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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 bestuur vraagt vrijwilligers 
Zoals u weet, zijn wij een actieve vereni-
ging. Het organiseren van activiteiten komt 
echter veelal op een beperkte groep men-
sen neer. Daarom stellen wij het op prijs 
als zich vrijwilligers zouden melden, die 
bereid zijn zich voor de vereniging ver-
dienstelijk te maken. Ook voor het rond-
brengen 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. 

Aanmelding activiteiten
Iedereen kan tweemaal gratis vrijblij-
vend 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,- 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 bijeenkomst. 
- Voor verdere informatie kunt u  
contact opnemen met:
Marjon van der Beek – Heiligers.  
0475-403328 (bestuurslid Seniorenver.)
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Ter herinnering/noteer alvast in uw agenda
Kaarten / jokeren en kruisjassen in 2011
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 avonden
Zaterdag   17-09-2011   Zaal Roerzicht         20.00 uur
Zaterdag         29-10-2011   Zaal Roerzicht         20.00 uur      
Vergaderingen contactpersonen
Donderdag 22-09-2011 De Blokhut 20.00 uur
Donderdag 17-11-2011 De Blokhut 20.00 uur
Uitstapje 
Vrijdag     16-09-2011  Nadere informatie volgt nog
Dag van de Senioren
Zaterdag      01-10-2011   Nadere informatie volgt nog
Ledencontactavond
Vrijdag        25-11-2011  Nadere informatie volgt nog

Rectificatie
In de vorige Tuut mit Ziepnaat werd abusievelijk vermeld dat de dirigent  
van het dameskoor dhr. Schoenmakers is. Daar had natuurlijk dhr. Harrie 
Joosten vermeld moeten worden. Onze excuses voor deze vergissing.

De redactie van Tuut mit Ziepnaat

Loop eens binnen…
Er 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!
                                         Het bestuur van de Seniorenvereniging Vlodrop

Schoonheidsinstituut
COSMOTIEK
Klifsbergweg 16A
6063 NE Vlodrop
0475 - 401882
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EEN VRAAG AAN DE OUDERENADVISEUR

De ouderenadviseur geeft u in deze rubriek antwoord op een actuele vraag op 
het gebied van wonen, welzijn, zorg en/of financiën. In deze editie van Tuut mit 
Ziepnaat wordt antwoord gegeven op de volgende vraag: 

“Ik wil thuiszorg aanvragen maar mijn partner, zoon en/of dochter 
woont (wonen) bij mij in huis. Kom ik wel in aanmerking voor  
thuiszorg of wordt verwacht dat mijn huisgenoten mij deze zorg 
moeten leveren?”

Thuiszorg kan worden opgesplitst in twee vormen: huishoudelijke hulp en per-
soonlijke verzorging en/of verpleging. Huishoudelijke hulp maakt onderdeel uit 
van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (W.M.O.) en moet bij de gemeen-
te worden aangevraagd. De gemeente beoordeelt vervolgens of je recht hebt 
op deze vorm van zorg. Persoonlijke verzorging en/of verpleging is onderdeel 
van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (A.W.B.Z.) en dit moet worden 
aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (C.I.Z.). Zij beoordelen ver-
volgens deze aanvraag. Zowel de gemeente als het C.I.Z. kijken naar de ge-
zondheidstoestand en naar de thuissituatie van degene die thuiszorg aan-
vraagt. In eerste instantie wordt er van uitgegaan dat huisgenoten voor elkaar 
zorgen. Dit wordt ook wel “gebruikelijke zorg” genoemd. Als iemand tijdelijk 
zorg nodig heeft (minder dan drie maanden), wordt verwacht dat de partner of 
het inwonende kind helpt bij hulp in huishouden en bij de dagelijkse verzorging 
zoals eten, wassen en aankleden. De partner of het kind biedt dan deze “ge-
bruikelijke zorg” en thuiszorg is niet noodzakelijk. Iemand zonder partner of 
inwonend kind die kortdurende zorg nodig heeft, kan wel thuiszorg krijgen. Kan 
degene die eigenlijk “gebruikelijke zorg” moet bieden dat niet omdat hij of zij 
zelf een gezondheidsprobleem heeft, dan verandert de thuissituatie en is er 
misschien toch thuiszorg mogelijk. Als langduriger zorg nodig is, wordt ook 
verwacht dat de partner of inwonende zoon en/of dochter deze zorg verleent. 
Er is dan sprake van “mantelzorg”. Zolang een mantelzorger vrijwillig hulp wil 
blijven geven, is er geen noodzaak voor professionele thuiszorg. Mantelzorg is 
echter niet verplicht. Dit betekent dat als de mantelzorger deze taak - om wel-
ke reden dan ook - niet meer kan of wil uitvoeren, hiervoor wel thuiszorg kan 
worden aangevraagd. Dit kan ook voor slechts enkele uren per week zijn of 
tijdelijk. De bovenstaande vraag is dus niet altijd met een duidelijk “ja” of “nee” 
te beantwoorden. Het is helemaal afhankelijk van de thuissituatie of er wel, 
geen of gedeeltelijk thuiszorg aangevraagd kan worden. Vaak helpt ook een 
goede motivering bij de aanvraag voor thuiszorg om hiervoor in aanmerking te 
kunnen komen.        

Heeft u soms zelf een vraag voor het volgende nummer van Tuut mit Ziepnaat? Laat dit dan 
de redactie weten (zie colofon voorin) en lees het antwoord terug in de volgende Tuut mit 
Ziepnaat. Uiteraard zal deze vraag anoniem behandeld worden.
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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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OPTREDENS VAN ONZE VOLKSDANSGROEP 

Bosscherhof in Herkenbosch
Nadat de volksdansgroep op 1 oktober 2010 een optreden had verzorgd 
op de Internationale Seniorendag in zaal Roerzicht, werd de dansleidster 
Tilly van Kempen benaderd door de activiteitenbegeleidster van Woonzorg-
centrum Bosscherhof in Herkenbosch met het verzoek een optreden te 
verzorgen. Afgesproken werd om op zaterdag 21 mei een optreden te ver-
zorgen met de volksdansgroep. Er werd hard gewerkt tijdens de dansles-
sen op donderdagmiddag om een gevarieerd programma te kunnen laten 
zien. Op die mooie, zonnige zaterdagmiddag werd de groep hartelijk ont-
vangen in het woonzorgcentrum. De zaal was gezellig vol met bewoners en 
hun familieleden. Ons erelid dhr. Wilbers - die sinds een tijd in Bosscherhof 
woont - vertrouwde één van de danseressen voor aanvang toe:

 “Zorg dat jullie het als volksdansgroep Vlodrop goed doen. Want 
hier hebben méér groepen optredens verzorgd. Niet dat Vlodrop 
een slecht figuur slaat” 

Al gauw zat de stemming er heel goed in: de dansen werden met applaus 
ontvangen en vooral de herkenbare muziek viel erg in de smaak. Voluit 
werd er meegezongen met het Limburgs volkslied, Och waat is ’t leve sjoen, 
en Roed zien de Roeze. Ook het “sjoenkelen” op verschillende walsritmes 
was mooi om te zien. 

 

Na een korte pauze volgde het tweede gedeelte van het optreden. Als laat-
ste danste de groep “Nemoj Kate” uit Kroatië, één van de favoriete dansen 
van de groep, nadat eerst de vertaling van het liedje was voorgelezen door 
de instructrice Tilly van Kempen. 
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Tenslotte verzocht Tilly de toeschouwers mee te dansen; er werd een 
mooie, grote kring gemaakt. 

 

Na een paar keer oefenen werden de pasjes al snel meegedaan, en kon  
op een muziekje van de “Palemiger Spatzen” de gezellige middag afge-
sloten worden. En toen werd ook de evaluatie van ons erelid dhr. Wilbers  
bekend:
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“In vergelijking met de andere groepen had de volksdansgroep  
van de Seniorenvereniging Vlodrop een bovengemiddelde  
prestatie laten zien!!!”

Voldaan ging men weer terug naar Vlodrop. In een volgende volksdansles 
werd het optreden nog eens nabesproken, met koffie en vlaai, en kon men 
de filmpjes die gemaakt werden bekijken. 

Zang- dans- en muziekavond fanfare Wilhelmina
Ongeveer een week later werd de groep gevraagd voor een volgende  
optreden: op de dans-, zang- en muziekavond van fanfare Wilhelmina uit 
Vlodrop. Gelukkig kon de groep dit jaar meedoen. De dansers begonnen 
vervolgens weer opnieuw enthousiast te oefenen en ook nu werd door de 
groep een mooi optreden verzorgd. Het was een leuke, gezellige avond met 
fijne muziek, zang en dans door deelnemers uit het hele dorp, hoewel het 
wel behoorlijk koud was die avond. 

 

De leidster Tilly wil dan ook haar dansers bedanken voor de grote inzet, de 
trouwe opkomst en het enthousiasme waarmee de groep zich voorbereidt 
op een optreden. Het is iedere week weer erg gezellig op de vaste dans-
donderdagmiddag. 

Mochten er senioren (dames en/of heren) interesse hebben om mee te  
komen (volks)dansen, dan is men van harte welkom op donderdagmiddag 
in de Blokhut om 13.30 uur. U hoeft geen oudere senior te zijn om mee te 
doen; ook jongere senioren zijn van harte welkom. En zelfs volslagen  
beginnelingen zijn van harte welkom. Na een welverdiende vakantie zal de 
groep weer beginnen op 1 september 2011.
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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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MULTI – CULTI

Global village
De wereld is klein geworden. Soms stellen wij dat vast bij zieken. De con-
tacten van de zieken naar buiten blijven achterwege. Alleen dat is nog  
belangrijk voor hen wat hen direct betreft. Zij spreken alleen nog over de 
gebeurtenissen in huis en over eten en drinken. Dat is het enige wat nog 
belangrijk is en wie daaraan iets wijzigt kan op weerstand rekenen. 
Maar wij zeggen ook, dat de wereld klein geworden is, als wij het tegen-
overgestelde bedoelen. Door de communicatiemiddelen, de mogelijkheden 
om te reizen en contacten te leggen is de wereld tot een dorp geworden, 
“global village” genoemd. De avonturen van onze ontdekkingsreizigers uit 
onze vaderlandse geschiedenis stellen niets meer voor bij datgene wat 
jonge mensen aan reizen jaarlijks al op hun CV bijschrijven. Menige jongere 
kent uit eigen ervaring de wereld die bij ons vroeger thuis alleen vanuit de 
missieblaadjes bekend was. Verder konden wij ons niets voorstellen bij 
vreemde volkeren en vreemde culturen.  

Gastarbeiders
Maar wij kenden hier ook onze vreemdelingen. Vooral Limburg kende al 
vroeg zijn buitenlanders. Het waren de mensen die naar onze mijnen wer-
den uitgenodigd. Het Kerkraadse stadsdeel Eygelshoven kent een hoog 
aantal mensen met Joegoslavische namen. Zij waren aangetrokken om te 
komen werken in de Laura en Julia. Zij leerden hier een meisje kennen en 
zijn gebleven. Ook zijn er vele Poolse Limburgers, herkenbaar aan hun  
familienaam. Zo heeft Hoensbroek een Poolse vereniging die de Poolse 
cultuur en folklore van zang en dans en klederdrachten wil vasthouden. 
Daarbij hoort ook, dat zij van tijd tot tijd de H. Mis in de Poolse taal vieren. 
Zij zijn naar hier gekomen om weer terug te keren, zoals ook nu vele Poolse 
seizoensarbeiders in de land- en tuinbouw werkzaam zijn. Ook kennen wij 
de Italiaanse Limburgers. Zij vielen op door hun kleine gestalte en hun vurig 
temperament. Velen zijn weer naar hun land teruggekeerd, maar velen ook 
zijn gebleven.

Verbondenheid
Voor Joegoslavische, Poolse en Italiaanse mensen verliep de integratie  
redelijk gemakkelijk, want zij kwamen in het katholieke Limburg terecht. Er 
was zoveel in onze cultuur dat door hen herkend werd als uiting van een 
katholieke cultuur. Zij konden deelnemen aan de Eucharistie, die in de tijd 
van de mijnen wereldwijd in de Latijnse taal gevierd werd. Verder waren er 
de grote katholieke feesten met hun gebruiken, waarbij ze op hun eigen 
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wijze konden aansluiten. Ook hier konden ze een askruisje krijgen en een 
palmtakje in ontvangst nemen. Zij herkenden de Sacramentsprocessie.  
Alles was voor hen hetzelfde, maar dan anders.

Vreemdelingen
Het was omstreeks het midden van de jaren zestig van de vorige eeuw, dat 
er werknemers uit voor ons onbekende landen naar hier werden uitgeno-
digd om openstaande arbeidsplaatsen op te vullen. Het was de bedoeling, 
dat zij na enige tijd weer naar hun vaderland zouden terugkeren. Velen zijn 
inderdaad naar hun geboorteland teruggekeerd. Anderen zijn gebleven. Na 
enige tijd kwam ook het gezin naar hier. Zij kwamen uit voornamelijk Islami-
tische landen, zoals Turkije en Marokko. Zij kwamen in Nederland terecht in 
een voor hen volkomen vreemde cultuur. Om niet verweesd te raken sloten 
zij zich sterk bij elkaar aan en cultiveerden daartoe bovendien hun moslim-
eigenheid. Terwijl iedereen had gedacht, dat zij westers zouden worden in 
kleding en gebruiken, gingen zij juist de eigenheid benadrukken en het ver-
schil van hun cultuur met onze cultuur beklemtonen. De hoofddoekjes 
keerden terug van weggeweest en ook de mannen droegen hun mutsjes of 
andere islamitische voorwerpen of kledingstukken. Zo ontstond wat wij  
tegenwoordig de multiculturele samenleving noemen en brandde de  
discussie los, of op scholen en andere openbare gelegenheden en in  
bepaalde beroepen de typisch eigen moslimkledingstukken gedragen  
mogen worden.

Blijvend
Deze ontwikkeling heeft zich niet alleen in Nederland en Limburg afge-
speeld, maar in alle landen van West-Europa en heeft er spanningen ver-
oorzaakt. In werkelijkheid heeft er een verplaatsing van mensen plaats  
gevonden, waarbij de “Grote Volksverhuizing” volledig verbleekt. Daarmee 
is het aanschijn van de aarde duidelijk vernieuwd. Wie door Roermond 
Oost wandelt, verbaast zich niet meer over de moslimuitstraling van deze 
wijk. Wie door het station van Utrecht of Amsterdam loopt, heeft de indruk, 
dat de “Hollandse blonde kaaskop” bezig is om uit te sterven. Mensen van 
alle huidskleuren en van vele soorten religieuze levensbeschouwingen krui-
sen je weg. Nederland is veranderd. Ook Limburg is veranderd. De Islam is 
de tweede godsdienst in onze provincie geworden. Moeten wij dat tegen-
gaan? Moeten wij dat bestrijden? 

Het zijn vragen, waarop in de komende nummers van Tuut mit Ziepnaat 
ingegaan zal worden.
                                                                    Dr. Hub Schnackers, pastoor/vg
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KAARTEN OM PEPERKOEK EN KNAKWORSTEN

In Tuut mit Ziepnaat belichten we de activiteiten van onze 
vereniging. Ditmaal richten we de schijnwerpers op de 
maandelijkse kaartavond in De Blokhut. We woonden on-
langs een kaartavond bij en tekenden daar dit verslag op.

De zaal in De Blokhut waar eens in de maand op donder-
dagavond wordt gekaart, zit ook ditmaal weer aardig vol. 
We zien vier mannen aan een aparte tafel: Jan, Piet, Har-
rie en Rinus (met zijn 89 jaar de nestor van het kwartet). 
Zij zitten aan een aparte tafel omdat zij een ander kaartspel beoefenen dan 
de overige aanwezigen. De vier mannen zitten te kruisjassen. 

 

Zo heeft iedereen uiteraard zijn eigen voorkeur of specialiteit. De meesten, 
vijftien personen (dertien dames en twee heren) hebben een voorliefde voor 
het jokeren. Aan een lange rij tegen elkaar geschoven tafels spelen zijn hun 
spel en net als bij de kruisjassers gaat het er gezellig aan toe. Het gaat alle 
kaarters om een leuk avondje. Winnen is natuurlijk altijd wel leuk, maar 
voorop staat toch het sociale contact. Er worden grappen gemaakt,  
geplaagd, gekletst, gelachen, genipt van een glaasje fris, geknabbeld op 
pinda’s en – dat vooral – de kaarten vliegen over de tafel.

Eigen bijdrage
De kaartavond wordt altijd geleid door Marjon van der Beek-Heiligers  
(bestuurslid wekelijkse activiteiten; voorzitter activiteitencommissie). Zij 
wordt ditmaal geassisteerd door het nieuwe bestuurslid Ineke Pauly. De 
beide dames zitten aan een apart tafeltje. Zij innen aan het begin van de 
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HAARMODE

SCHOEMAKERSHAARMODE

Schoemakers
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avond de bijdragen van de deelnemers. Iedereen betaalt 
voor elke kaartavond een eigen bijdrage, die voor leden 
van de Seniorenvereniging neerkomt op 1,50 euro en voor 
niet-leden 2 euro. Daarbij is een kop koffie met koekje in-
begrepen, alsmede een knabbeltje dat in de loop van de 
avond door Marjon en Ineke op de tafels wordt gezet. 

“Gastvrouwen”
Marjon en Ineke fungeren tevens als “gastvrouwen”. Zij doen de kas van de 
drankjes die verkocht worden en zij schenken de kaarters een consumptie in. 
 

Tijdens het kaarten is het uiteraard moeilijk om tussendoor op te staan om 
een drankje te bestellen, vandaar dat de “gastvrouwen” komen vragen wat 
de dames en heren willen drinken. “Willen de heren nog wat drinken”?, 
vraagt Ineke aan de vier kruisjassers en even later staan er vier glazen op 
tafel, driemaal een 7-Up en een colaatje. Als Ineke zo doorgaat, kan zij met 
gemak aan de slag bij het Boshotel! En bovendien… je kunt beter door  
Ineke bediend worden dan door de pastoor…

Knakworsten en peperkoek
Marjon verzorgt de administratie en de prijzen van de kaartavonden. Aan 
het eind van de kaartavonden is zij altijd degene die berekent wie op die 
avond de beste – of beter: degene met de beste kaarten en het meeste 
geluk  - is geweest en zij heeft altijd enkele prijsjes. Wie denkt rijk te worden 
van het kaarten bij de Seniorenvereniging, kan beter wegblijven, want de 
“inzet” is meer symbolisch: prijzen in natura. Op deze avond zijn er knak-
worsten en peperkoeken te winnen. Voor het winnende koppel bij het kruis-
jassen staan twee potten knakworsten gereed, terwijl de nummers één tot 
en met drie bij het jokeren elk een peperkoek mee naar huis mogen nemen 
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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 
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en om aan te geven dat winnen niet het belangrijkste is, is er ook een  
poedelprijs voor degene die op de laatste plaats eindigt. Marjon:

“Het is allemaal maar voor de aardigheid en er wordt hier niet om 
geld of grote prijzen gekaart. Het is wel leuk als men niet met lege 
handen thuiskomt. Het leuke is ook dat niet altijd dezelfde mensen 
iets winnen, maar dat het over de groep verdeeld is”. 

Overigens zouden sommige kaarters wel vaker dan eens per maand bij el-
kaar willen komen, vertelt Marjon. Echter, dat is voor de Seniorenvereniging 
niet op te brengen. Er moeten immers altijd vrijwilligers aanwezig zijn, “en 
als je het gaat opvoeren naar meerdere malen per maand, wordt het teveel 
voor de vrijwilligers”, legt Marjon uit. Overigens is het totale aantal kaarters 
op deze avond iets lager dan gemiddeld. De opkomst bedraagt gemiddeld 
24 personen (20 jokeraars; 4 kruisjassers).

Kruisjassen
We kijken eens even bij de kruisjassers hoe dat spel in z’n werk gaat. Tot 
half elf, de eindtijd, kaarten zij meestal ’n stuk of zes potjes. Het spel moet 
gespeeld worden met vier spelers. Je hebt een vaste partner en dat is  
degene die schuin tegenover je zit (deze avond Rinus met Jan, Piet met 
Harrie). De gever geeft iedereen acht kaarten, hij geeft zichzelf ook acht 
kaarten maar hiervan legt hij de laatste kaart omgedraaid op tafel. Zodra 
iedere speler deze kaart heeft kunnen zien pakt hij ook deze kaart op. De 
kaart die omgedraaid is, is de troefkaart. De soort van deze kaart is dus 
troef. Het gaat erom, om als koppel de meeste slagen en de meeste punten 
te winnen. Bij kruisjassen krijg je het volgende aantal punten bij een kaart 
(zie het schema). Als je de laatste slag pakt krijg je 5 punten extra erbij.

Kaart Waarde als troefkaart Waarde zonder troefkaart
Aas 11 11
Heer 3 3
Vrouw 2 2
Boer 20 1
10 10 10
9 (als troef “nel” genoemd) 14 0
8 0 0
7 0 0

Jokeren
Dan gaan we eens kijken bij het jokeren. Er wordt gekaart in groepjes van 
drie of vier. Er worden op een avond meestal drie ronden van elk acht pot-
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jes gespeeld. Na elke ronde worden er door middel van 
loting nieuwe groepen samengesteld, zodat de groepen 
steeds een wisselende samenstelling hebben, hetgeen 
natuurlijk leuk is omdat men dan weer andere gezichten 
tegenover zich krijgt en men met andere mensen kan 
kaarten en kletsen. Bij jokeren krijgt elke speler dertien 
kaarten. Ieder moet proberen zetjes te maken en daarmee 
op tafel te komen. Wie het eerste alle kaarten op tafel heeft 
en dus geen kaarten meer in de hand heeft, is “uit” en dan 

is het potje afgelopen. De andere spelers zitten dan nog met kaarten in de 
hand. Deze “restkaarten”, zoals ze genoemd worden, worden dan geteld. 
Elke kaart die iemand nog in de hand heeft, telt voor een strafpunt; zit je 
nog met een joker in de hand, dan telt die voor 25 strafpunten. Elke speler 
houdt zijn of haar score bij op een briefje. 

 

Kanshebber
Als we een blik werpen op de diverse briefjes, zien we dat het scorebriefje 
van John Coenen er wel heel rooskleurig bij afsteekt. Zijn score in de eerste 
ronde: viermaal een dwarsstreepje (wat betekent dat hij als eerste “uit” 
was, dus géén strafpunt) en verder een 1, 3, 2 en 1. Nauwelijks strafpunten 
dus. In de tweede ronde tweemaal een dwarsstreepje en een 2, 1, 3, 3, 2, 
2. John zegt:

“Ik krijg bijzonder goeie kaarten vanavond; als je die niet krijgt, kun 
je eigenlijk niks. Jokeren is hoofdzakelijk geluk, maar je moet natuur-
lijk geen domme fouten maken, zoals een kaart ergens aansluiten, 
terwijl diezelfde kaart op een andere plek voor een joker ligt….”
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Markt 7 • 6063 AC VLODROP

De andere spelers aan de tafel hebben in de gaten dat John met zó’n uit-
zonderlijke score dé kanshebber is om te winnen. In de derde en laatste 
ronde heeft John in het eerste potje 13 strafpunten (zou het dan toch nog 
fout gaan?), maar daarna: 0, 0, 3, 1, 0, 13, 0.

Winnaar
Als de avond op z’n einde loopt, nemen Marjon en Ineke plaats aan het 
prijzentafeltje waar ze de briefjes met de scores in ontvangst nemen en het 
klassement opmaken. Riet levert het briefje van John in. Dat briefje is na-
melijk zó mooi, dat maak je zelden of nooit mee! Terwijl Marjon zit te tellen, 
wordt er al gespeculeerd en worden de resultaten uitgewisseld. “Hoeveel 
punten heb jij?” We horen scores van onder meer 132 en 136. Dat zullen 
geen winnaars zijn (we hebben immers het briefje van John al gezien).  
Marjon maakt de uitslag bekend. Zij begint achteraan. En dan… de winnaar 
is… inderdaad John. Slechts 50 strafpunten; over 24 potjes genomen dus 
een gemiddelde van ruim 2. Dat is hoogst zeldzaam. Marjon houdt de 
boekhouding bij en noteert de scores ook op de jaarscore. In december 
wordt er immers een jaarwinnaar uitgeroepen. Het is allemaal net echt. 
Maar toch vooral voor de lol.
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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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VAN HEURE ZEGKE 

In de rubriek “Van heure zegke” ditmaal enkele (gewaardeerde) bijdragen 
van leden van onze vereniging. Wij stellen het als redactie zeer op prijs als 
leden een bijdrage aan dit blad willen leveren.

Onderstaand gedicht “Wiejwater” is door ons lid mevr. Tiny van Elmpt-
Moulen voorgelezen op de Algemene Ledenvergadering van onze senio-
renvereniging op 25 maart 2011. Degenen die niet op deze vergadering 
aanwezig waren, willen wij dit gedicht niet onthouden… En wie wel aan- 
wezig was, kan het hier nog eens nalezen en opnieuw de lachspieren laten 
werken! Het gedicht is getiteld “Wiejwater”. Het is geschreven door Har 
Ramakers uit Thorn en is afkomstig uit het boek “Ïeëwigmoos” dat in 1989 
is uitgegeven door Maas en Roerpost Roermond.  

Wiejwater
Op eine sokkel van semènt
stônge ziej: stil en ôn-kôntènt
in ein aoj, groeate, duuster kirk…
te wachte oppe slaag van twelf,
dae klônk wiej dônder door ’t gewèlf
en toen begôs pas gòòd… de sirk!
Want: Blazius dae haaj gezach:
“Wae gaon vergadere vannach,
hoadj Uch noew mer néét van den dômme…
es Heilige, och Hiëre-God 
staon wae behuërlik vuër Piet-Snot.
Dào môt verangering in kômme!”

“Jao”, zach Martienus, “dèt is waor,
auch Barbara veltj het erg zwaor
det geine mins ôs mieë bekiektj…
Men geit ôs lever oewt de waeg:
de offerblök diej blieve laeg, 
zegk mich mer ins, woea dèt op liektj.”
Sint Piëtrus reep: “Ich vraog mich aaf
woearôm men ôs dees plaats hiej gaaf,
väöl luuj zeen op ôs oewtgekeeke:
oos straole-krèns sjeif aafgezaktj
en wae och-èrm: wiejt oewt-gekaktj…”
…Caecilia begôs te meeke!...
Antoeanius zuchdje ins déép,
en grômdje: “Waat Sint Piëtrus reep
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det is ein waorheid wiej ein koew!...
Auch Boumeséénus - aod en gries - 
raakdje volkômme vanne wies
en vroog zich aaf: “Wiej môt det noew?”
“Ich wil néét wae(r)s doon”, zach Sint-Jan
“mer weit waal det het zóea néét kan,
hiej veltj vuër ôs niks mieë te hônje…”
Applonia: de patronès
van tandjpien, klaagdje: “’t-is de pès
det valse tènj zeen oewtgevônje!”

Sint Rochus (met ziej zwaerendj bein)
jankdje: “Het is al kwárt vuër ein
en ich vergaon haos vanne pien…”
“Stel Dich néét aan!” reep Sint Micheel
- dae bienao van zichzelf - aaf veel -:
“Wae koupe niks vuër diej gegrien.”
Sint Joeazef spraak: Doot weg, diej voews…
ich gaef ei-rundje-van-het-Hoes,
pak Doew de glazer mer… Maria”
… Het wiejwater deej good ziej werk
En ederein zông, klaor en sterk:
“Deo Volènte! Halleloejaaa!!...”

Het onderstaand gedicht is ingediend door Thea Dingemanse. 

Welke weg?  
Als je nooit omhoog kijkt, niet je oog naar boven richt,
Zul je nooit de zon zien, met haar stralende krans van licht.

Als je niet omlaag kijkt, naar de grond waar op je staat,
Zul je nooit de steen zien, die je pijnlijk vallen laat.

Als je niet vooruit kijkt, niet het onbekende ziet,
Grijp je naast je kansen, die je toekomst biedt.

Als je niet terug kijkt, naar de sporen die je maakt,
Zul je nooit de mens zien, die steeds meer op afstand raakt.

Welke weg je inslaat, welke weg die je ook kiest,
Altijd blijft iets over, dat je uit je oog verliest.

Welke weg is beter, welke richting is verkeerd?
Nooit zul je het weten, als je niets doet of probeert.

Thea Dingemanse 07-07-07
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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


