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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  

 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

De nachten worden weer korter en de da-
gen  langer.  Laten we hopen dat we de 
ergste sneeuw en vrieskou gehad heb-
ben. Door de erg strenge winter tot nu 
toe, zaten velen van u tijdelijk een beetje 
opgesloten in het eigen huis. Maar met de 
lente in aantocht, kunnen we hopelijk bin-
nenkort weer genieten van de vogels en 
het groen. 
De ledencontactdag op 26 november 
2010 is als zeer geslaagd ervaren. Het 
buffet was zoals vanouds weer prima ver-
zorgd en de goochelaar liet ons schrikken 
toen hij ons geld zomaar liet verdwijnen 
en handen begon af te hakken. Gelukkig 
is weer alles in orde gekomen.  
Ook de kerstviering werd druk bezocht.  
Na de H. Mis en de koffietafel verzorgde 
het kinderkoor twee mooie optredens. 
Verslagen en foto’s van feestavond en 
kerstviering vindt u elders in deze "Tuut 
mit Ziepnaat". Ook zijn er filmpjes hiervan  
geplaatst op onze website; breng ook 
eens een bezoek aan onze website.  
 

Vooruitblik 
Op dit moment zijn we bezig om eventu-
eel nog een uitstapje geregeld te krijgen 
begin maart. Dit kunnen we nog niet 
100% toezeggen, maar zodra e.e.a. be-
kend is, zult u dit van ons vernemen.  
Op 25 maart a.s. is de jaarvergadering 
gepland. Na een uurtje vergaderen zal 
aan deze avond nog een leuke invulling 
worden gegeven, die hier echter nog niet 
verklapt mag worden. De paasviering zal 
in de volgende "Tuut mit Ziepnaat" 
worden toegelicht.  Natuurlijk zijn er onze 
wekelijkse bijeenkomsten. Kijk hiervoor 
ook in het parochieblaadje. 
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Het bestuur bedankt 
Ons bestuurslid Betsy Willems heeft zich, om haar moverende redenen, 
bedankt als bestuurslid van de Seniorenvereniging Vlodrop. Het bestuur 
respecteert haar besluit en bedankt Betsy voor haar inzet. Als gevolg hier-
van is er een vacature ontstaan in het bestuur. Heeft u interesse in een be-
stuursfunctie of weet u iemand die hiervoor interesse heeft, neem dan 
contact op met een van onze bestuursleden. 
 

Het bestuur vraagt vrijwilligers  
Zoals u ziet zijn wij een actieve vereniging. Het organiseren van de activi-
teiten komt echter veelal op een beperkte groep mensen neer. Daarom 
stellen wij het op prijs als zich vrijwilligers  zouden melden, die zich bijvoor-
beeld bezig gaan houden met de organisatie van de thema-activiteiten. 
Maar ook bij de wekelijkse activiteiten kunnen wij extra handen gebruiken. 
En ook voor het rondbrengen van diverse post ten behoeve van onze le-
den, zoals bijvoorbeeld "Tuut mit Ziepnaat", uitnodigingen e.d. kunnen we 
hulp gebruiken. Heeft u interesse of wilt u meer weten, meldt u zich dan bij 
een van de bestuursleden. 
 
Overigens is bij al onze (wekelijkse en maandelijkse) activiteiten 
nog ruimte voor nieuwe deelnemers. Loop (ook als u nog geen 
lid bent) gerust eens binnen om kennis te maken met een 
activiteit. Laat u maar eens verrassen! 
 
Contributie 2011 
Vorig jaar is door omstandigheden de contributienota veel te laat en onre-
gelmatig verschenen. Bij deze "Tuut mit Ziepnaat" is de contributienota 
2011 gevoegd. Wij verzoeken u bij voorkeur de contributie over te 
maken. Maar mocht u dat verkiezen, dan kunt u de contributie ook vóór of 
ná de Algemene Ledenvergadering op 25 maart contant betalen. Voeg het 
bedrag in een envelop, samen met de contributienota en we weten wie 
betaald heeft.  Nu Betsy helaas gestopt is, zal John Biermans, De 
Eerensplein 16, te Vlodrop de ledenadministratie gaan bijhouden. 
Wijzigingen enz. vanaf nu door te geven via 06-23188251.  
 

Het Bestuur van de Seniorenvereniging Vlodrop 
 
 
 
 
 
 
 

 

JAAROVERZICHT ACTIVITEITEN 2011 * 
 
Wekelijkse activiteiten   

Maandag Line dance Zaal Roerzicht 20.00 uur 

Dinsdag Gymnastiek De Blokhut 10.15 uur 

Dinsdag Soos/kienen/kaarten Zaal Roerzicht 14.00 uur 

Woensdag Jeu de boules De Blokhut 14.00 uur 

Donderdag Volksdans De Blokhut 13.30 uur 

 

 

Kaarten / jokeren en kruisjassen   

Donderdag 20-01-2011 De Blokhut 19.30 uur 

Woensdag 23-02-2011 De Blokhut 19.30 uur 

Donderdag 10-03-2011 De Blokhut 19.30 uur 

Donderdag 07-04-2011 De Blokhut 19.30 uur 

Donderdag 12-05-2011 De Blokhut 19.30 uur 

Donderdag 23-06-2011 De Blokhut 19.30 uur 

Donderdag 21-07-2011 De Blokhut 19.30 uur 

Woensdag 21-09-2011 De Blokhut 19.30 uur 

Donderdag 20-10-2011 De Blokhut 19.30 uur 

Donderdag 24-11-2011 De Blokhut 19.30 uur 

Donderdag 29-12-2011 De Blokhut 19.30 uur 

 

 

Line-dance  CD avond   

Zaterdag 12-02-2011 Zaal Roerzicht 20.00 uur 

Zaterdag 21-05-2011 Zaal Roerzicht 20.00 uur 

 
 

Vergaderingen  contactpersonen   

Donderdag 06-01-2011 De Blokhut 20.00 uur 

Donderdag 24-02-2011 De Blokhut 20.00 uur 

Donderdag 19-05-2011 De Blokhut 20.00 uur 

Donderdag 07-07-2011 De Blokhut 20.00 uur 

Donderdag 22-09-2011 De Blokhut 20.00 uur 

Donderdag 17-11-2011 De Blokhut 20.00 uur 

 
 

 

                                                

* Alle data onder voorbehoud 
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Vergaderingen  bestuur   
Dinsdag 18-01-2011 De Tram 19.30 uur 
Dinsdag 01-03-2011 De Tram 19.30 uur 
Dinsdag 10-05-2011 De Tram 19.30 uur 
Dinsdag 12-07-2011 De Tram 19.30 uur 
Dinsdag 06-09-2011 De Tram 19.30 uur 
Dinsdag 15-11-2011 De Tram 19.30 uur 
 
Overige activiteiten    
Algemene 
ledenvergadering 

vrijdag 25-03-2011 Zaal Roerzicht 19.00 uur 

Paasviering dinsdag 19-04-2011 Zaal Roerzicht 14.00 uur 
Internationale dag 
van de senior 

zaterdag 01-10-2011 Herkenbosch  

Uitstapje datum Volgt   
Ledencontactavond datum Volgt   
Kerstviering dinsdag 20-12-2011 Zaal Roerzicht 14.00 uur 
 
Van alle overige activiteiten krijgt u tijdig bericht en een uitnodiging. 
 

Het Bestuur van de Seniorenvereniging Vlodrop 
 

MODEHUIS

Markt 7 • 6063 AC VLODROP

 

EEN VRAAG AAN DE OUDERENADVISEUR 
 

De ouderenadviseur beantwoordt deze keer de volgende vraag: 
 

"Door ouderdom of een beperking kan ik niet met het openbaar 
vervoer reizen. Welke vormen van vervoer zijn er nu voor mij be-
schikbaar?" 
 

Allereerst is er de Regiotaxi. In principe is de Regiotaxi bedoeld voor 
iedereen die om welke reden dan ook van deur tot deur gebracht wil 
worden. Het maakt niet uit wat je leeftijd is en of je goed of slecht ter been 
bent. Als het echter voor u, als gevolg van ouderdom, ziekte of beperking, 
onmogelijk is om gebruik te maken van het openbaar vervoer, kunt u bij de 
gemeente een indicatie (goedkeuring) aanvragen om (vanuit de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning) tegen een gereduceerd tarief met de 
Regiotaxi te mogen reizen. U krijgt dan hiervoor een pasje en u betaalt 
slechts € 0,51 per zone. Wie geen indicatie heeft, betaalt € 3,00 per zone. 
Om met de Regiotaxi te kunnen reizen, dient u minimaal één uur voor 
vertrek uw reis te reserveren. U wordt vervoerd samen met anderen in een 
taxi of busje. Wie verder wil reizen dan vijf zones van het openbaar 
vervoer, betaalt met de Regiotaxi € 8,50 per zone. Uitzondering hierop 
vormen de reizen naar het centrum of ziekenhuis van Weert en Venlo; deze 
kosten het tarief van vijf zones.  
Wie echter een indicatie van de gemeente heeft om met de Regiotaxi te 
kunnen reizen of wie een rolstoel/scootmobiel van de gemeente heeft 
ontvangen of wie een Gehandicaptenparkeerkaart bezit, kan met Valys 
verder dan vijf zones reizen. U kunt dus alleen van de taxi van Valys ge-
bruik maken als u een ziekte of beperking heeft. Valys vraagt u aan via 
0900 - 9630 of via www.valys.nl. U betaalt met het Valyspasje  € 0,18 per 
kilometer (dus geen zones meer) tot een maximum van 750 kilometer per 
jaar. Ook hier moet minimaal een uur van tevoren worden gereserveerd. 
Mogelijk wordt ook nu de reis gecombineerd met anderen, terwijl de kosten 
gelijk blijven.     
 

Met het pasje van de Regiotaxi kunt u sinds november 2010 bovendien 
gratis gebruik maken van de bus in Noord- en Midden-Limburg.  
 

Wie niet in staat is om zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen, kan 
een OV-begeleiderskaart aanvragen bij de NS, tel. 0900 - 1462. Er kan 
dan altijd gratis een begeleider met u meereizen.  
Onder bepaalde voorwaarden kunt u ook gebruik maken van het zieken-
vervoer van uw eigen zorgverzekering. Deze voorwaarden kunt u navra-
gen bij uw eigen zorgverzekeraar.  
Meer informatie over deze vormen van vervoer als gevolg van ouderdom, 
ziekte of beperking, kunt u verkrijgen bij het WMO-loket van de gemeente 
Roerdalen, tel. 0475 – 53 88 88.  
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Dierenwinkel Vlodrop De Parasol 

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

 

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 

 

"JEU DE KOERSBOULES" IN VLODROP 
 

Er zijn vele activiteiten mogelijk bij de Seniorenvereniging Vlodrop. Ditmaal 
belichten we het jeu de boules; het bekende balspel waarbij het de 
bedoeling is de eigen (metalen) bal zo dicht mogelijk bij een klein houten 
balletje (de but) te gooien of te rollen. Jeu de boules wordt internationaal 
officieel met het chique woord petanque aangeduid. Het heeft een lange 
geschiedenis. Het spel werd in zijn vroegste vorm reeds bij de oude 
Grieken gespeeld. 
Elke woensdag van 14.00 tot ongeveer 16.30 uur komt een groepje 
liefhebbers van jeu de boules bij elkaar in de Blokhut. De redactie van Tuut 
mit Ziepnaat bracht op 2 februari jl. een bezoekje aan de Blokhut en trof 
daar een gezellig clubje aan, bestaande uit vier dames en drie heren: 
Corrie Cuypers, haar dochter Elly Frenken-Cuypers, Toos van de Weijer, 
het echtpaar Nellie en René Hennes, Ed Nieboer en John Coenen. Tijdens 
de pauze om plusminus 15.00 uur wordt plaats genomen aan een grote, 
ovale tafel en er komt een kan heerlijke, goed geurende koffie op tafel; ook 
de koekjes ontbreken niet. 

Een pauze is tijdens de jeu de boules middagen gebruikelijk. Want behalve 
het spel, is het sociale contact voor de deelnemers natuurlijk ook belangrijk 
en de groep houdt ervan om gezellig wat te kletsen.  
Nu de redacteur van de Tuut mit Ziepnaat op bezoek is, is de accommoda-
tie het belangrijkste gespreksthema tijdens de pauze. Vooropgesteld: de 
deelnemers zijn tevreden en hebben het fijn met elkaar. Echter, ze hebben  
ook een grote wens. Ze zouden heel graag een echte, goede baan  willen 

* Redacteur Frank Clevers in gesprek met de jeu-de-boulers 
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Grootestraat 3,  6063 AK  VLODROP
Tel: 0475-402327 Henk en Elvira Herber
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www.daemen-fietsen.nl

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

 

hebben, waarop echt jeu de boules kan worden gespeeld. "De mat waarop 
we nu spelen is niet echt uitnodigend", vindt Ed Nieboer, die van alle 
aanwezigen bijval krijgt.  

 

Wie het zevental op deze woensdagmiddag aan het werk ziet, krijgt 
inderdaad niet het beeld dat in het algemeen bij jeu de boules naar boven 
komt. Wie aan jeu de boules denkt, denkt al gauw aan een pleintje in het 
centrum van een Frans dorpje met een mooi aangelegde baan. In de 
Blokhut niets van dat alles: in de zgn. wintertuin is op de betonnen vloer 
een lange mat uitgerold, die als baan dient. Omdat dit uiteraard geen echte 
jeu de boules baan is, vinden de aanwezigen dan ook dat zij geen echt jeu 
de boules spelen, maar een combinatie van koersbal en jeu de boules. 
Noem het maar een nieuwe spelsoort: "jeu de koersboules" ! Allen kunnen 
wel lachen om deze woordspeling. 
Maar hoe is dit op te lossen? Welk idee heeft de groep zelf? Ed Nieboer 
vertolkt de mening van allen als hij de wens uitspreekt voor een buitenbaan 
met een afdak en zijwanden aan de achterkant van de Blokhut: 
 

"Er zijn in principe een drietal mogelijkheden: enkele echte, volwaardige 
binnenbanen, of enkele buitenbanen helemaal los van of vastliggend aan 
de zijkant of de achterkant van de Blokhut met zijwanden en een afdak 
erboven. Binnenbanen in de Blokhut vallen sowieso af; je kunt er immers 
nergens een echte baan met zand en grind aanleggen. Enkele volwaardige 
binnenbanen in een (houten) gebouwtje dus, een stukje los van de Blokhut 
zullen qua kosten ook wel onhaalbaar zijn. Blijft over, de mogelijkheid van 
enkele buitenbanen vastliggend aan de Blokhut, met een afdak en 
zijwanden, zodat de banen ook enigszins verwarmd kunnen worden bij 

* Mevrouw Corrie Cuypers is aan de beurt om de bal zo dicht mogelijk bij de but te werpen 
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lagere temperaturen. Daarmee zouden we tevreden zijn, al zijn we er ons 
van bewust dat ook dat waarschijnlijk wel enkele duizenden euro’s zal 
kosten. Maar dit is wellicht wel haalbaar en daar hopen we op."  
 

Nellie Hennes zegt dat zij ervan overtuigd is dat er meer belangstellenden 
voor jeu de boules naar de Blokhut zullen komen als die overdekte buiten-

baan er inderdaad komt. Ed Nieboer wil graag nog  toelichten waarom een 
afdak en zijwanden per se nodig zijn en men eigenlijk in Nederland niet 
zonder kan spelen.  
 

"Je bent in Nederland heel erg afhankelijk van het weer en bij oudere 
mensen speelt dat natuurlijk een belangrijke rol. Iemand van gevorderde of 
zelfs vergevorderde leeftijd  speelt uiteraard liever niet bij regen of als het 
te koud, of juist erg warm is. Als je alleen maar op buitenbanen zonder 
afdak kunt spelen, blijven er niet veel dagen in het jaar over dat je kunt jeu-
de-boulen. Juli en augustus vallen voor ons sowieso al af omdat de 
activiteiten van de Seniorenvereniging dan stil liggen. Blijven eigenlijk 
alleen nog de weinige mooie dagen in voorjaar en najaar over en die 
moeten dan ook nog op een woensdag vallen…"  
 

Kortom, een buitenbaan met afdak en zijwanden is eigenlijk het minimum. 
De groep heeft deze wens dan ook neergelegd bij het bestuur. De afspraak 
is dat er een vrijblijvende offerte aangevraagd zal worden en voorzitter Will 
Willemsen heeft beloofd dat hij zal bekijken wat de mogelijkheden zijn. Het 
kostenplaatje is uiteraard het belangrijkste.  

* De redacteur werpt zelf ook een balletje 

 

Voorlopig roeien de jeu-de-boulers met de riemen die ze hebben. Het mag 
dan wel officieel geen jeu de boules heten wat er gespeeld wordt, maar het 
belangrijkste doel wordt wel elke woensdagmiddag bereikt: een gezellige 
middag, een beetje beweging, lekker koffiedrinken, kletsen, lol maken, el-
kaar een beetje jennen als een bal niet zo best werd geworpen, 
enzovoorts. Iets na half vijf wordt de laatste bal gegooid, de ballen worden 
opgeruimd, de mat wordt opgerold en de zeven deelnemers gaan tevreden 
huiswaarts. 
 
 
 

Aanmelding 
Iedereen kan tweemaal gratis vrijblijvend meedoen. Hebt u tweemaal vrij-
blijvend deelgenomen 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 seniorenvereniging 
Vlodrop, betaalt u éénmaal per jaar € 9,00 contributie (= het lidmaatschap 
van de seniorenvereniging in 2011) én per maand € 5,00 eigen bijdrage 
voor de activiteit jeu de boules. 
- Wie géén lid van de seniorenvereniging is, betaalt € 2,00 per bijeenkomst.  
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: 
- Marjon van der Beek – Heiligers. 0475-403328 (bestuurslid Seniorenver.) 
-John Coenen, 0475-403641 (contactpersoon jeu de boules)  
 

* Als de de deelname groot is, wordt nog een tweede mat uitgerold 
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blijvend deelgenomen 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 seniorenvereniging 
Vlodrop, betaalt u éénmaal per jaar € 9,00 contributie (= het lidmaatschap 
van de seniorenvereniging in 2011) én per maand € 5,00 eigen bijdrage 
voor de activiteit jeu de boules. 
- Wie géén lid van de seniorenvereniging is, betaalt € 2,00 per bijeenkomst.  
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: 
- Marjon van der Beek – Heiligers. 0475-403328 (bestuurslid Seniorenver.) 
-John Coenen, 0475-403641 (contactpersoon jeu de boules)  
 

* Als de de deelname groot is, wordt nog een tweede mat uitgerold 
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HAARMODE

SCHOEMAKERSHAARMODE

Schoemakers

 

LEDENCONTACTAVOND 2010 EN 45-JARIG BESTAAN 
 

Op vrijdag 26 november 2010 werd onze jaarlijkse ledencontactavond ge-

houden. Tevens vierden we die avond het 45-jarig bestaan van onze vere-
niging. Reden te meer voor het bestuur om iets extra’s te organiseren.  

Voor deze avond hadden zich 62 leden aangemeld.  

We openden de avond om ongeveer 18.00 uur met een overheerlijk koud 

buffet met twee soorten warm vlees.   
 

 
 

Nadat iedereen zich het eten goed had laten smaken, genoten we aanslui-
tend van het optreden van goochelaar Gijs Benneheij.  
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Met ondersteuning van de charmante assistentes Mieke Pustjens en Riet 
van de Borgh, wist hij menige keer het publiek te verrassen met zijn 

goochelacts.  

De echtgenoot van ons bestuurslid Riny Mulders-Maessen - dhr. Jan  

Mulders, die eveneens ter assistentie werd gevraagd - keek wel erg sip 
toen hij in plaats van het door hem beschikbaar gestelde biljet van € 20 

euro een biljet van slechts € 5,- van Gijs terug kreeg na diens goochelact. 

Jan schrok zich helemaal een hoedje toen hem na een (mislukte?) 
goochelact van Gijs zijn ter beschikking gestelde horloge in duizenden 

gruzelementen door de goochelaar werd terug gegeven. Maar Gijs zou 

geen goochelaar zijn als hij ook dat probleem niet tackelde.  Uiteindelijk 
ging ook Jan - met zijn toch geheel intacte horloge -  tevreden weer terug 

naar zi jn plaats.  

Na het optreden van de goochelaar volgde de eerste ronde van de tom-

bola. Er waren mooie prijzen te winnen. Na de eerste ronde van de tombola 
werd de zaal opnieuw in stemming gebracht door het optreden van Neppie 

Kraft.  
 

 
 

Zij wist met haar vrolijke nummers van Beppie Kraft en vele andere 

Limburgse artiesten de zaal helemaal op hol te krijgen. De polonaise werd 
uitbundig gedanst en menige aanwezige genoot van wat extra beweging. 

Tussen de bedrijven door en na het optreden van Neppie Kraft zorgde  

DJ Hans nog voor stemmige muziek. Iedereen kon verzoekjes bij hem 

indienen.  
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Met de titel "Van bejaardenvereniging, via vereniging van ouderen en 
gepensioneerden, naar seniorenvereniging", konden we tussen alle 

bedrijven  door  de hele avond kijken naar  een diapresentatie van oude en 

nieuwe beelden van de activiteiten van onze vereniging.  

Tot slot van de avond volgde de tweede trekking van de tombola. 
 

Hieronder volgen enkele reacties van deelnemers, die een goede indruk 

geven van de waardering van onze leden voor deze avond. 
Volgens dhr. Frans Holten en echtgenote mevr. Els Holten-Lommen was   

het een hele mooie, gevarieerde avond: 
 

"Met name het gelijk starten om 18.15u met het buffet was een 'gouden 

greep'. Handhaven zo. Dat is veel beter dan het buffet pas om 21.00u of 

zelfs nog later te openen. Nu kunnen de deelnemers eten op een tijdstip 
waarop veel mensen normaal ook thuis eten", aldus Frans en Els Holten. 

     

Ons zeer gewaardeerde  lid dhr. Frans Boogaard - die trouwens (op jeu 
de boules na) aan alle activiteiten van onze vereniging deelneemt !, - had 

ook van de avond genoten. Deze "grootverbruiker van activiteiten" ver-

woordde het als volgt : 
 

"Het was een heel gevarieerd programma. Ik vond de goochelaar erg goed. 

Dat was zeker geen amateurtje, die hier en daar iets er bij beunt". 
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Willems Uitvaartverzorging 
‘t Sittert 22
6077 NN St. Odiliënberg
0475-401854

Willems Uitvaartverzorging
Kapellerlaan 71
6045 AB Roermond
0475-333040

 

KERSTVIERING 21 DECEMBER 2010 
 

Op 21 december 2010 vierde onze vereniging haar inmiddels traditionele 
kerstviering.  In een mooi versierde zaal van Café-Zaal Roerzicht droeg 
pastoor  mgr.dr. H. Schnackers een H. Mis op. De H. Mis werd opgeluisterd 
door het dameskoor, dat met orgelmuziek werd begeleid door  Gertie 
Boosten.   
 

 
 

Aansluitend aan de H. Mis konden de leden gebruik maken van een goed-
verzorgde koffietafel.  
 

 
 

 

Ons - normaal vrij kritische -  lid dhr. René Hennes was ook zeer te 
spreken over de avond: 
 

"Het was een heel goed verzorgde feestavond. Het eten was in elk geval 

een stuk beter dan vorig jaar, toen de avond op een andere locatie moest 

worden gehouden. En ook de artiesten zijn me erg goed bevallen".  
 

Voor mevr. Anja Stammen was met name de zangeres Neppie Kraft een 

geslaagd  onderdeel van het programma: 
 

"Ik heb vooral van Neppie Kraft genoten. Geweldig hoe deze Neppie de 

mensen van hun stoelen en vervolgens op de vloer wist te krijgen. 
Ondanks haar naam was haar optreden zeker geen "nep".  
 

Al met al kunnen we terugzien op een zeer geslaagde feestavond.  

 

 

 

½  Adv pag Willems uitvaartverzorging 
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Na de koffietafel was het tijd voor een middagvullend programma. De in-
middels gearriveerde Kerstman bracht de negen  meisjes van het kinder-
koor Sint Martinus naar het podium. Het was een sfeervol en ook koddig 
gezicht, want ze droegen allemaal een kerstmuts.   
De meisjes zongen sfeervolle en vrolijke kerstliederen en werden met or-
gelmuziek begeleid door Gertie Boosten.  Naast Gertie hadden Lia Wezen-
berg en Christien van de Vorst deze meisjes voorbereid op hun optreden.  
Terwijl het koor even pauzeerde, las de Kerstman de kerstgedachte.  Aan-
sluitend zong het koor nog een aantal liederen.  Ieder meisje kreeg de ge-
legenheid om voor te zingen.  Na hun eigen repertoire, zongen de kinderen 
nog een aantal liedjes samen met de Kerstman en de aanwezigen.  Het 

was een sfeervol geheel. Met een groot applaus en voor 
ieder meisje een kleine attentie werd dit gedeelte van 

de middag afgerond. 
Tot slot van de middag volgde de speciale 

kersttombola met vele mooie prijzen.  De 
Kerstman reikte de prijzen aan.  
Voor ieder lid was er ook nog een kleine attentie 
bij gelegenheid van Kerstmis. Onder het motto:  

"Wij dragen u een warm hart toe" heeft ieder lid 
een klein houten hart ontvangen. 

 

Hieronder laten we enkele deelnemers aan het 
woord. Hun opmerkingen illustreren hoe de leden (onderdelen van) de 
kerstviering hebben ervaren. 
 

 

Volgens mevr. Lies Goldsmits was ook de schriftelijke uitnodiging voor 
deze kerstviering van hoog niveau: 
 

"Een groot compliment ook voor de fraaie verzorging van de schriftelijke 
uitnodiging die we voor deze kerstviering hebben ontvangen van het 
bestuur. Dat was niet zomaar iets op een eenvoudig A4-tje". 
 

Ons - tot de zgn. jongere senioren behorend - lid mevr. Thea Dingemanse 
had toch wel wat moeite met het verhaal van de Kerstman: 
 

"Het verhaal van de Kerstman was eigenlijk best wel ingewikkeld en lang 
en daardoor moeilijk te volgen. Dan zijn de verhaaltjes van die Kerstman-
manager in de TV-reclame van Albert Hein een stuk beter te vol-
gen………... Maar desondanks alle waardering voor de Kerstman van onze 
kerstviering 2011".  
 

Mevr. Jeanne Tegels was weer iets heel anders opgevallen: 
 

"Het jongste en kleinste meisje uit het koortje was te jong om al te kunnen 
lezen. Die heeft dus alle kerstliedjes uit het hoofd moeten meezingen. Mij 
viel op dat zij haar tekstboek af en toe ondersteboven voor zich hield. Wat 
best wel een koddig gezicht was".  

 
 
 

Ons - bij het (soos)kienen controlerende -  lid mevr. Gerda op het Veld 
had veel respect voor de meisjes van het kinderkoor: 
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NAAMFEEST 
 

Gebruik 
Het was vroeger in katholieke kringen heel gebruikelijk om zijn naamfeest 
te vieren. De naamdag werd zelfs uitgebreider gevierd dan de geboorte-
dag. Ikzelf vier elk jaar met mijn familie mijn naamfeest op 3 november, de 
feestdag van de heilige Hubertus, bisschop van Maastricht en later van 
Luik. Maar ik behoor tot de weinigen die dit gebruik nog in ere houden. Ook 
hoorden vroeger bepaalde voornamen en hun heiligen uitdrukkelijk bij be-
paalde families. Was de eerstgeborene een zoon, dan moest hij naar opa 
genoemd worden. Was de eerstgeborene een dochter, dan kreeg zij de 
naam van oma. Voor het tweede kind bestonden eveneens dergelijke on-
geschreven regels naar wie hij/zij genoemd ging worden. Zodoende heten 
van mijn neven en nichten alle oudste zonen Jozef en alle oudste dochters 
Maria. Limburgser kan het niet. In Brabant was Kees en Nellie in elke fami-
lie vaste prik. Daarna kwamen andere heiligen aan de beurt. De keuze 
werd dan vaak bepaald door de verering van een bepaalde heilige.   
 

Ommezwaai  
Die tijd is voorbij. In de culturele ommezwaai van de eindjaren ‘60 en be-
ginjaren ‘70 van de 20e eeuw is ook dit gebruik ter ziele gegaan. Indien te-
genwoordig een kind nog een roepnaam heeft die ontleend is aan een hei-
lige, dan weet deze persoon meestal niet wie die heilige is en hoe het leven 
van deze heilige verlopen is. Gelukkig wordt er naast de roepnaam altijd 
toch als doopnaam een heilige gekozen, maar ook over deze heilige(n) stel 
ik meestal onwetendheid vast.  
 

Katholiek 
Toch horen heiligen bij onze katholieke kerk. Zo sterk zelfs dat één van de 
redenen, waarom de protestanten zich van de katholieke kerk hebben af-
gescheiden te maken heeft met de, in hun ogen overdreven, roomse heili-
genverering is. Zij noemden het zelfs "heiligenaanbidding" of afgoderij. Vol-
gens de protestanten ging bij vele roomsen de heiligenverering ten koste 
van de aanbidding van God. Zij hebben in zoverre gelijk, dat alleen God 
onze aanbidding waardig is. In de Beeldenstorm hebben overijverige pro-
testanten daarom alle heiligenbeelden een kopje kleiner gemaakt. Veel 
kostbare kerkelijke kunst is om die reden indertijd vernield.  
 

Verering 
Maar hoe komen wij ertoe om heiligen te vereren? En wie zijn deze heili-
gen? De apostel Paulus noemt aanvankelijk alle gedoopten "heiligen", om-
dat zij bidden, de heilige Sacramenten ontvangen en goed zijn voor de 
naaste. Het zijn dus geen overledenen, maar levende mensen die zich door 
Jezus laten heiligen. Later is deze naam beperkt voor hen die in de bele-
ving van hun christen-zijn indruk op hun omgeving hebben gemaakt. Som-
mige van hen zijn martelaren en zijn gedood vanwege hun geloof en wor-

 

"Ik vond ons eigen Vlorper Kinderkoor heel mooi. Je moet als jong meisje 
maar een solo durven te zingen voor zo'n grote zaal. Petje af voor deze 
meisjes" 
 

De deelname aan zo'n avond is echter volgens mevr. Nelly Hennes 
jammer genoeg niet gelijk over de seksen verdeeld: 
 

"Het valt me steeds weer op dat er zo weinig mannelijke leden naar dit 
soort verenigingsactiviteiten komen. Vanmiddag namen slechts zeven 
mannen aan de kerstviering deel. Ik heb zelfs mijn eigen man niet kunnen 
overhalen mee te gaan". 
 

Ook voor 2010 kunnen we terugkijken op een gezellige en sfeervolle kerst-
viering. 
 
 

 
 
½ Adv. pag. Daniels 
 
 
 
 



24 2524
 

den daarom als heiligen beschouwd. Heiligen hebben in hun leven steeds 
iets van Jezus op een heel bijzondere wijze vorm gegeven: geloof, liefde of 
hoop. Soms heel concreet in de prediking of in de aandacht voor de con-
crete mens of in het meedragen van het menselijke leed en lijden. Men kan 
ze als onze "idols" beschouwen. Na hun overlijden gingen de mensen 
daarom hun graven bezoeken zoals ook wij de laatste rustplaats van onze 
familie blijven bezoeken. De volksdevotie verklaarde hen heilig: zij zijn heel 
zeker bij God in de hemel. Later heeft de Kerk om uitwassen te voorkomen 
criteria opgesteld en moet er eerst een heiligverklaringproces worden ge-
voerd. Het leven van deze man/vrouw moet bijzonder zijn geweest. 
Zijn/haar vroomheid moet oprecht en intens zijn geweest. De liefde voor de 
naaste moet uitzonderlijk zijn geweest. Om dit te toetsen moet een "advo-
caat van de duivel" bij alles vraagtekens zetten. Maar er moet ook een 
seintje uit de hemel komen: een gebedsverhoring. Dan pas stelt de kerk 
vast: deze man/vrouw is in de hemel en mag heilig genoemd worden. 
 

Voorspraak 
Wij, katholieken, hebben bij een heilige de grote overtuiging: deze heilige 
mensen blijven zich vanuit de hemel met ons verbonden voelen en voor 
ons zorgen. Daarom roepen wij hen aan en vertrouwen hen onze noden en 
zorgen toe. De katholieke Kerk heeft de grote overtuiging: deze heilige bidt 
met ons mee en hij/zij beveelt deze gebeden aan bij God, want het is God 
die verhoring schenkt. Op voorspraak van een heilige hoop ik dus verhoring 
te ontvangen. O.L. Vrouw en St. Jozef hebben 
een erkenning op basis van hun uitverkiezing 
en genieten daarom algemene verering. Hun 
verering hoort bij ons geloof. Ook de aposte-
len hebben een voorkeurspositie. Maar vaak 
hebben mensen hun eigen voorkeuren. In de 
beleving van de mensen krijgen vele heiligen 
een bepaald terrein toebedeeld, al naargelang 
zij in hun eigen leven deze zelfde nood heb-
ben meegemaakt. Zo lijkt iedere heilige zijn 
specialisme te hebben. De heilige Apolonia is 
tegen de tandpijn. St. Odilia tegen oogziekte. 
St. Blasius biedt hulp bij keelpijn. St. Donatus 
wordt aangeroepen om voor brand, storm-
schade en hagel te worden gevrijwaard. De H. 
Clemens Maria Hofbauer is de patroon voor 
hopeloze zaken en wordt aangeroepen als 
mensen ten einde raad zijn. Daarnaast is er 
een aantal heiligen die voor alles goed zijn 
zoals Antonius van Padua of Gerardus. Zij 
worden "noodhelpers" genoemd.  

* Antonius van Padua 

 

Vaak ook hebben mensen een lievelingsheilige. In hem/haar stellen zij dan 
een groot vertrouwen. Meestal is dat op basis van opgedane ervaring: "St. 
Antonius helpt mij altijd." Andere, zeker moderne mensen zijn sceptisch. 
Maar, hoe men ook wendt of keert, gebedverhoringen kan men inderdaad 
steeds weer opnieuw vaststellen. Het is geen bijgeloof of inbeelding. 
 

Aanbidding 
Nu zijn wij katholieken niet verplicht om tot een uitgebreide  heiligenvere-
ring over te gaan. Hoogstens verdienen Maria, Jozef en de apostelen er-
kenning. Ik ben er persoonlijk zelfs wat nuchter in. Maar wij hebben wel de 
verplichting om God te aanbidden en Hem onze hulde te brengen. De pre-
fatie in de H. Mis eindigt daarom met: "Heilig, Heilig, Heilig..." 
Hebben de protestanten dan gelijk? Ja, want in de late middeleeuwen was 
er volop reden tot kritiek op dit gebruik. Het was zelfs een uitwas geworden.  
Neen, want als roomsen vinden wij, dat zij in deze kritiek zijn doorgescho-
ten, zelfs tot afwijzing van de heiligenverering. Toch kan ik soms wel begrip 
opbrengen voor hun opvatting. Zij hebben gelijk daar waar de roomsen, 
ook nu, enkel bij de heiligenverering blijven steken en waar hun geloofsbe-
leving, ook nu, niet verder reikt dan de heiligen met de eigen zorgen te be-
stormen. Door middel van vele kaarsen meent men de heiligen onder druk 
te kunnen zetten. De magie ligt op de loer. Verder zijn aanbidding en lof-
prijzing Gods voor velen onbekend. Kennis van ons katholieke geloof in 
God is er maar nauwelijks. Het evangelie is haast onbekend. Aan de ont-
vangst van de Sacramenten is maar beperkt behoefte. Het kruisbeeld is 
een onbekend voorwerp geworden. Toch is heiligenverering ook nu belang-
rijk, want goede en verantwoorde heiligenverering zal ons steeds naar de 
aanbidding Gods toe leiden. En heiligen zullen ons altijd ook oproepen om 
ons allereerst tot Jezus te wenden, ons in Zijn leven te verdiepen en Hem 
na te volgen in een evangelisch leven. Zij zullen ons wijzen op de betekenis 
van het ontvangen van de Sacramenten. Zij zullen betere christenen van 
ons willen maken.  
Zo zijn heiligen voor ons helpers ook op onze levensweg, inspirators om tot 
een waarachtig christelijk leven te komen.  
 

Dr. Hub Schnackers, pastoor/vg  
 
 
 



26 27

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

Alles los, per stuk, en op maat verkrijgbaar!

Bergerweg 2  6063 BR  Vlodrop  0475-401950

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

 

FOTOGALERIJ: HOOGWATER ROER  VLODROP 2011 
 

De Roer trad in januari jl. buiten haar oevers en toonde geen enkel respect 
voor onze dierbare  "zachtrustenden" op het (nieuwe) kerkhof van Vlodrop. 
De Roer zette in het weekeinde van 16 januari het onderste gedeelte van 
de  terrasvormig aangelegde dodenakker volledig onder water. Nadat het 
water zich een stuk had teruggetrokken, werden de beschadigingen aan de 
graven zichtbaar: hier en daar was de grond rond de graven soms 
tientallen centimeters ingezakt en ook waren grafstenen en dekplaten 
scheef gaan staan. 
Onze leden mevr. Toos van de Weijer en mevr. Annie Cuijpers konden 
zich desgevraagd niet herinneren dat het water ooit zo hoog op het nieuwe 
kerkhof heeft gestaan. Toos van de Weijer hierover: 
 

"Dit nieuwe kerkhof is aangelegd in 1966 en ik kan me niet herinneren dat 
de Roer in de tussentijd ooit zo hoog op het kerkhof heeft gestaan. Ik meen 
echter wel van andere dorpsgenoten begrepen te hebben dat de Roer op 
andere plaatsen in ons dorp dit keer niet zo hoog heeft gestaan als in het 
verleden wel eens het geval was. Maar dat zou wel vreemd zijn: hoe is het 
mogelijk dat nu op het kerkhof de hoogste stand sinds mensenheugenis is  
bereikt en op andere plaatsen in Vlodrop niet"? 
 
 

De foto's hieronder geven een impressie van het "hoogwater" in Vlodrop.  
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De Blokhut bleef maar net van het water verschoond; het scheelde niet 
veel of het water was binnengedrongen. Dan hadden we misschien een 
week - of nog langer - niet kunnen gymmen, volksdansen of jeu-de-boulen, 
en waren we wellicht aan het dweilen geweest….. 
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Schoonheidsinstituut
COSMOTIEK
Klifsbergweg 16A
6063 NE Vlodrop
0475 - 401882

 

VAN HEURE ZÉGKE….. 
 

"D’r hingk vastelaovend in de lóch…" en daarom heeft de redactie deze 
rubriek aangepast aan dit "jaargetijde". Speciaal voor "Tuut mit Ziepnaat" is 
de Vlorper dorpsdichter "drs. B" bereid gevonden om enkele gedichten te 
schrijven. Zoals de nar met carnaval, neemt onze dorpsdichter in zijn 
gedichten de Vlorper actualiteit op de korrel en houdt hierbij ook regelmatig 
de lezer een spiegel voor! 
Het geschreven woord is hier aan "drs. B"…  
 
Zouterm 
Jaore langk hebbe veer d’r euver gedrump: "A white Christmas". 
Maar noe weite veer det det neet allein maar sjprookjesechtig is! 
Want sjnee oppe sjtraot en oppe sjtoep is neet nieks. 
Auch mit de rollator ligkse dan sjnel op dien gezich esse neet oetkieks! 
’t Waord "sjtruije" kwaam in ’t waordebook van ós geminde neet veur. 
"Veer kinne neet euveral komme!" is dan ’t insigste wat ich heur. 
Auch ’t wegsjuve vanne sjnee waas te väöl gevraog. 
In Friesland geine Elfstedentocht, maar in Roerdalen waal bienao de "6 
Dörpetoch" op diej ieslaog. 
Jaomer det Sinterklaos alweer truuk waas mit de boot, 
Want zien sjwarte piete, die sjtruijde waal good! 
"Alleen de inhoud telt!" sjtong veur de verkezinge op de borde van het CDA 
langs de waeg 
Maar biej häöre eige wethouder waas de inhoud van de zoutpot waal sjoon 
laeg! 
 

"drs. B" 
 

't Vlorperbosj  
Eine primeur in "Tuut mit ziepnaat" laes geer noe hiej:  
Want dit wis geer ongetwiefeld nog neet: Vlorp haet d’r eine nuuje kirkhaof 
bie! 
Gein gemindelikke begraafplaats of parochiekirkhaof deze keer, 
Maar ein echte Natuurbegraafplaats; de waeg nao ’t Reutje hof dus neet 
meer. 
Waem dao euver haer löp truf dao awt Vlorper aan. 
Zo zuusse dao "De Lindeboom" zónger blaar en nog altied zonger lichbak 
d’raan. 
Get wiejer sjteit eine angere baum: "De Spar" en dae haet nog maar ein 
paar naole. 
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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

 

Die angere sjiense biej de Aldi te kinne gaon haole… 
Op ein aope plaats in dae bosj ligk, gans van hout, "De Poal". 
Dae ligk dao al eine tied, want de Tjechische wäörd d’r op kin ich neet meer 
laeze allemaol.  
In eine hook zuusse det dao nog neet zolang geleje get esj is oegesjtruijd. 
Dae mot van de "Weihnachtsmarkt" van Daniëls zeen, al brach al dae 
"rabat" os toch auch vruit… 
Wie ich det allemaol zoog, bun ich dao neet meer lang gebleve, 
En heb mich aafgevraog: "Is Vlorp noe ech ten dode opgesjreve?" 
 

"drs. B" 
 

"En de winnaar is…" 
Twee haenkes vechte om de göns van de klant 
’t Ein kump van "Bekker Lei" en ’t anger haet ein bördsje "Naanhof" in de 
hand.  
De stried geit d’r hel  aan toe 
Onger häör eige daak waerd d’r zelfs geconcurreerd mit sjtökker van ’t 
verke en van de koe 
Ongeluiflik det ’t d’r in ein klein durp es det van os 
Zo aan toe geit, want eine is sjtrakkes toch de klos 
In ’t Parochieblaedsje laes ich regelmatig det d’r door ’t Beerbök Awt 
Adjudante Syndicaat 
Eine nuuje pries waerd oetgereik dae neet zo zeer eert, maar juus meer 
sjaadt 
Ich weit neet of se mit ein bezientank en autotransport d’r biej oeteindelik 
meer Euro’s kins inne 
Wat waal zeker is, is det d’r hoog oppe lies sjteit om "t Aezelke" te winne…   
 

"drs. B" 
 
 
 
 
 
 
 
 



• 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
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