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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
Het eerste kwartaal van het nieuwe jaar is 
altijd een drukke periode voor het bestuur. 
We zijn dan bezig met de voorbereiding 
van de jaarvergadering. In deze vergade-
ring legt het bestuur verantwoording af 
over het beleid in het afgelopen jaar. Ook 
wordt er vooruitgekeken naar het nieuwe 
(verenigings)jaar. Op 25 maart vond de  
algemene ledenvergadering (ALV) plaats 
in zaal Roerzicht. 

Rabobank
In het eerste deel van de avond, het the-
matisch gedeelte, vertelden vertegenwoor-
digers van de Rabobank hoe het zo ver 
gekomen is dat er geen medewerkers meer 
aanwezig zijn in de vestiging in Vlodrop. 
Ook werden we geïnformeerd over de ont-
wikkelingen die ons nog te wachten staan. 
Er werden kritische vragen gesteld door 
de aanwezige leden. 

Contributie 2012
In de ALV is een vast agendapunt de con-
tributie en bijdragen voor de diverse activi-
teiten. Voor het bestuur is het uitgangspunt 
dat deze kostendekkend zouden moeten 
zijn. Dat lukt niet bij alle activiteiten. Daar 
legt de vereniging nu nog op toe. Op zich 
hoeft dat niet erg te zijn, als we de begro-
ting maar jaarlijks sluitend krijgen. Doordat 
we o.a. minder subsidie van de gemeente 
krijgen dan voorheen (we hebben minder 
leden), wordt dat echter steeds lastiger. 
De vergadering ging akkoord met een ver-
hoging van de basiscontributie in 2012 
met € 1,-. Voor de wekelijkse activiteiten 
hebben we de bijdrage voor 2012 niet 
hoeven te verhogen. Daarnaast kunnen de 
deelnemers aan die wekelijkse activiteiten 
voortaan vooraf voor het hele jaar kiezen 
of zij per maand willen betalen of per keer. 
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Nieuw bestuurslid
Tijdens de ALV heeft het bestuur ook een nieuw bestuurslid voorgedragen: 
Ineke Pauly. Ineke stelde zich voor aan de leden. Ze heeft in de afgelopen 
maanden al proefgedraaid binnen het bestuur en ook bij diverse activiteiten. 
Dat is haar en de leden goed bevallen. De vergadering heeft haar benoeming 
met algemene stemmen goedgekeurd. 

Voordrachten
Na afloop van de vergadering wachtte de leden nog een verrassing: Annie 
Kuijpers, Tiny van Elmpt en Jeu Wolters hadden enige tijd geleden spontaan 
aangeboden enkele voordrachten te willen verzorgen op een ledenavond. 
Hun bijdrage vormde samen met de muziek van DJ Hans een mooie  
afsluiting van de algemene ledenvergadering 2011.

Ter herinnering

Kaarten / jokeren en kruisjassen in 2011
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

Linedance CD avond
Zaterdag 21-05-2011 Zaal Roerzicht 20.00 uur

Vergaderingen contactpersonen
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

Volksdansgroep
Onze volksdansgroep “Ummer Plezeer” zal zaterdag 21 mei van 14.30 tot 
16.00 uur een optreden verzorgen in Woonzorgcentrum Bosscherhof te 
Herkenbosch.

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!
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Het bestuur vraagt vrijwilligers 
Zoals u ziet, zijn wij een actieve vereniging. Het organiseren van activiteiten 
komt echter veelal op een beperkte groep mensen neer. Daarom stellen wij 
het op prijs als zich vrijwilligers zouden melden, die bereid zijn zich voor de 
vereniging verdienstelijk te maken. Ook voor het rondbrengen van diverse 
post ten behoeve van onze leden, 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. 

Het Bestuur van de Seniorenvereniging Vlodrop

Aanmelding activiteiten
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) en daarnaast een bijdrage van \ 5,00 
per maand voor de activiteit waar u aan deelneemt (óf naar keuze  
\ 1,50 per bijeenkomst; uw keuze in deze geldt wel voor een heel jaar)

- Wie géén lid van de seniorenvereniging is, betaalt \ 2,00 per bijeen-
komst. 

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

Willems Uitvaartverzorging 
’t Sittert 22
6077 NN St. Odiliënberg
0475-401854

Willems Uitvaartverzorging
Kapellerlaan 71
6045 AB Roermond
0475-333040
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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 



7

EEN VRAAG AAN DE OUDERENADVISEUR
De ouderenadviseur van de Seniorenvereniging Vlodrop beantwoordt deze 
keer de volgende vraag: 

“Via de belastingaangifte is nog maar een beperkt aantal 
ziektekosten aftrekbaar. Is er nu een andere mogelijkheid 
om een vergoeding te krijgen voor de kosten die ik toch heb 
als gevolg van een handicap of chronische ziekte?”

Het antwoord op deze vraag is: ja. En dit antwoord moet gezocht worden 
in de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, de Wtcg. 
Hierin wordt geregeld dat chronisch zieken en gehandicapten gecompen-
seerd worden voor de extra kosten die zij hebben. In het verleden konden 
deze kosten dus nog als aftrekpost dienen bij de jaarlijkse belastingaangifte. 
Sinds 2009 is dit alleen nog maar mogelijk voor een aantal specifieke zorg-
kosten. De Wtcg-regeling is nu hier voor in de plaats gekomen. Het Centaal 
Administratiekantoor (CAK) regelt deze tegemoetkoming, waarbij er de  
volgende twee mogelijkheden zijn. Beide kunnen overigens op u van  
toepassing zijn:

1. De algemene tegemoetkoming
De algemene tegemoetkoming is een geldbedrag dat u van het CAK  
ontvangt. Om te bepalen of u in aanmerking komt voor deze tegemoet-
koming wordt gekeken naar uw gegevens die geregistreerd staan bij uw 
zorgverzekeraar (bijv. vanwege medicijngebruik), het Centrum Indicatiestel-
ling Zorg (CIZ) (bijv. vanwege vormen van (thuis)zorg die u ontvangt) en het 
CAK. Wanneer blijkt dat u recht heeft op de algemene tegemoetkoming, 
hoeft u zelf niets te doen. Het CAK betaalt u dit bedrag jaarlijks – achteraf – 
in één keer uit. De hoogte van deze tegemoetkoming varieert van € 150,- 
tot en met € 500,- 

2. Korting op uw eigen bijdrage 
- Korting op uw eigen bijdrage wanneer u Zorg zonder Verblijf (vanuit de 
AWBZ) en/of huishoudelijke zorg (vanuit de WMO) ontvangt. U krijgt dan 
een korting van 33% op deze eigen bijdrage. De korting geldt ook bij een 
persoonsgebonden budget. Vanaf periode 1 van 2010 wordt de korting 
meteen verrekend op de factuur die u ontvangt van het CAK. Daarnaast 
wordt de inkomensgrens voor de laagst mogelijke eigen bijdrage verhoogd 
met € 5.000,- voor mensen die jonger zijn dan 65 jaar. Daardoor gaan meer 
mensen de laagst mogelijke eigen bijdrage betalen.
- Korting op uw eigen bijdrage wanneer u Zorg met Verblijf ontvangt (vanuit 
de AWBZ). U krijgt dan een korting van 16% als u of uw partner jonger is 
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dan 65 jaar. Bent u 65 jaar of ouder, dan is de korting 8%. De korting wordt 
meteen verrekend op de factuur die u van het CAK ontvangt. Verder tellen 
minder inkomsten mee bij het vaststellen van de eigen bijdrage. Het per-
centage van de extra aftrek is verhoogd van 12,5% naar 25%. 

Voor meer informatie over deze tegemoetkomingen vanuit de Wtcg, kunt  
u gratis bellen met het CAK via het informatienummer: 0800 - 0300. Dit 
nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 
18.00 uur. Meer informatie kunt u ook verkrijgen op de website van het 
CAK: www.hetcak.nl 

Heeft u zelf een vraag voor de ouderenadviseur? Laat het de redactie weten 
en u leest het antwoord terug in de volgende Tuut mit Ziepnaat!

MODEHUIS

Markt 7 • 6063 AC VLODROP
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EERSTE LUSTRUM GERDA, INSTRUCTRICE LINEDANCE 
Huldiging instructrice Gerda tijdens linedance CD-avond
De linedance CD-avond op zaterdag 12 februari 2011 in zaal Roerzicht was 
niet zomaar een linedance CD-avond. Onder het toeziend oog van ongeveer 
honderd aanwezigen, die vanuit alle windstreken waren gekomen, werd 
instructrice Gerda gehuldigd vanwege het feit dat zij al vijf jaar les geeft aan 
de groep linedancers van onze vereniging. 
De avond begon zoals gebruikelijk. Zaal Roerzicht was vanaf 19.30 uur  
ge-opend en zo rond de klok van 20.00 uur begon de zaal langzaam vol te 
stromen. Een aantal tafels werd zelfs op de bühne gezet, zodat allen die dat 
wilden een zitplaats hadden. 
Gerda – die nietsvermoedend aan haar programma begon – genoot zicht-
baar van de vele aanwezigen. Rond de klok van 21.00 uur waren het de 
linedancers van onze vereniging die – gehuld in een poloshirt met daarop 
een door Gerda en Gerard ontworpen logo (een dansende westernhoed) – 
de dansvloer opgingen en dansten. Natuurlijk werd Gerda bij deze dans 
betrokken. 

Hierna vond de huldiging plaats. Anja Stammen las een gedicht voor en 
bedankte Gerda namens de groep voor haar inzet. Zij reikte Gerda een 
presentje aan. Met het aanbieden van een plantenarrangement bedankte 
Marjon v.d. Beek Gerda namens het bestuur van de seniorenvereniging 
Vlodrop.

De poloshirts met het logo
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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

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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Anja Stammen leest een gedicht voor.

Er wordt een presentje aangeboden aan Gerda en Gerard
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De avond werd hierna vervolgd. De dansvloer was permanent bezet en voor 
elke linedancer was er wel een mogelijkheid om op een favoriet nummer te 
dansen. 

 
We kunnen terugzien op een geslaagde avond. Zaterdag 21 mei 2011 is er 
in Zaal Roerzicht weer een linedance CD-avond. Aanvang 20.00 uur, entree 
€ 2,50 per persoon. 

Marjon van der Beek bedankt Gerda namens het bestuur

Onze groep linedancers met de nieuwe poloshirts
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Gerda zelf met haar groep op de vloer
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MEIMAAND
Voorjaar
Er is nauwelijks een maand te bedenken die zozeer tot de verbeelding 
spreekt als de meimaand. Het heeft waarschijnlijk te maken met het voorjaar, 
dat dan tot volle uitbloei is gekomen. Uit alles spreekt hoop en verwachting. 
De bomen zijn groen en nadat de bloesem gevallen is, kunnen wij al de 
eerste vruchten zich zien ontwikkelen. Ook de vogels hebben het druk met 
hun broeden, want, zoals het spreekwoord zegt: “In mei legt elke vogel een 
ei, behalve de leeuwerik en de spriet, die leggen in de meimaand niet.” Er 
is ook nog het gebruik van de ‘meiboom’ en de ‘meikoningin’. Ook wij hier in 
Vlodrop planten elk jaar weer opnieuw op onze Platz een meiboom, die fees-
telijk met kransen wordt versierd. De meikoningin heb ik nog niet ontmoet.

Mariamaand
Ook voor de Kerk is de meimaand bijzonder. Deze maand valt steeds in de 
paastijd en kent daarom een vreugdevolle eredienst met heel veel Alleluia’s. 
Maar ook is de Meimaand de Mariamaand. In deze maand komen op vele 
plaatsen de mensen bijeen bij de talrijke Mariakapelletjes om er de rozen-
krans te bidden. Soms wordt er ook de Eucharistie gevierd. 

Kapelletje 
Ons Limburgse land telt vele Mariakapelletjes. Niet alleen onze dorpen, 
maar ook onze vele buurtschappen hebben vaak zo’n plaats van Maria-
devotie. Soms liggen de kapelletjes zelfs midden in de velden en weilanden 
en is de Mariakapel het doel van vele wandelingen en bidtochten. Maar het 
bijzondere is, dat deze Mariaplekjes steeds druk bezocht worden. Er staan 
altijd bloemen. Kaarsjes staan er altijd te branden. Het zijn voor de mensen 
meestal dierbare plekken van troost, moed en inspiratie, want bijna elk 
kaarsje heeft zijn verhaal. Alles in en rond het kapelletje is er vertrouwd. 
Ofschoon het natuurlijk om de hemelse Maria gaat en daarom elke Maria-
beeldje maar een hulp is, kan men toch niet zomaar het ene Mariabeeld 
vervangen door een ander. Kapelletjes zijn inderdaad voor haast iedereen 
de plek: “woa mien mooder mich gelierd haet um te baeje, wie het laeve det 
altied vaan mich verlangt.” Wij voelen ons er dankbaar voor, “want toch 
zèkg ich deks noch ins: “Mien Mam, doe bis bedankt.”
Veel kapelletjes in Limburg zijn ofwel eeuwenoud, of ze stammen uit de 
eerste helft van de vorige eeuw. Vooral als dank werd na afloop van de oorlog 
menig kapelletje gebouwd. Het opmerkelijke is, dat het dorp of de buurt-
schap of een gilde zich voor het kapelletje verantwoordelijk voelt. Menig 
restauratie-initiatief is aan de stamtafel geboren. Opvallend is ook, dat er 
op dit ogenblik opvallend veel initiatieven rond kapelletjes plaatsvinden als 
plekken van devotie of van religieus erfgoed. 
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Enige jaren geleden is er een aparte stichting opgericht binnen het bisdom: 
‘Kruisen en kapellen’. Altijd weer opnieuw kan men in hun nieuwsbrief lezen 
over restauraties, of herplaatsingen van kruisen in kapellen of gewoon langs 
de weg. Zelfs een plaatselijke burgemeester (PvdA) staat getooid met ambts-
keten voorop. Zo katholiek is Limburg. 
Tijdens ons grote jubileum 80 jaar parochiekerk St. Martinus hebben ook 
wij op een zondagmiddag een fietstocht georganiseerd langs de vele kruisen 
en kapellen die de Roerstreek rijk is. Daarna hebben wij te St. Odiliënberg 
in het museum nog verdere achtergrondinfo kunnen ontvangen.

Mariaverering
Mariaverering is zo oud als de Kerk is. Mariaverering is er altijd geweest, 
want zij was niet zomaar een gewone moeder. Zij werd al in de 1e eeuw 
vereerd als de “Moeder van God”. Zoals wij over Onze Lieve Heer spreken, 
zo kennen wij ook Onze Lieve Vrouw. Bij menigeen loopt dat ook door elkaar. 
Op het tafeltje voor de huiscommunie prijkt bij de één een kruisbeeldje en 
bij een ander een Mariabeeldje. Gelukkig zijn Maria en Jezus geen concur-
renten en zijn ze niet jaloers, als de één van de ander een graantje meepikt. 
De protestanten maken bezwaar tegen deze uitwisseling van Jezus en Maria 
en gelijk hebben ze. Maar wij katholieken tillen er niet zo aan. Toch geeft 
goede Mariaverering altijd aan Jezus voorrang. Maria vraagt nooit aandacht 
voor zichzelf. 
Vooral in de Oosterse Kerk was de Mariadevotie vanaf het begin aanwezig. 
In het Westen heeft zij zich pas later ontwikkeld. Deze verering van Maria 
hoort bij ons geloof in Jezus. Wanneer Jezus als Gods mens geworden 
Zoon op aarde is gekomen, dan is Maria de moeder uit wie Hij is geboren: 
Moeder van God. 
Maar behalve deze eretitel komt Maria aparte verering toe, omdat in haar 
zichtbaar is wat God voor ogen stond, toen Hij de mens geschapen heeft. 
Maria is nooit aan het kwaad onderhevig geweest. Daarom wordt ze ook de 
Onbevlekte (8 december) genoemd, die met ziel en lichaam al ten hemel is 
opgenomen (15 augustus). Daar is zij een bijzondere voorspraak. 

Moeder
Ten slotte vinden vele mensen in Maria wat zij in ons geloof missen: de 
moe derlijke liefde. Wij noemen God ‘Onze Vader’. En wij zeggen, dat God 
liefde is. Maar geen enkele liefde is volledig zonder apart de moederlijke 
liefde te vermelden. Men kan het daarom als volgt uitdrukken: Maria toont 
ons de moederlijke kant van de goddelijke liefde. Daarom blijven de kaars-
jes bij haar branden en worden er de vertrouwde woorden herhaald: Heilige 
Maria, Moeder van God, bidt voor ons zondaars, nu en in het uur van onze 
dood.

Dr. Hub Schnackers, pastoor/vg
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HAARMODE

SCHOEMAKERSHAARMODE

Schoemakers
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PAASVIERING 19 APRIL 2011
Op dinsdag 19 april 2011 bezochten circa tachtig leden zaal Roerzicht en 
vierden we gezamenlijk onze inmiddels traditionele Paasviering. De middag 
begon om 14.00 uur met een H. Mis die opgedragen werd door mgr. dr. 
H. Schnackers, pastoor te Vlodrop. De H. Mis werd opgeluisterd door het 
dameskoor dat begeleid werd door de heer Schoenmakers, organist.
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- Hout   - Plaatmaterialen 
- Gereedschappen - IJzerwaren  
- Pvc    - Machines   
- Verf

Alles los, per stuk, en op maat verkrijgbaar!

Bergerweg 2  6063 BR  Vlodrop  0475-401950

Markt 9 Vlodrop, tel. 0475-401018
’s woensdags gesloten
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Aansluitend aan de H. Mis was er een koffietafel met belegde broodjes, 
koffie/thee en vlaai. Voor iedere deelnemer was er als extraatje een brood-
haantje en een gekleurd eitje.

 

 

Na de koffietafel kon er gratis worden gekiend voor mooie prijzen, die  
uiteraard in het teken van Pasen stonden. 
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Ook werd er door een aantal leden gekaart. Voor de winnende kaarters was 
er eveneens een leuke prijs. 
We kunnen weer terugzien op een mooie middag, die dankzij de inzet van 
meneer pastoor, het dameskoor, de organist, het personeel van zaal Roer-
zicht en de vrijwilligers van onze vereniging weer als geslaagd kan worden 
beschouwd. Het bestuur bedankt daarom iedereen voor de aanwezigheid 
en getoonde inzet.
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Schoonheidsinstituut
COSMOTIEK
Klifsbergweg 16A
6063 NE Vlodrop
0475 - 401882



22 

 
 

 
 

  

VAN HEURE ZÈGKE…………….. 

De bomen van “Het Vagevuur”

Men zegt dat de Limburger korter bij de hemel 
staat dan de gemiddelde Nederlander. Omdat zijn 

heuvels daar hoger zijn? Nee. Omdat het 
vagevuur in het hart van de provincie ligt. Dat 

laatste is minder bekend, maar dat komt omdat 
het vagevuur zich bevindt op een kruispunt van 

landweggetjes tussen Vlodrop en Posterholt.  
En die plek is vrijwel alleen bekend aan de 

inwoners van de mooie Roerstreek.
Daar staat, bij het schutterslokaal, te midden van 

bieten- en aspergevelden een bomengroep die 
“Het Vagevuur” heet. Jezus houdt een oogje in 

het zeil op een twee meter hoog kruisbeeld. Het is 
een wat opvallende, wat bizarre bomengroep. 

Bizar is ook het verhaal van deze plek.
Vlakbij, aan de rand van een belendend bos zijn 

ploegende boeren ooit op skeletten gestoten. 
Hun conclusie lag voor de hand: een kerkhof! 

Maar dan een kerkhof waar iets mee aan de hand 
moest zijn, want het lag buiten het dorp, in niet 

gezegende grond. Een kerkhof dus voor niet-
gedoopten, voor heidenen. En omdat heidenen 
niet in de hemel kunnen komen, maar evenmin 

verdoemd worden tot de hel, vond men een 
typisch katholiek compromis: “het vagevuur”.

Een beetje branden met goede vooruitzichten. 
Later kwam men erachter dat het een Romeinse 
begraafplaats was. Maar dat hinderde de boeren 
helemaal niet in hun filosofie. Dus bleef het daar 

“Het Vagevuur”.

Deze bijdrage door:  dhr. Piet van de Venne
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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


