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Alti jd verrassend en een bezoek  
meer  dan waard 

 

Restaurant '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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Van de bestuurstafel 
 

De dagen worden korter en de avonden 
langer. De herfst is volop ingetreden. De 
tweede helft van ons seizoen is ook al 
weer volop aan de gang. De wekelijkse 
activiteiten en kaartavonden zijn in sep-
tember weer van start gegaan.  
Op vrijdag 1 oktober 2010 was  de "Inter-
nationale Dag van de Ouderen". In sa-
menwerking met de senioren- en oude-
renverenigingen van Roerdalen organi-
seerden we een gezellige middag in Zaal 
Roerzicht. Aansluitend werd op 2 oktober 
in een H. Mis extra aandacht besteed aan 
de ouderen in de samenleving. De senio-
renvereniging leverde een bijdrage aan 
deze H. Mis. Woensdag 27 oktober 2010 
hadden we ons jaarlijkse uitstapje, dat 
een groot succes werd. Verslagen en 
foto’s van de "Internationale dag van de 
ouderen" en van het uitstapje vindt u el-
ders in deze "Tuut mit Ziepnaat". Ook zijn 
er filmpjes geplaatst op onze website. 
De voorbereidingen voor de ledencon-
tactavond  op vrijdag 26 november a.s. in 
Zaal Roerzicht  zijn afgerond. Het wordt 
een gevarieerd programma, dat alleszins 
de moeite waard is. De uitnodiging hier-
voor hebt u reeds ontvangen. We hopen 
op een grote opkomst.  
De voorbereidingen voor de Kerstviering 
op dinsdag 21 december 2010 zijn in volle 
gang. Zoals u ziet zijn wij een actieve 
vereniging. Het organiseren van de acti-
viteiten komt echter veelal op een 
beperkte groep mensen neer. Daarom 
zou het mooi zijn als zich vrijwilligers  
zouden melden, die zich bezig gaan 
houden met de organisatie van deze 
thema-activiteiten. Ook bij de wekelijkse 
activiteiten kunnen wij extra handen ge-
bruiken. Heeft u interesse of wilt u meer 
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weten meldt u dan bij een van de bestuursleden.  
Tot slot wensen wij u een gezond en actief najaar toe. 
 
Het bestuur vraagt vrijwilligers  
Voor de navolgende activiteiten zijn wij op zoek naar vrijwilligers.  

 Voor het organiseren van thema-activiteiten 
 Het verrichten van hand- en spandiensten bij de wekelijkse 

activiteiten 
 Voor het rondbrengen van diverse post ten behoeve van onze 

leden, zoals bijvoorbeeld "Tuut mit Ziepnaat", uitnodigingen e.d. 

Het bestuur bedankt een vrijwilliger! 
Paula heeft het bestuur laten weten dat zij de taak van contactpersoon voor 
de volkdansgroep niet meer kan combineren met andere zaken. Wij res-
pecteren het besluit van Paula en danken haar voor de inzet die zij gedu-
rende vele jaren voor de vereniging heeft gedaan. Haar taak bij de volks-
dansgroep wordt overgenomen door Wilma de Graaf en Lenie Feder. Het 
bestuur is blij dat hiermee de continuïteit gewaarborgd is en wenst de 
nieuwe contactpersonen veel succes toe. 
 

Het bestuur 
 

MODEHUIS

Markt 7 • 6063 AC VLODROP
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EEN VRAAG AAN DE OUDERENADVISEUR 
 
In deze editie van "Tuut mit Ziepnaat" maken wij een zijsprong en stellen 
geen vraag aan de ouderenadviseur maar aan de mantelzorgconsulent van 
de gemeente Roerdalen. Wij stelden de volgende vraag: 
 

 Kom ik in aanmerking voor een vergoeding voor het verlenen  
 van mantelzorg?  
 

Mantelzorgers zorgen langdurig en 
onbetaald voor een chronisch zieke, 
gehandicapte of hulpbehoevende 
partner, ouder, kind of ander familie-
lid, vriend of kennis. Mantelzorgers 
zijn geen beroepsmatige zorgverle-
ners, maar geven zorg omdat zij een 
persoonlijke band hebben met degene 
voor wie ze zorgen. Meestal is het 

verlenen van mantelzorg je overkomen.  
 

Sinds 2007 kunnen mantelzorgers in aanmerking komen voor het zoge-
naamde "Mantelzorgcompliment", een bedrag van € 250,-. Voorwaarde 
hiervoor is wel dat degene aan wie de zorg wordt verleend, een indicatie 
heeft van het Centrum Indicatiestelling Zorg (C.I.Z.). Deze indicatie geeft 
toestemming om zorg te ontvangen die niet in een verzorgings- of 
verpleeghuis wordt verleend. Hierbij valt te denken aan persoonlijke ver-
zorging en/of verpleging in de thuissituatie of dagopvang. Indien dit het ge-
val is, kan degene die deze zorg ontvangt dit compliment van € 250,-  
aanvragen voor de betreffende mantelzorger. Ook als er géén indicatie is 
van het C.I.Z., maar wanneer de mantelzorger zorg verleent die zonder 
hem/haar door een thuiszorgorganisatie zou moeten worden verleend, kan 
het Mantelzorgcompliment worden aangevraagd. Er moet dan een zoge-
heten 0-urenindicatie worden aangevraagd.   
 

De mantelzorgconsulent van het Steunpunt Mantelzorg Roerdalen, mevr. 
Elly van Zijl, wil graag samen met u kijken naar de mogelijkheden om het 
Mantelzorgcompliment te kunnen ontvangen. Zou het niet fijn zijn om rond 
de landelijke Dag van de Mantelzorg, 10 november, dit financiële compli-
ment te mogen ontvangen?  
 

De mantelzorgconsulent is bereikbaar via het  WMO-loket van de ge-
meente Roerdalen, tel: 0475-539428 / 0644351240 of e-mail: 
elly.vanzijl@roerdalen.nl  
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VOLKSDANSEN IS GEZELLIGHEID, SOCIAAL CONTACT  
EN BEWEGING VOOR LICHAAM EN GEEST 
 

De Seniorenvereniging Vlodrop biedt verschillende manieren aan om op 
een gezellige manier te bewegen: linedance, gymnastiek,  jeu de boules en 
volksdansen. De afdelingen linedance en gymnastiek kwamen reeds aan 
bod in de "Tuut mit Ziepnaat"; nu richten we de schijnwerpers op het 
volksdansen.  
 

Elke donderdag van 13.30 tot 14.30 uur danst een groep van vijftien perso-
nen in de Blokhut, Koebroekweg 3 te Vlodrop. Dat gebeurt onder leiding 
van instructrice Tilly van Kempen uit Echt. Gezelligheid staat voorop tijdens 
die wekelijkse lesmiddag, alsmede het sociaal contact. Nadat de beentjes 
gedurende een uur losgegooid zijn, wordt er koffie gedronken en worden 
de laatste ‘nieuwtjes’ uitgewisseld. Die kop koffie is net zo belangrijk als het 
dansen zelf.  
"We hebben een hele fijne, hechte groep en er is altijd een goede opkomst. 
Er is een goed onderling contact, hetgeen je eigenlijk ook wel vanzelf 
bewerkstelligt als je elkaar elke week ziet en de tijd neemt om te kletsen en 
koffie te drinken",  zegt Tilly van Kempen. 
 

Onder volksdans en volksdansen verstaat men doorgaans de traditionele 
dansen van een bepaalde streek of land. De muziek waarop gedanst wordt, 
wordt doorgaans aangeduid met volksmuziek. De Vlodropse groep be-
heerst tal van dansen. In de loop der jaren zijn al allerlei dansen uit de hele 
wereld ‘voorbijgekomen’, uiteenlopend van Russische, Roemeense  en 
Griekse dansen tot bijvoorbeeld Franse, Joegoslavische, Amerikaanse, 
Engelse en Nederlandse dansen. Er is dus een grote variatie.   

Tilly van Kempen, die zelf al dertig jaar deze hobby beoefent en er dus in-
middels heel veel over weet, vertelt tijdens de dansmiddagen regelmatig 
iets over de achtergronden van een bepaalde dans. Het is dus niet slechts 
een kwestie van wat pasjes verzetten. Het is tevens kennismaken met tra-
ditie en folklore. De liefde die Tilly van Kempen voor het volksdansen uit-
straalt, slaat over op de groep die met veel enthousiasme danst. Dat dan-
sen gebeurt de ene keer los, een andere keer ziet men de deelnemers li-
nedansen (in een lijn), partnerdansen (met z’n tweeën) of squaredansen (in 
een vierkant).  
 

Wie belangstelling heeft, hoeft niet bang te zijn om buiten de boot te vallen. 
Tilly van Kempen heeft met haar degelijke opleiding (gediplomeerd dans-
leidster) en lange ervaring (zij is in de regio Midden-Limburg instructrice bij 
een countrydansgroep, een zitdansgroep en vijf volksdansgroepen) oog 
voor elk individu. Wie bepaalde klachten of beperkingen heeft, kan gerust 
zijn. De dansleidster houdt daar rekening mee. Het is helemaal niet erg als 
iemand ’n keer aan de kant wil blijven. Het mooie van volksdansen is ook  
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dat het voor vijftigplussers heel geschikt is en iedereen het tot op hoge  
leeftijd kan doen. Er is geen topconditie voor vereist.  
 

Tilly van Kempen: 
"Pas nog stond er een erg interessant en nuttig artikel in de krant onder de 
kop ‘beweeg je brein in topconditie’.  Dat was me uit het hart gegrepen. 
Dansen werd er namelijk genoemd als een van de bezigheden die heel 
geschikt zijn voor ouderen om lichaam en geest in conditie te houden. Je 
moet nadenken en bewegen tegelijk en met de handen en benen tegelijk 
iets doen. Dat is een voortreffelijke oefening". 
 

De wekelijkse oefenmiddag is niet de enige activiteit van de volksdans-
groep van Vlodrop. Als de groep gevraagd wordt voor een optreden, wordt 
er met alle plezier een ‘voorstelling’ gegeven. Zo gaf de groep van Tilly van 
Kempen tijdens Koninginnedag in Vlodrop 'acte de presence'. Die dag werd 
opgefleurd doordat er vrolijk en enthousiast werd gedanst rond de mei-
boom op de Platz in Vlodrop. Hiervan is overigens een mooi filmpje te zien 
op internet (zie www.seniorenvlodrop.nl of You Tube). De dames en heer 
(tot dusver is Frans de enige heer; kom op mannen waar blijven jullie?!) 
van de volksdansgroep droegen tijdens dat optreden zwart-witte kleding en 
een fleurig sjaaltje, hetgeen bij alle optredens van de groep de gebruikelijke 
outfit is.  
 

Een andere regelmatig terugkerende activiteit (enkele malen per jaar) is de 
zogenaamde instuif, wat inhoudt dat er samen met een andere volksdans-
groep uit de regio gedanst wordt. Men ziet door die uitwisseling weer eens 
andere gezichten. En ten slotte is er éénmaal per jaar een activiteit die 
niets met volksdansen te maken heeft maar daarom niet minder belangrijk 
is: een etentje als afsluiting van het seizoen. 
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Enkele leden van de groep aan het woord: 
 

Jo van Avesaath: "je moet er bij nadenken" 
Jo van Avesaath (79 jaar) uit Vlodrop is van alle leden van de volksdans-
groep het langste lid. Mevrouw van Avesaath hierover:  
"We zijn hier zeventien jaar geleden komen wonen. We kwamen vanuit 
Swalmen en kenden hier in Vlodrop niemand. Je moet dan ergens bij gaan 
om mensen te leren kennen. Ik ben toen gevraagd voor het volksdansen en 
ben daar lid van geworden. Ik doe het nog altijd met veel plezier; het is li-
chamelijk en geestelijk ontspannend. Je moet er bij nadenken, dus het is 
voor de hersens ook goed." 
Wat mevrouw Van Avesaath ook erg aanspreekt in het volksdansen, is de 
mooie muziek. Of het nou Tsjechisch, Grieks, Russisch of Duits is, het is 
allemaal mooi. Een voorkeur voor een bepaald land heeft mevrouw Van 
Avesaath niet. De buitenlandse liedjes worden in de taal van dat land ge-
zongen, maar dank zij de vertaling weet men toch waar het over gaat.  
Als iemand jarig is, mag die persoon een dans uitzoeken.  Mevrouw Van 
Avesaath heeft zo bijvoorbeeld een keer gekozen voor ´Limburg mijn Va-
derland´, het officiële Limburgse volkslied, dat in 1909 geschreven werd 
door onderwijzer Gerard Krekelberg. Behalve dat het lied een lofzang op 
Limburg is, was de keuze van mevrouw Van Avesaath voor het Limburgs 
volkslied natuurlijk ook een ode aan Vlodroppenaar Krekelberg; iedereen 
kent uiteraard zijn standbeeld in Vlodrop. 
 

Elly Peeters: "ik sta viermaal per week op de dansvloer" 
Elly Peeters (65 jaar) uit Posterholt is een enthousiaste danseres. Viermaal 
per week staat zij op de dansvloer: tweemaal als groot liefhebber van line-
dance (bij groepen in Roermond en Melick) en tweemaal voor het volks-
dansen (in Echt en Vlodrop).  
Ongeveer vijf jaar geleden, toen zij haar werk bij de thuiszorg vaarwel zei, 
haalde een vriendin haar over om te beginnen. ‘Nu heb je toch tijd zat’, zei 
ze. Elly Peeters is blij dat ze die stap heeft gezet.  
"Meestal is het zo dat het moeilijk is om te beginnen. Dat geldt voor heel 
veel mensen. Maar als ze eenmaal zijn begonnen en ze hebben het een 
keer geprobeerd, dan blijven ze ook hangen",  
zo is haar ervaring en dit was dus ook op haarzelf van toepassing. 
Mevrouw Peeters vindt het erg gezellig en het is natuurlijk mooi 
meegenomen dat je beweging hebt en je geheugen traint omdat de passen 
geleerd en onthouden moeten worden. En het dansen heeft nog andere 
voordelen, vindt zij: 
"Je bent niet afhankelijk van het weer, je hebt er geen speciale kleding voor 
nodig en je beweegt voldoende. Zou je voor de beweging naar een sport-
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school gaan, dan zou je duur uit zijn vanwege de entree en de sportkleding 
die je moet aanschaffen".  
Alle soorten dansen vindt mevrouw Peeters leuk. Wals, valeta, noem maar 
op. Je kunt haar er bij wijze van spreken altijd voor wakker maken!  
 

Aanmelding 
Iedereen kan tweemaal gratis vrijblijvend meedoen. Hebt u tweemaal vrij-
blijvend deelgenomen aan het volksdansen en wilt u zich aanmelden, waar 
moet u dan rekening mee houden? 
De bijdrage voor deelname bedraagt: 

- Indien u  50 jaar of ouder bent en lid bent van de seniorenvereni-
ging Vlodrop, betaalt u éénmaal per jaar € 7,50 contributie (= het 
lidmaatschap van de seniorenvereniging in 2010) én per maand  
€ 5,00 eigen bijdrage voor de activiteit volksdansen. 

- Indien u 50 jaar of ouder bent en géén lid bent van de seniorenvere-
niging, betaalt u € 2,00 per bijeenkomst. Indien u jonger bent dan 50 
jaar € 2,00 per bijeenkomst. 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met bestuurslid: 
Marjon van der Beek- Heiligers 0475-403328 
 
 

 
 
 
 
 
 

De locatie voor een gezellig en sfeervol samenzijn. 

Bij ons kunt u lekker rustig dineren en daarna aanschuiven 
aan onze gezellige bar. 

Cafe-Bistro Bremmers is de perfecte locatie voor al uw 
feesten, partijen, vergaderingen en cursussen. 

Naar wens worden deze verzorgd met een lekker hapje of 
buffet. 

Markt 12, 6063 AD Vlodrop Tel. 0475-400271 
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UITSTAPJE WOENSDAG 27 OKTOBER 2010  
 

Cultuur snuiven – lekker eten en drinken – en ontspannen bewegen, dat 
waren de woorden die ons uitstapje kenmerkten. 
Om 09.30 uur vertrokken we met 32 personen per luxe touringcar naar het 
Limburgs Museum in Venlo. Dit jaar voor het eerst reisden er ook vier leden 
van de seniorenvereniging van Posterholt met ons mee. Omstreeks 10.30 
uur kwamen we in Venlo aan.  Voordat we echt cultuur gingen snuiven ge-
noten we eerst van een lekker stuk vlaai en een goede kop koffie. Aanslui-
tend zagen we een inleidende film.  
 

 
 

Na de film werden twee groepen gemaakt, die ieder onder begeleiding van 
een deskundige gids rondgeleid werden. De eerste groep bezocht het 
thema: 
Van een Franse revolutionair en een Italiaan die in de mijn kwam wer-
ken, Limburg ontstaat … steeds opnieuw.  
Wie zijn eigenlijk die Limburgers en wat is de Limburgse identiteit? In de 
nieuwe zaal "Limburg ontstaat … steeds opnieuw" stonden beide vragen 
centraal. Tijdens de rondleiding werd aandacht geschonken aan de ontwik-
keling van Limburg vanaf 1794, als de Franse revolutionairen hun bood-
schap van gelijkheid, vrijheid en broederschap komen brengen. De belang-
rijkste ontwikkelingen van iets meer dan twee eeuwen: van een versnipperd 
gebied tot een zelfbewuste Europese regio. 
De tweede groep bezocht het thema: 
Van een gipsen Maria tot Miens feestneus, Limburg van 1839 tot nu.  
Wie Limburg zegt, zegt lekker eten en drinken, feesten, tradities, joyeuze 
kleding. Limburgers worden gezien als de Bourgondiërs van Nederland. 
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Maar is dat zo? Is een vlaai wel zo typisch Limburgs als waarvoor ze wordt 
verkocht? De rondleiding bracht ons  naar de Limburgse keuken, kleding-
kast en carnaval.  
 

 

Na de rondleiding konden we genieten van een lekkere kop soep, goed 
belegde broodjes en koffie en thee. Met een goed gevulde maag zetten we 
de reis voort richting Boekel. Boekel is een klein plaatsje gelegen in Bra-
bant tussen Uden en Gemert. In Boekel bezochten we de jeu de boules 
club "Jeu de Bouckles". Een vereniging die 165 leden telt en gebruik maakt 
van een fraaie accommodatie met 16 buitenbanen en 10 prachtige binnen-
banen.  
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We werden in de kantine welkom geheten door een aantal van de 53 vrij-
willigers die de club heeft. De kantine was sfeervol ingericht. Nadat we 
korte uitleg hadden gehad van mevrouw Marie van Handel over het spel, 
konden we inschrijven en naar de binnenbanen gaan.   
Al snel wist iedereen wat er van hem/haar verwacht werd en met veel fana-
tisme werden er twee volledige wedstrijden gespeeld. De vrijwilliger van 
club "Jeu de Bouckles" moest er menige keer aan te pas komen met de 
meter om te bepalen wie er "lag". (voor de niet-jeu-de-bouler:  de partij die 
"ligt", ligt met een speelbal het dichtste bij het kleine rode balletje - de "but" 
- en alleen dat team kan punten scoren) 
 

 
In de pauze genoten we van een hapje en een drankje dat door de dames 
achter de bar keurig werd verzorgd. Na afloop van de wedstrijden werd er 
nog even nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. 
En zoals bij alle wedstrijden zijn er winnaars en verliezers. De poedelprijs 
ging naar Sjra Willems van de seniorenvereniging Posterholt. De derde 
prijs was voor onze voorzitter Will Willemsen, de tweede prijs voor ons lid 
Harrie Op het Veld en de eerste prijs voor onze secretaris Riny Mulders. 
Het was een gezellige middag waarop we op een ontspannen manier in 
beweging zijn geweest.  
 

Om 17.15 uur zetten we weer koers naar Vlodrop waar we als afsluiting 
van de dag om 18.45 uur in het restaurant van Jet en Driek aanschoven 
voor een voortreffelijk en uitgebreid diner.  
 

We kunnen  terugzien op een gezellige dag van cultuur snuiven, lekker 
eten en drinken en ontspannen bewegen.  
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Enkele reacties van deelnemers aan het uitstapje: 
 

Volgens mevr. Toos van de Weijer-Bergh is de deelnemers een hele 
leuke, afwisselende dag geboden:  
 "Het was die € 50,- royaal waard! Als je bedenkt wat ons allemaal voor dat 
geld is geboden, kan echt niemand zeggen dat de prijs te hoog zou zijn 
voor deze dag".  
 

Ook volgens mevr. Mia Heltzel was het een zeer geslaagd uitstapje. Het 
jeu de boules was haar uitstekend bevallen en ook het afsluitende diner bij 
Driek was heel goed verzorgd:  
"We overwegen om ook eens aan  het jeu de boules van de seniorenvere-
niging te gaan deelnemen, zodra we wat meer tijd hebben" 
 

Dhr. Sjra Willems had wellicht van te voren op een beter resultaat bij het 
jeu de boulen gehoopt. Maar: 
De poedelprijs (d.w.z. de laatste plaats!) ging naar Sjra Willems (voorzitter) 
van de seniorenvereniging Posterholt. Dat betekende enig (onschuldig) 
leedvermaak voor een aantal van onze leden, die weten dat Sjra als een 
van de betere jeu de boulers van de Seniorenvereniging van Posterholt 
geldt en dus eigenlijk "een eer had hoog te houden"! Sjra wist de grappig 
bedoelde opmerkingen echter uiterst sportief te incasseren en lachte vrolijk 
met de plagerijtjes mee (…als een boer die kiespijn heeft…). 
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Enkele reacties van deelnemers aan het uitstapje: 
 

Volgens mevr. Toos van de Weijer-Bergh is de deelnemers een hele 
leuke, afwisselende dag geboden:  
 "Het was die € 50,- royaal waard! Als je bedenkt wat ons allemaal voor dat 
geld is geboden, kan echt niemand zeggen dat de prijs te hoog zou zijn 
voor deze dag".  
 

Ook volgens mevr. Mia Heltzel was het een zeer geslaagd uitstapje. Het 
jeu de boules was haar uitstekend bevallen en ook het afsluitende diner bij 
Driek was heel goed verzorgd:  
"We overwegen om ook eens aan  het jeu de boules van de seniorenvere-
niging te gaan deelnemen, zodra we wat meer tijd hebben" 
 

Dhr. Sjra Willems had wellicht van te voren op een beter resultaat bij het 
jeu de boulen gehoopt. Maar: 
De poedelprijs (d.w.z. de laatste plaats!) ging naar Sjra Willems (voorzitter) 
van de seniorenvereniging Posterholt. Dat betekende enig (onschuldig) 
leedvermaak voor een aantal van onze leden, die weten dat Sjra als een 
van de betere jeu de boulers van de Seniorenvereniging van Posterholt 
geldt en dus eigenlijk "een eer had hoog te houden"! Sjra wist de grappig 
bedoelde opmerkingen echter uiterst sportief te incasseren en lachte vrolijk 
met de plagerijtjes mee (…als een boer die kiespijn heeft…). 
 
 
 

 

Enkele reacties van deelnemers aan het uitstapje: 
 

Volgens mevr. Toos van de Weijer-Bergh is de deelnemers een hele 
leuke, afwisselende dag geboden:  
 "Het was die € 50,- royaal waard! Als je bedenkt wat ons allemaal voor dat 
geld is geboden, kan echt niemand zeggen dat de prijs te hoog zou zijn 
voor deze dag".  
 

Ook volgens mevr. Mia Heltzel was het een zeer geslaagd uitstapje. Het 
jeu de boules was haar uitstekend bevallen en ook het afsluitende diner bij 
Driek was heel goed verzorgd:  
"We overwegen om ook eens aan  het jeu de boules van de seniorenvere-
niging te gaan deelnemen, zodra we wat meer tijd hebben" 
 

Dhr. Sjra Willems had wellicht van te voren op een beter resultaat bij het 
jeu de boulen gehoopt. Maar: 
De poedelprijs (d.w.z. de laatste plaats!) ging naar Sjra Willems (voorzitter) 
van de seniorenvereniging Posterholt. Dat betekende enig (onschuldig) 
leedvermaak voor een aantal van onze leden, die weten dat Sjra als een 
van de betere jeu de boulers van de Seniorenvereniging van Posterholt 
geldt en dus eigenlijk "een eer had hoog te houden"! Sjra wist de grappig 
bedoelde opmerkingen echter uiterst sportief te incasseren en lachte vrolijk 
met de plagerijtjes mee (…als een boer die kiespijn heeft…). 
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INTERNATIONALE DAG VAN DE OUDEREN  
 

Elk jaar op 1 oktober  vieren we de Internationale dag van de ouderen. Dit 
jaar was het aan de seniorenvereniging Vlodrop om namens het Senio-
renplatform Roerdalen deze middag te organiseren.   
 

 
 

Ongeveer 160 aanwezigen, met name senioren  uit de gemeente Roerda-
len, genoten  vrijdag 1 oktober  in Zaal Roerzicht te Vlodrop van een mid-
dagvullend programma met dans en muziek.  
 

 
Na een kort openingswoord  door de voorzitter Will Willemsen en een 
toespraak van de burgemeester van Roerdalen - mevrouw Ellen Hanselaar 
-  kon het programma van start gaan. De aanwezigen genoten van de 
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optredens van de Volkdansgroepen van Montfort en Vlodrop, de 
linedancers van Vlodrop en Herkenbosch en de dansgroep uit Posterholt. 

 
In de pauze konden de aanwezigen genieten van een lekker stuk vlaai en 
een goede kop koffie of thee. Tussentijds zorgden Jos en Gerlinde voor de 
nodige muzikale omlijsting en konden de aanwezigen ook zelf de dansvloer 
op.  Met een gratis tombola werd deze succesvolle middag afgesloten. 

 
 
Hieronder laten we enkele deelnemers aan het woord. 
Onze burgemeester mevr. drs. Ellen Hanselaar-van Loevezijn 
feliciteerde in haar toespraak het bestuur met de geweldige opkomst bij 
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deze tweede Seniorendag in Roerdalen en dankte het bestuur voor de 
organisatie van deze dag. Ze had reeds vastgesteld dat het een zeer actief 

en druk programma zou gaan worden met o.a. optredens van diverse 

groepen. Zij achtte het belangrijk in elk geval één keer per jaar speciale 

aandacht te vragen voor senioren. Het is zeker voor de toekomst belangrijk 
dat deze senioren "goed blijven meedoen in de samenleving". Wat betreft 

de Seniorendag van Roerdalen hoopte zij dat het een soort "Olympische 

Estafette" zal gaan worden, waarbij de seniorendag om het jaar door de 
seniorenverenging van een ander kerkdorp georganiseerd zal worden. Op 

die wijze kan er iets moois uit gaan groeien. Tot slot wenste ze alle 

aanwezigen veel plezier op deze dag. 
Volgens dhr. Hintzen uit Posterholt vertoonde het programma zeker 

overeenkomsten met het programma van vorig jaar, toen de Seniorenvere-

niging van Posterholt de dag voor de eerste keer in Roerdalen organi-

seerde. Hij vindt het interessant om (dans)groepen uit de andere dor-
pen/kernen van Roerdalen aan het werk te zien en ervaringen uit te wisse-

len.  

Volgens mevr. Michels uit Posterholt - die tijdelijk vanwege haar 
revalidatie van een gebroken bekken in een rolstoel zat - was  er eigenlijk 

te weinig plaats in de zaal. Misschien kon het nu nog net, maar er had 

maar een beperkt aantal gasten méér hoeven te komen en de zaal zou te 

klein geweest zijn. Voor de toekomst moet wellicht toch naar iets grotere 
zalen worden omgezien. Wel waardeerde zij het zeer dat er speciaal voor 

rolstoelers iets geregeld was om gemakkelijk binnen te kunnen komen. 

Mevr. Nelly Hennes uit Vlodrop, die zelf lid is van de volksdansgroep  
van Vlodrop, wees op de goede organisatie en vond het een hele leuke 

middag. Volgens haar zijn deze Seniorendagen zeker voor herhaling 

vatbaar. 
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"HET KOMT TOCH ALLEMAAL VANZELF WEL GOED." 
 
Nadat alle bestuursleden van de Seniorenvereniging Vlodrop in "Tuut mit 
ziepnaat" zijn geïnterviewd, staat deze keer Mgr. dr. Hub Schnackers,  
vicaris-generaal van ons bisdom, centraal in deze rubriek. Voor Vlodrop is 
hij echter "gewoon" de parochieherder en daarom heeft hij ook het liefst dat 
wij hem hier in Vlodrop aanspreken als "pastoor". 
 

Van boerenzoon tot doctor in "dogmatische theologie" 
Wie pastoor Schnackers kent, weet dat zijn wortels liggen in het Zuid-Lim-
burgse Bocholtz. Daar is hij in 1946 geboren als oudste van een tweeling. 
"Ik ben tot mijn priesterschap gekomen binnen de toenmalige volkskerk; ik 
werd er niet toe gedwongen, maar het was een heel normaal gegeven dat 
iemand die weg wilde inslaan", aldus onze pastoor.  
Hij heeft er later ook nooit aan getwijfeld of hij die weg wel wilde vervolgen, 
al lieten de ontwikkelingen in de kerk aan het einde van de jaren zestig / 
begin jaren zeventig ook hem niet onberoerd. Dit heeft er dan ook toe ge-
leid dat hij, na zijn studie aan de Universiteit voor Theologie en Pastoraat 
(UTP) in Heerlen, zijn priesterwijding even heeft uitgesteld, omdat hij vond 
dat hij er nog niet voor gereed was. De toenmalige bisschop Gijsen raadde 
Schnackers aan om verder te gaan met studeren. Hieraan had hij nog nooit 

gedacht, maar toch volgde hij dit 
advies op. In Regensburg begon 
hij toen aan de studie "dogmati-
sche theologie". Onder leiding 
van professor Ratzinger promo-
veerde hij hier tot doctor. Dat 
deze "hele goede professor" in 
2005 verkozen is tot Paus Be-
nedictus XVI, is bekend. In Re-
gensburg werd Schnackers te-
ruggeworpen op zichzelf, wat 
soms moeilijk maar wel heil-
zaam was. 
 

Van docent tot vicaris-
generaal  
Eenmaal terug in Nederland 
werd hij echter gevraagd om les 
te gaan geven op Rolduc. "Ik 
ben toen gaan beseffen dat je 
gewoon moet doen wat op je 
weg komt en niet datgene wat je 
voor jezelf hebt uitgezocht. Je  
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ontdekt zo dat je meer talenten hebt dan je dacht te hebben. En je hoeft je 
geen zorgen te maken over je levensgeluk: het komt toch allemaal vanzelf 
wel goed". 
In 1984 werd hij dan eindelijk pastoor in de toen grootste parochie van 
Limburg: het Maastrichtse kerkdorp Heer. Schnackers heeft dit als 
"spannend" en "druk" ervaren. En hij heeft hier geleerd dat conflicten altijd 
zakelijk dienen te zijn en nooit een relatie tussen mensen mogen beïnvloe-
den, want hen  kom je in je parochiegemeenschap immers altijd weer te-
gen. Na Heer werd hij deken van Kerkrade. Hier heeft hij vele werkgroepen 
opgezet en het hele dekenaat verrijkt met allerlei toerustingscursussen. 
Pastoor Schnackers is altijd bevriend geweest met Frans Wiertz, die vier 
jaar ouder is.  Toen de huidige bisschop hem opbelde - hij weet de datum 
nog exact - met de vraag om morgen eens te komen praten, wist 
Schnackers al genoeg. "Ik wil je als vicaris hebben", was de boodschap 
van de bisschop kort en bondig. Omdat hij zijn vriend niet graag 
teleurstelde, maar meer nog omdat hij vond dat je moet doen wat op je weg 
komt, heeft hij hiermee ingestemd. Ook bleef hij pastoor in Kerkrade-Holz. 
Toen hij zijn taken als vicaris volbracht had, had Wiertz weer een ander 
verzoek: of Schnackers de vacature van "vicaris generaal" wilde vervullen. 
Zijn antwoord is bekend. Het woordenboek zegt ons dat deze functie de 
betekenis heeft van "plaatsvervanger van de bisschop"; maar dan wel op 
het bestuurlijke vlak. Bij sacramentele gelegenheden is de hulpbisschop de 
vervanger. In deze functie maakte hij ook kennis met Vlodrop.  
 

Van Zuid-Limburger tot "Vlorper" 
Op een dag had hij een verrassende mededeling voor het kerkbestuur van 
Vlodrop, dat in gesprekken met hem er al meerdere keren op had aange-
drongen om weer een eigen pastoor te krijgen: "Wat zouden jullie ervan 
zeggen als ík jullie nieuwe pastoor word?" Er viel toen een korte stilte bij 
het kerkbestuur, maar van de verbazing bekomen werd toch snel inge-
stemd met dit aanbod. De taken aan het bisdom bleven de eerste prioriteit 
behouden, maar Schnackers verhuisde toen snel naar "Vlorp". "Midden- 
Limburgers kijken eerst wat ze aan je hebben en ze zullen niet het initiatief 
nemen om iets nieuws te starten of een verandering door te voeren", ervoer 
onze pastoor. "Ook laten zij hun gevoelens niet zo snel zien. Een uitnodi-
ging voor een huisbezoek komt er zelden als er niet een bepaald doel mee 
wordt beoogd, zoals een doop- of huwelijksgesprek. Dat vind ik jammer, 
want ondanks mijn drukke agenda, maak ik hier graag tijd voor vrij." 
In Zuid-Limburg werd wel eens gezegd: "Meneer pastoor ik heb helemaal 
niets begrepen van die moeilijke woorden die u heeft gepreekt", en dit kon 
dan aanleiding zijn om hier de volgende keer rekening mee te houden. 
"Maar in Vlodrop hoor je maar weinig hierop. Behalve als men aan de bar 
zit en een paar glaasjes heeft gedronken; dan weten je op een avond 
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meteen vier mensen te zeggen dat ze iedere week je goed geschreven 
stukjes in het parochieblad lezen!" 
Schnackers wil nadrukkelijk niet de indruk wekken dat hij het niet goed zou 
kunnen vinden met de Vlodroppenaar. Er is in de voorbije jaren zeker een 
band met Vlodrop ontstaan. Ook van de Midden-Limburgse omgeving 
geniet hij als hij dagelijks naar Roermond fietst. Ook omgekeerd voelt 
Schnakcers zich opgenomen in onze gemeenschap. "Als de bisschop mij 
vraagt om door te gaan totdat hij op 75 jarige leeftijd zijn ambt als bisschop 
terug geeft aan de paus, zal ik hem niet teleurstellen." Maar of hij hierna 
weer terugkeert naar "zijn" Zuid-Limburgse land? 
"Nee hoor. Wat daar in het verleden is geweest, is er nu toch niet meer. Ik 
denk dat ik dan met emeritaat ga en verbonden blijf aan het parochiecluster 
Roerstreek. Op dit moment leef ik tevreden in de Vlodropse parochiege-
meenschap en waarom zou ik deze dan straks verlaten?" 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Markt 9 Vlodrop,  tel. 0475-401018, 
's woensdags gesloten 

 
Markt 9 Vlodrop, tel. 0475-401018

‘s woensdags gesloten
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FOTOGALERIJ (1) 
Hieronder enkele foto-impressies van het door De Blokhut georganiseerde 
Dorpsfeest van Vlodrop op 18 september 2010. Een aantal van onze (be-
stuurs)leden en contactpersonen liet  zich de barbecue goed smaken en 
genoot van de diverse optredens. 
 

 
 
Onze voorzitter Will Willemsen wist een eventuele generatiekloof moeite-
loos te overbruggen. 
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Willems Uitvaartverzorging 
‘t Sittert 22
6077 NN St. Odiliënberg
0475-401854

Willems Uitvaartverzorging
Kapellerlaan 71
6045 AB Roermond
0475-333040
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VAN HEURE ZÉGKE….. 
 

“Waem is det toch eigelik?” 
 

Regelmatig hoor je deze vraag, als men het heeft over het grote standbeeld 
dat rechts naast de kerk staat. Het antwoord op deze vraag is de Heilige 
Franciscus Solanus. Deze heilige uit Andalusië (Zuid-Spanje) trad op 20-ja-
rige leeftijd in bij de Franciscaner orde. Als missionaris ging hij o.a. naar 
Zuid-Amerika en India waar hij zich vooral bekommerde om de indianen. 
Vele indianen gingen geloven in Christus. In 1610 stierf Franciscus op 61 
jarige leeftijd in Lima, de hoofdstad Peru.  
Het beeld van de Heilige Franciscus Solanus, met aan zijn voeten een indi-

aan en een meisje, werd in de beginjaren 
van Klooster St. Ludwig (1912-1915) uit-
gehouwen door de aldaar wonende 
broeder Laurentius Anton Zündel. Wie 
het beeld wat nauwkeuriger bekijkt, ziet 
op de sokkel onder het beeld de tekst: 
"Er hat mich gesannt den armen frohe 
Bottschaft zu bringen". Op beide zijkan-
ten van de sokkel bevindt zich een me-
daillon met afbeeldingen. 
 

Het beeld stond, tot het vertrek van de 
paters in 1979, links voor klooster St. 
Ludwig in het kloosterpark. Op 28 juli 
1979 is het St. Franciscusbeeld overge-
bracht naar zijn huidige plek. Een grote 
kraan, een tractor en een laadschop 
waren nodig om het beeld en daarna het 
voetstuk van hun plaats te krijgen. Ze 
waren zo zwaar dat ieder apart op zware 
wagens geladen en vervoerd moesten 

worden. Het beeld wordt geschat op 1500 à 2000 kilo; het voetstuk op 3 à  
4000 kilo. Het karwei duurde van 9 tot 12 uur. 
 

Om de onkosten van het herplaatsen van het beeld te kunnen betalen, 
werd een geldinzamelingsactie gehouden. Deze actie bracht Fl. 942,78 op. 
De pastoor ontving aan giften Fl. 1075,--.   
 

Overigens stond rechts in het park van het klooster het beeld van onderwij-
zer en pater franciscaan Franciscus van Assisië, in gesprek met een scho-
lier. Momenteel siert dit beeld de parkeerplaats voor hotel St. Ludwig op 
Vlodrop – Station. En dat beeld is dus niet de heilige Ludwig…!  
Beide beelden zijn een "souvenir" van de paters van St. Ludwig bij hun 
vertrek in 1979 geschonken aan onze parochie.  



26

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

Alles los, per stuk, en op maat verkrijgbaar!

Bergerweg 2  6063 BR  Vlodrop  0475-401950

Dierenwinkel Vlodrop De Parasol 

Bergerweg 36  - 6063 BS Vlodrop - Tel: 0475-407190
Email: info@de-parasol.com



27

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



• geboortekaartjes

• huwelijkskaarten

• jubileumkaarten

• adreskaartjes

• brieven en facturen

• kettingformulieren

• enveloppen

• kerstkaarten voor bedrijven

• reclamedrukwerk

• etiketten
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• 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 
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HET JUISTE 
ADRES


