

- Hout   - Plaatmaterialen 
- Gereedschappen - IJzerwaren  
- Pvc    - Machines   
- Verf

Alles los, per stuk, en op maat verkrijgbaar!

Bergerweg 2  6063 BR  Vlodrop  0475-401950
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Fotogalerij  
In deze nieuwe rubriek kunnen leden - op verzoek - foto's van 

verenigingsactiviteiten laten plaatsen.  
 

Dansen onder de Meiboom 30 april 2010 door Ummer Plezeer. 
 

 

 

 

 

Nieuwe leden zijn welkom bij Volksdansgroep "Ummer Plezeer" 
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Oud worden: een gave of een hele kunst? 
 

Wij willen allemaal graag oud worden. Maar oud worden gaat ook hand in 
hand met minder plezierige dingen. Zo kan je lichaam beginnen te pro-
testeren en kun je misschien te maken krijgen met chronische ziekten. 
Ook kun je je rol binnen de gemeenschap verliezen: je kunt bijvoorbeeld 
niet meer actief zijn bij een sportvereniging waarvan je 40 jaar lid bent 
geweest of er gaat een nieuwe, frisse wind waaien binnen het bestuur van 
een vereniging waarin je altijd een belangrijke functie vervulde. Iedereen 
wordt bovendien geconfronteerd met het verlies van familieleden en 
vrienden en misschien ook nog wel met het verlies van je partner. Is oud 

worden dan eigenlijk ook wel echt wat wij wil-
len?  
 

Gelukkig brengt het ouder worden ook leuke 
dingen met zich mee. Je hoeft niet meer dage-
lijks naar je werk om te zorgen dat er brood op 
de plank komt en je hebt daardoor de tijd om 
die dingen te gaan doen die je altijd al had 
willen doen. Je kunt vaker en misschien wel 
verder op vakantie gaan. De hobby’s waarvoor 

nooit tijd was, kunnen nu worden opgepakt waardoor je nu dagelijks al 
wandelend of fietsend van de natuur kunt genieten. Er zijn misschien 
kleinkinderen gekomen die weer een hele nieuwe invulling aan je leven 
geven. En er zijn al zoveel verenigingen die je al hebben gevraagd om 
hier vrijwilliger te worden. Ach, er is nog zoveel te doen en waarvan ge-
noten kan worden nu je ouder bent! Een vrouw van 83 jaar: 
 
 

"Het is een hele kunst om een goede balans te vinden tussen 
de positieve en negatieve kanten die horen bij het ouder wor-
den. Wat je wél kunt, moet je koesteren! Ik heb inderdaad 
steeds meer moeite met lopen. Maar doordat ik een rollator heb 
aangeschaft, kom ik weer buiten de deur! Iedereen ziet mij nu 
met die rollator lopen. Nou, en? Moet ik dan maar thuis blijven 
zitten omdat ik te trots ben dat men mij hiermee ziet? Nu kan ik 
tenminste weer zelfstandig boodschappen doen en ben ik van 
niemand afhankelijk. Dít is pas mijn trots!”  
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Natuurlijk is dit alles makkelijker gezegd dan 
gedaan. Wie weet immers hoe lang het heeft 
geduurd voordat de rollator werd aangeschaft 
of wanneer het plezier in het tuinieren weer te-
rug kwam?  
Maar toch… wie ouder wordt komt voor de 
taak te staan om deze balans in het leven te 
vinden. De dingen die het ouder worden “leuk” 
maken, moeten de doorslag geven op de 
minder plezierige dingen. Wie deze balans 

weet te vinden, accepteert de negatieve kanten maar maakt deze minder 
belangrijk dan de nieuwe uitdagingen die deze levensfase biedt.  
Dit klinkt misschien wat theoretisch. Maar ga eens bij jezelf na: welke din-
gen in mijn leven laat ik op de weegschaal zwaarder wegen dan andere? 
Slaat de wijzer door met de “leuke” dingen? Of ervaart u meer de “lasten” 
die gepaard gaan met het ouder worden? Ouder worden is geen kunst: 
dat gaat van zelf, althans “es 
God bleef”. Oud zijn, is een 
ander verhaal. Dit betekent 
misschien wel werken; hard 
werken. Wèrken om de posi-
tieve kanten van het oud-zijn 
het te laten overwinnen op de 
negatieve kanten. En vergt dan 
een hele kunst!  
 
               
 
 
 
 
 
 

Advertentie 1/8 pag. café Brem-
mers ATTENTIE ADRES WIJZI-
GEN (is gebeurd, meen ik) 
 
 
 

Een weduwnaar van 70 jaar heeft 
veel steun van zijn buren en van zijn 
wekelijkse kaartclubje. Bovendien is 
hij, bij goed weer, in zijn volkstuintje 
te vinden. “Zij geven mij het gevoel 
dat ik er toch nog altijd bij hoor, want 
waar zou ik het anders nog voor 
doen?”  
 
 
 

Markt 12
6063 AD Vlodrop
Tel. 0475-400271
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Rome 
 

Vertrouwd 
Rome is een stad die tot ieders verbeelding spreekt. Iedereen moet in 
zijn/haar leven toch minstens één keer in Rome geweest zijn. Vandaar de 
zegswijze: “Rome zien en dan sterven.” Als je in Rome bent geweest, dan 
heb je niets meer te wensen. Wie Rome bezoekt, zal altijd ook een be-
zoek brengen aan de Trevi-fonteinen. Het is dan gebruikelijk om een 
muntstukje in het water te gooien met het vooropgezette plan om in het 
jaar daarna te komen kijken, of het er nog ligt. Toen ik de eerste keer in 
Rome kwam in 1974 was er haast sprake van een ‘déja vu’, een herken-
ning. Het was thuis komen op een plek, waar ik voordien nog nooit ge-
weest was. Rome was mij niet vreemd, maar straalde onmiddellijk een 
grote vertrouwdheid uit. Hoe kan dat? 
 
Roma antiqua 
Op het gymnasium namen de antieke talen een groot deel van het lespro-
gramma in. Zo moesten wij niet alleen de ontstaansgeschiedenis van de 
stad Rome leren, maar ook hoe het Romeinse Rijk was ontstaan en welke 
omvang dat het had aangenomen. Of welke veldtochten er werden onder-
nomen door welke keizers en hoe ze afliepen. Verder moesten wij ons 
verdiepen in de vele bouwwerken, zowel van het antieke Rome alsook 
van het christelijke Rome. Wij moesten de vele tempels en triomfbogen 
bestuderen op het “Forum Romanum”, of de geschiedenis van het Colos-
seum, het Pantheon, de Engelenburcht enz. Wij leerden de namen van di-
verse keizers met hun nukken en onhebbelijkheden zoals van Augustus, 
Caesar, Nero.  
 
Roma christiana 
Daarnaast werd volop aandacht besteed aan het christelijke Rome, want 
Rome is ook verbonden met de katholieke kerk. Daar zijn de graven van 
de apostelvorsten Petrus en Paulus. Wij leerden een aantal pausen bij 
naam en toenaam. Natuurlijk denken wij aan Petrus, degene die door Je-
zus werd aangewezen om Zijn Kerk te leiden. Er waren heilige pausen en 
er waren pausen die het enkel bij het voornemen hebben gelaten om hei-
lig te worden. Onder de pausen bevinden zich martelaren en er zijn pau-
sen geweest, die een zeer werelds en luxueus leven hebben geleid. Niets 
menselijks is de pausen vreemd geweest. Maar toch mogen wij stellen, 
dat de meeste pausen moreel zeer hoogstaande mensen zijn geweest, 
die hun beste krachten aan de Kerk hebben gegeven en de kerk door de 
tijd hebben geleid. Begrijpelijkerwijze waren zij ook kinderen van hun tijd. 
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Basilieken  
Wie Rome aandoet, zal altijd de vier grote ba-
silieken bezoeken: Allereerst de St. Jan van 
Latheranen. Dit is de hoofdkerk van het bis-
dom Rome en dus de eigenlijke kerk van de 
paus als bisschop van Rome. De St. Pieter is 
van latere datum. Zij werd gebouwd ter ver-
vanging van een kerk die boven het graf van 
St. Petrus was gebouwd. Vanwege het ver-
schuiven van de nadruk naar de paus als we-
reldkerkleider werd hij vooral gezien als opvol-
ger van St. Petrus en werd de Dom van St. 
Pieter tot de huidige omvang opgebouwd.  
Rome is ook de stad van de apostel Paulus, 
die begraven ligt in de basiliek “Paulus buiten 
de muren.” De begraafplaatsen bevonden zich immers buiten de stadsmu-
ren. Ten slotte is er nog de “Maria magiore”. Zij is de oudste Mariakerk in 
de westerse Kerk. Door het bouwen van deze kerk wilde men Maria eren 
als de ‘Moeder Gods”.  
 

Jubeljaar 
De Kerk van Rome kent het gebruik om elke 25 jaar een ‘heilig jaar’ te 
houden (1975, 2000, 2025). Zij ontleent dit gebruik aan het jodendom, 
waar men het gebruik kende van het ‘jubeljaar’. Dan werden de slaven 
vrijgelaten en alle schulden kwijtgescholden. Zo werd schoon schip ge-
maakt en konden mensen opnieuw beginnen. Voor de kerk is het jubeljaar 
een oproep om door het bezoeken van de graven van de apostelen te 
Rome een herstart te maken in de geloofsbeleving. In een heilig jaar is 
Rome een echte bedevaartsplaats.   
 

Wereldkerk 
Maar ook om andere redenen trekken gelovigen naar Rome. Zij willen be-
leven dat zij rooms-katholiek zijn. Daarom bezoeken ze deze plaats die 
centrum is van de universele katholieke kerk. Ze willen de paus zien, die 
de figuur van de eenheid is binnen de Kerk. Ook kan men beleven, hoe te 
Rome de wereld samenkomt. Zelf heb ik niet te Rome maar te Regens-
burg gestudeerd. Maar het studentengezelschap rond professor Ratzinger 
kwam uit alle continenten. Het heeft mij een bijzonder gevoel gegeven van 
de weidsheid van de Kerk, van haar culturen en van haar denkpatronen.  
Voor wie zoekt naar een reisdoel is Rome zeker een aanrader maar een 
goede gids is noodzakelijk. 
 
Dr. H. Schnackers, pastoor/vg  
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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




