
seniorencontactmagazine

Tuut mit ziepnaatTuut mit ziepnaat

8e jaargang nummer 1



2

Marcel &Francis Oliveira 
staan met het team voor u klaar.

In ons Restaurant kunt u genieten van de Internationale en Spaanse keuken.
Op woensdag zijn wij gesloten !!

Oliveira’s Restaurant
Markt 9

6063 AC Vlodrop

Tel: 0475 401018 / 06 27473796

Kijk voor meer info op www.oliveiras.nl



3

Colofon

Seniorenvereniging Vlodrop 
www.seniorenvlodrop.nl

K.v.K Noord- en Midden-Limburg nr.: 
401.76794
Rabobank Roermond e.o.
1546 07 827 

Voorzitter
Will Willemsen
Secretaris
Riny Mulders-Maessen
Penningmeester 
John Biermans 06-23188251
Voorlopig tevens ledenadministratie en 
ledencontact
Bestuursleden
Marjon van der Beek-Heiligers: 
activiteiten
Ineke Pauly: thema-activiteiten
Vacature: ledenadministratie/-contact

Activiteitencommissie
Marjon v.d. Beek-Heiligers (voorzitter)
Lies Goldsmits-van Landeghem
Berry Kristus
John Coenen
Har en Mieke Pustjens
Lenie Feder
Ed Nieboer
Toos v.d. Weijer-Bergh

Tuut mit Ziepnaat
Redactie
John Coenen
Björn Maessen
Frank Clevers

Redactieadres 
Boomgaardstraat 19
6063 AG Vlodrop
e-mail: b.maessen@hetnet.nl

VAN DE BESTUURSTAFEL

Nu alle “pekskes”, maskers, slingers en 
kostuums weer zijn opgeborgen, kunnen 
we constateren dat we met een fris en 
koud jaar gestart zijn. De dagen worden 
weer wat langer en de avonden korter. 
Echter, Koning Winter meldde  zich nog 
op de valreep met vorst en sneeuw, zodat 
de lente nog even moet wachten.
We hopen dat ieder een fijne carnaval heeft 
gehad. Zoals jullie wellicht reeds hebben 
gehoord of gelezen, was onze penning-
meester John Biermans dit jaar boerenbrui-
degom. Verderop in dit blad leest u meer 
daarover. Vermeldenswaard is ook dat onze 
secretaris Riny Mulders de Joseph Brem-
mers Medaille 2011/2012 toegekend kreeg. 
Ook hierover meer in dit nummer.
We kunnen terugkijken op een geslaagd 
jaar 2011. De paas- en kerstviering, de 
jaarvergadering en de ledencontactavond 
werden goed bezocht. Ook het jaarlijks 
uitstapje werd goed ontvangen. Dit jaar 
bezochten we de breifabriek in Heinsberg 
en het museum Vaals; het uitstapje werd 
afgesloten met een heerlijk buffet bij Driek 
en Jet in de Roerhal.
Het bestuur is al aan het rondsnuffelen 
wat we dit jaar gaan organiseren voor het 
uitstapje. Tevens zijn de voorbereidingen 
voor de paasviering 2012 in volle gang. 
Dus ook komend jaar hebben we weer 
leuke activiteiten; het programma leest u  
verderop in dit blad. Dan kunt u alvast be-
paalde data in uw agenda noteren.
In dit nummer maken we ook de uitslag 
van het maandelijkse jokeren en kruisjas-
sen bekend. 

Het bestuur van de Seniorenvereniging 
Vlodrop
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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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JAARwiNNAARS JokEREN EN kRUiSJASSEN 2011

Eenmaal per maand wordt er in de Blokhut in Vlodrop gekaart met een en-
thousiaste groep van circa 20 jokeraars en 4 fanatieke kruisjassers. Onder 
het genot van een kopje koffie en later op de avond een drankje en een 
knabbeltje, leggen de jokeraars en kruisjassers gezellig een kaartje. De jo-
keraars spelen 3 rondes van 8 spellen. Na elke  8 spellen  wordt de samen-
stelling van de (tafel)groepjes opnieuw ingedeeld. Per kaartavond is er voor 
de drie  beste (jokeraar)spelers  een prijsje. De kruisjassers spelen echter in 
vaste koppels. Voor hun winnaars van de avond is er eveneens een prijs.
In een jaaroverzicht zijn de resultaten die de deelnemers gedurende het jaar 
hebben behaald, bijgehouden. De contactpersoon van het kaarten (tevens 
bestuurslid wekelijkse activiteiten Marjon van der Beek-Heiligers) heeft 
steeds genoteerd op welke plaats een deelnemer eindigde en verder de 
score per deelnemer. Conform de totaalscore over het gehele speeljaar 
2011, werden bij het jokeren de navolgende dames gehuldigd. In volgorde 
van de behaalde plaats:
1. Anja Stammen en dus algemeen kampioen bij het jokeren!
2. Gretha Beenen 
3. Lenie van Iersel 

Anja en Gretha behaalden 
weliswaar ieder evenveel 
totaalpunten, maar Gretha 
hield gedurende het jaar 
meer kaarten in haar han-
den. Hierdoor  had zij een  
hogere totaalscore en 
kwam zij op de tweede 
plaats. Voor iedere win-
naar was er een leuke 
prijs.
De poedelprijs bij de joke-
raars ging overigens naar 
Tiel van Cann. 

Bij de kruisjassers (toeval-
lig allemaal heren) waren 
het Jan van der Borgh en 
Rinus de Beukelaer, die 
gedurende het jaar de 
beste scores wisten te be- De algemeen winnaar bij het jokeren: Anja Stammen
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Tweede plaats: Gretha Beenen op de voorgrond: Jan v.d. Borg en Frans Heltzel

 

halen. Na verloop van een aantal maanden in 2011, kon Rinus vanwege 
ziekte echter niet meer komen kaarten. Zijn plek werd echter ingenomen 
door Frans Heltzel. Frans deelde zodoende wel mee in de winst en de eer! 
Harry Pustjens en Piet Bosch kregen een troostprijs.

Meedoen met kaarten? Dat kan!
Kaart u graag en wilt u ook aanschuiven bij onze kaartavonden? Dat 
kan.  Zowel bij onze jokeraars als bij de kruisjassers zijn mogelijkheden 
om aan te sluiten. U doet de eerste keer gratis mee om kennis te  
maken. Bent u lid van onze vereniging, dan betaalt u de volgende keren 
€ 1,50 per kaartavond.  Dit is inclusief een kopje koffie of thee met een 
koekje. Bent u geen lid dan betaalt u € 2,- per keer.

Aanmelding voor onze wekelijkse activiteiten
Iedereen kan tweemaal gratis vrijblijvend meedoen. Hebt u tweemaal 
vrijblijvend 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 € 10,00 contributie (= het lidmaat-
schap van de seniorenvereniging in 2012) en daarnaast een bijdrage van 
€ 5,00 per maand voor de activiteit waar u aan deelneemt (óf naar keuze 
€ 1,50 per week; uw keuze in deze geldt echter wel voor een heel jaar)
- Wie géén lid van onze seniorenvereniging is, betaalt € 2,00 per  week. 
- Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Marjon van der Beek-Heiligers. 0475-403328 (Bestuurslid Seniorenver.)
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oVERZiCHT ACTiViTEiTEN 2012 1 

wekelijkse activiteiten
Maandag Linedance 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 Volksdansen De Blokhut 13.30 uur

Donderdag 26-01-2012 De Blokhut 19.30 uur
Donderdag 23-02-2012 De Blokhut 19.30 uur
Donderdag 22-03-2012 De Blokhut 19.30 uur
Donderdag 19-04-2012 De Blokhut 19.30 uur
Donderdag 31-05-2012 De Blokhut 19.30 uur
Donderdag 28-06-2012 De Blokhut 19.30 uur
Donderdag 23-08-2012 De Blokhut 19.30 uur
Donderdag 27-09-2012 De Blokhut 19.30 uur
Woensdag 24-10-2012 De Blokhut 19.30 uur
Donderdag 22-11-2012 De Blokhut 19.30 uur
Donderdag 20-12-2012 De Blokhut 19.30 uur

Zaterdag 25-02-2012 Zaal Roerzicht 20.00 uur
Verdere data worden bekend gemaakt in het parochieblad

Woensdag 11-01-2012 De Blokhut 20.00 uur
Woensdag 14-03-2012 De Blokhut 20.00 uur
Woensdag 23-05-2012 De Blokhut 20.00 uur
Woensdag 18-07-2012 De Blokhut 20.00 uur
Woensdag 19-09-2012 De Blokhut 20.00 uur
Woensdag 28-11-2012 De Blokhut 20.00 uur

Dinsdag 28-02-2012 De Tram 19.30 uur
Dinsdag 01-05-2012 De Tram 19.30 uur
Dinsdag 03-07-2012 De Tram 19.30 uur
Dinsdag 11-09-2012 De Tram 19.30 uur
Dinsdag 06-11-2012 De Tram 19.30 uur

kaarten: jokeren en kruisjassen

Vergadering contactpersonen

Vergadering bestuur

1 Alle data onder voorbehoud

Linedance CD-avond
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overige activiteiten2 
Algemene 
ledenvergadering

vrijdag 23-03-2012 Zaal 
Roerzicht

19.00 uur

Paasviering dinsdag 03-04-2012 Zaal 
Roerzicht

14.00 uur

Internationale dag 
van de senior

maandag 01-10-2012 Montfort Nader be-
richt volgt

Uitstapje datum volgt
Ledencontactavond vrijdag 23-11-2012 Zaal 

Roerzicht
18.00 uur

Kerstviering dinsdag 18-12-2012 Zaal 
Roerzicht

14.00 uur

Kijk voor (actuele) activiteiten ook in het “Weeknieuws van Vlodrop” (voorheen 
parochieblad Vlodrop) en op onze website www.seniorenvlodrop.nl

2 Van al onze overige activiteiten krijgt u tijdig bericht en een uitnodiging.

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!

Op zoek naar een zinvolle, leuke (vrije)tijdsbesteding?
De Seniorenvereniging Vlodrop is op zoek naar vrijwilligers, die een  
bijdrage willen leveren als bestuurslid van onze vereniging.
Wij organiseren wekelijkse activiteiten en thema-activiteiten voor onze 
leden, die (op dit moment) in leeftijd variëren van 50 tot 94 jaar. Heeft u 
affiniteit met de doelgroep, bent u creatief in doen en denken en heeft u 
bestuurservaring of wilt u zich daarin bekwamen, dan nodigen wij u van 
harte uit om vrijblijvend contact op te nemen met een van onderstaande 
bestuursleden.

Marjon v.d. Beek-Heiligers  0475 - 403328  
Riny Mulders-Maessen       0475 - 401379    

Het bestuur van de Seniorenvereniging Vlodrop
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EEN VRAAG AAN DE oUDERENADViSEUR

In deze uitgave van Tuut mit Ziepnaat in plaats van de gebruikelijke 
vraag aan de ouderenadviseur, nu een geval uit de praktijk van de 
huisarts. We hebben aan dokter Brassé gevraagd u te informeren 
over een actueel onderwerp. Kim van Haren, assistente van dokter 
Brassé, is hieronder aan het woord.

HET PRoJECT kwETSBARE oUDEREN
Een project door de huisarts voor de oudere patiënten.

Zelfstandig blijven wonen. Dat willen mensen 
graag: “Ein verzorgingshoes? Mich neet  
gezeen.”, hoor je dan.
Tegenwoordig worden mensen steeds ouder. 
Steeds meer mensen behalen zelfs de hon-
derdjarige leeftijd! Er komen steeds meer  
ouderen en de  ouderen worden daarbij ook 
nog steeds ouder. Dat wordt bedoeld met het 
begrip “dubbele vergrijzing”.
Oud worden vindt men over het algemeen  
prima; maar men wil wel gezond blijven en  
vitaal. Dat is de droom van vele ouderen. Maar 
niet alleen de kwantiteit, maar juist de kwaliteit 
van leven is belangrijk. Maar dit zal niet altijd 
even goed lukken. 

Huisartspraktijk St. Martinus, dokter Brassé en medewerkers, zijn daarom 
een project gestart: “Kwetsbare Ouderen”.
Wij zijn hiermee gestart gezien de positieve ervaringen van enkele huis- 
artsen elders in het land. Doel van het project is ouderen zolang mogelijk in 
hun eigen omgeving te laten wonen. We wachten niet af tot problemen 
ontstaan maar proberen die juist voor te zijn.
We brengen een bezoek aan de oudere patiënt en maken een totaalplaatje. 
We kijken niet alleen naar de lichamelijke gezondheid (bijv. is er sprake van 
suikerziekte, hoe is het gehoor?) maar ook naar psychische en mentale 
aspecten (hoe is het gesteld met het geheugen?, is iemand somber en  
bedroefd?) en naar sociale factoren (heeft iemand nog sociale contacten?, 
bestaan er problemen van eenzaamheid?). Hoe mobiel is verder iemand? 
Bestaat er veel kans op vallen? Of met andere woorden: moeten er aanpas-
singen komen of hulpmiddelen? 
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Of is alles nog prima op maat en verloopt het goed?
We gaan proberen iedereen zo lang mogelijk (onder goede omstandig- 
heden) thuis te laten wonen. Soms moet de huisartspraktijk  zelf  in actie 
komen. Soms moeten we hiervoor andere hulpverleners inschakelen, zoals 
thuiszorg, ergotherapie of fysiotherapie. Maar vooral houden wij rekening 
met wat ouderen zelf willen. Wij wijzen de ouderen op de mogelijke kwets-
baarheden en helpen waar mogelijk. Dit alles in samenspraak met de  
betrokkenen, de overige hulpverleners en de huisarts.
Daarom overleggen we ook regelmatig met elkaar.
Iedereen wil graag zo lang mogelijk lekker in zijn/haar eigen huis blijven 
wonen. Zeer begrijpelijk! Aarzel daarom niet om een screening te vragen 
indien u denkt dat dit zinvol voor u kan zijn om die wens waar te maken.
  

De redactie van Tuut mit Ziepnaat bedankt Kim van Haren, assistente van dokter Brassé, 
voor haar bijdrage aan deze editie van Tuut mit Ziepnaat. 
Heeft u soms zelf een vraag aan de ouderenadviseur voor een volgend nummer van  
Tuut mit Ziepnaat? Laat dit dan aan de redactie weten (zie colofon voorin) en lees het 
antwoord in een volgende Tuut mit Ziepnaat. Uiteraard zal deze vraag anoniem behan-
deld worden.  

Willems Uitvaartverzorging 
‘t Sittert 22
6077 NN St. Odiliënberg
0475-401854

Willems Uitvaartverzorging
Kapellerlaan 71
6045 AB Roermond
0475-333040
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MoDERNE APPARATEN 

Iedereen krijgt er mee te maken. Nieuwe apparaten, of het nu wasmachines 
zijn of magnetrons. Wie wist wat een microwave was? In het begin geloofde  
je niet wat dat apparaat allemaal kon. Ik weet nog goed  in het begin: even 
een broodje opwarmen. Ja, dat moest toch wel een paar minuten, dacht ik. 
Maar het rook niet goed; het zag er wel goed uit, maar was keihard. Van 
binnen was het pikzwart; zelfs de kippen lustten het niet! Al doende leerde 
ik er toch goed mee om te gaan en ik zou hem nu niet meer willen missen. 
Een kop melk warm maken, perfekt gewoon; eerder kookte de melk wel 
eens over, nu niet meer. Zo waardeer ik ook de telefoon van tegenwoordig. 
Handig dingetje, dat je overal mee naar toe kan nemen; gemakkelijk als je 
de was buiten ophangt en de telefoon tussen de wasknijpers ligt. Dan hoef 
je niet meer naar binnen te rennen als de telefoon gaat. En net als je op-
pakt, geeft de beller er de brui aan en legt op. Daar ben ik dan wel heel blij 
mee. Dit is wat mij gebeurde met de vaste telefoon. Het is jaren geleden 
inmiddels. De keuken had net een goede beurt gehad: alles was gewit en 
geverfd. En ik had een nieuwe afzuigkap, het zag er allemaal prachtig uit. Ik 
kookte soep, lekkere zelfgemaakte soep. Ik wilde een gebonden kerrie-
soep maken. Een flinke steek boter in de pan en de vlam er onder. Nadat 
de boter gesmolten was, de bloem erbij en dan roeren met een houten le-
pel. Maar toen ging de vaste telefoon! De lepel liet ik in de pan staan; ik was 
immers vast van plan om maar even op te nemen. De vaste telefoon stond 
toen voor in de woonkamer. Natuurlijk duurde dat gesprek toch langer; in-
eens rook ik iets, dat niet zo gezond was. Ik vloog de keuken in en jawel 
hoor: de vlam in de pan! “Geen paniek, geen paniek”, dacht ik nog. Gas uit, 
wasemkap uit, en het deksel op de pan. Maar het sloot niet af; de houten 
lepel stond er nog in en die brandde ook nog. De kraan aan, meteen een 
hand eronder en de lepel eruit; daarna sloot het deksel ook en de vlammen 
waren weg. Een zwarte walm hing in de keuken: achterdeur open, voordeur 
open. Mijn man - die het voortuintje schoffelde - keek met open mond  naar 
de zwarte rookwolken, die naar buiten walmden. Mijn mooie witte  keuken; 
nu was ze vol zwarte vegen, en kon ik weer opnieuw beginnen. Mijn nieuwe 
afzuigkap is nooit meer helemaal wit geworden; een grijzig kleurtje hield ze 
nu. De pan heb ik weggegooid; die was niet meer schoon te krijgen. Als ik 
nu ga koken, ligt de (losse) telefoon op het aanrecht en kan ik mijn potten 
en pannen in de gaten houden. Dat is het gemak van een losse telefoon!
Hebben jullie ook zo iets meegemaakt, laat het horen. 

Tiny van Elmpt-Moulen, Vlodrop, februari 2012
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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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kERSTViERiNG 20 DECEMBER 2011

Op dinsdag 20 december 2011 werd  onze - inmiddels bijna traditionele - 
kerstviering gevierd. In een mooi versierde zaal bij café/zaal Roerzicht droeg 
pastoor  mgr. dr. H. Schnackers de H. Mis op.  De zang werd verzorgd door 
het kerkelijk dameszangkoor St. Martinus, dat op keyboard begeleid werd 
door Gertie Boosten. Aansluitend aan de H. Mis kon men genieten van een 
heerlijke koffietafel.  

Na de koffietafel was het tijd voor een middagvullend programma. Dit jaar 
was de kerstgroep van de Stichting Daelzicht uit Heel uitgenodigd. Deze 
jongensgroep bestaat uit circa dertig leden, die met hun drie begeleiders 
muziek maken. In 2009 en 2010 - toen de groep ook al was uitgenodigd - 
gooide het weer echter roet in het eten; dit jaar zorgde het NORO-virus 
daar voor. Om uitbreiding van dat virus te voorkomen moesten de jongens 
op hun eigen afdelingen blijven en mochten ze - spijtig genoeg - niet op 
onze kerstviering komen optreden. 
Voor de drie begeleiders van de groep werd echter een uitzondering ge-
maakt. Met fluit, orgel en zang werden bekende en onbekende liederen ten 
gehore gebracht. En, zoals onze kerstman het zo mooi vertolkte na het 
horen van de eerste liederen: 

“Det maedje haet  ein stjum wie ein klok. Ut  liek Helene Fischer  
waal, mer dan nog sjooner”  

Een aantal leden heeft plaats genomen aan de koffietafel
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We genoten van prachtige zang, die fantastisch werd begeleid met fluit en 
orgel. En de organist wist de zaal eveneens te boeien met zijn mooie ge-
zang. Hij sprak ook een dankwoord uit en vroeg een applaus voor het vele 
werk dat deze begeleiders doen voor onze gehandicapte medemensen. 
Tevens werd de belofte gedaan dat de hele jongensgroep volgend jaar onze 
kerstviering in Vlodrop zal komen opluisteren. Hopelijk lukt het dan eindelijk 
wel. De groep is meer dan welkom!

Tussen de muziek door werden gedichten voorgelezen. Ons bestuurslid 
Marjon van der Beek-Heiligers zette ook haar beste beentje hierbij voor.  
Maar ook de kerstman las een kerstverhaal voor over het meisje met de 
zwavelstokjes.
Ons lid dhr. Lei Schoemakers las een verhaal voor waarin hij Onze Lieve 
Heer vertelde over een droom die hij had gehad. Een droom die als ware 
kerstgedachte waarheid mag worden. Na dit verslag van de kerstviering, 
wordt het verhaal van dhr. Schoemakers in zijn geheel weergegeven.
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 2011. Ieder lid kreeg een vro-
lijk, gipsen vogeltje aangereikt in een mooie verpakking, met daarin tevens 
de wens voor een gezond en gelukkig 2012.
Ook voor 2011 kunnen we weer terugkijken op een gezellige en sfeervolle 
kerstviering. Hartelijk dank aan de bestuursleden die deze viering hebben 
georganiseerd.

De kerstman leest voor. Achter hem de groep uit Heel
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Het volgende gedicht werd tijdens de kerstviering voorgelezen door ons lid 
dhr. Lei Schoemakers.

Bienao Kersmis
Ich hub vannach gedruimp,  O Heer,
Det alle miense lachdje,
En onbekommerd, onbezorgd,
De nuuje daag verwachdje.

Ich hub vannach gedruimp, O Heer,
Det veten bleve röste,
En det miene buurman, vol berouw,
Zien vrouw weer teder kusjde.

Ich hub vannach gedruimp, O Heer,
Det alle journaliste,
De waorheit sjreve in haör krantj,
En neet miëer dan ze wiste.

Ich hub vannach gedruimp, O Heer,
Det op de drökste straote,
De autoos sjtopde veur ein kindj,
Om hum veilig door te laote.

Ich hub vannach gedruimp, O Heer,
Det alle miense lachdje,
Maar toen ich wakker weardje, spraok Geer,
Det kump; noch effekes wachte.

Schoonheidsinstituut
COSMOTIEK
Klifsbergweg 16A
6063 NE Vlodrop
0475 - 401882
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HAARMODE

SCHOEMAKERSHAARMODE

Schoemakers

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

Alles los, per stuk, en op maat verkrijgbaar!

Bergerweg 2 6063 BR Vlodrop 0475-401950
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LEDENCoNTACTAVoND 25 NoVEMBER 2011

De ledencontactavond van 25 november 2011 verliep zeer gezellig. De zaal 
ging open om 17.30 uur en stroomde al snel vol. Na het openingswoord 
door de voorzitter werd even na 18.00 uur het buffet geopend. Het zag er 
zoals altijd heerlijk en mooi verzorgd uit. En: het smaakte ook nog goed! 
Degenen die niet zelf met bord en koffie-/theekopje konden lopen, werden 
spontaan geholpen.

Thea Dingemanse leest voor uit eigen werk
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Ons lid Thea Dingemanse las voor uit eigen werk. Het werd muisstil in de 
zaal en haar gedichten ontroerden menigeen. Het werd al snel duidelijk dat 
Thea over een flinke portie talent in deze edele kunst moet beschikken. Ze 
kreeg voor de voordracht een hartelijk applaus en zij werd door diverse 
(bestuurs)leden gecomplimenteerd.
Daarna werden de loten van de tombola verkocht. Er waren er genoeg en 
in verschillende kleuren. De eerste trekking volgde direct na de verkoop 
van de loten. Het bestuur had voor een hele reeks mooie prijzen gezorgd.
Ondertussen draaide DJ Hans gezellige muziek. Bij het lied “Potporie” be-
gon iedereen te “sjoenkelen” en er werd uit volle borst meegezongen. Dit 
bleek een goede opwarmer voor het hoofdoptreden van de avond dat volg-
de: Neppie Kraft bracht de stemming er nóg meer in. Er werd “gesjoen-
keld”, gezongen en zelfs werd de polonaise gedanst. Neppie gaf op veler 
verzoek nog een extra toegift. 

Thea Dingemanse las nog een leuk, humorvol verhaal voor. In dat verhaal 
reserveerde zij voor een aantal van de aanwezigen een mooie plek in de 
kerststal. Hiermee toverde zij regelmatig een lach op de gezichten van de 
aanwezigen; zeker toen ze vertelde wie zij als os en ezel had gedacht…
Wederom kreeg ze een mooi applaus.
Daarna was er muziek van DJ Hans en gelegenheid voor verzoekjes. De 
dansvloer stroomde weer vol. Zelfs leden van het bestuur waagden een 
dansje! De tweede trekking van de tombola volgde later op de avond. Het 
bestuur wenst de winnaars veel plezier met de prijzen toe en voor degenen 
die nu niet in de prijzen vielen geldt het motto: “volgende keer weer een 

Neppie kraft wist de hele zaal te begeesteren
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nieuwe kans”. De voorzitter sloot de avond met een slotwoord, tevens 
dankwoord. Daarna stroomde de zaal wel spoedig leeg.

De volgende overpeinzing over de waarde van de oudere mens, werd op 
deze ledencontactavond 2011 voorgedragen door mw. Annie Cuijpers-  
van Kruisbergen:

Oudere niets meer waard? Hoezo???
Wij zijn een fortuin waard!

Wij hebben het zilver in ons haar,
Goud in onze tanden,
En gas in onze darmen,
Stenen in onze nieren,
Lood in onze schoenen,
Kalk aan onze nagels,
Staal in onze heupen,
Plastic in onze knieën.
Vol met dure medicijnen
Lijken wij wel goudmijnen.
Een mens met zoveel mineralen,
Zal het jaar 3000 wel halen.

Daarom, ga fier door het leven,
Neem kritiek op als een spons
Want door bovengenoemde rijkdom,
Drijft de economie nog steeds op ons.

Annie Cuijpers draagt haar gedicht voor
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MODEHUIS

Markt 7 • 6063 AC VLODROP

Goede zorg? 
Geen probleem! 
 

Groene Kruis is een begrip in Noord- en Midden-Limburg. 
Al generaties lang komen onze medewerkers bij mensen thuis  
voor huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging. 
Dus als u zorg nodig heeft, kies dan voor Groene Kruis Thuiszorg. 
Professionele wijkzorg is nu eenmaal ons vak. 

Klantenservice: 088 – 61 088 61. 
 
Meer info? Kijk op www.dezorggroep.nl 
Groene Kruis Thuiszorg is onderdeel van  
De Zorggroep. 
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VANAAF NoE, TwEE MEDALES AAN DE MoER…

“Op het eerste moment toen ik de mededeling kreeg dat ik was voorge-
dragen voor deze medaille was ik overdonderd! Weliswaar zoek ik met 
mijn man ieder jaar naar mogelijke kandidaten om voor te dragen, maar 
ik heb er nooit aan gedacht dat mij die eer ook zelf te beurt kon vallen.”

Aan het woord is Riny Mulders-
Maessen, secretaris van onze 
vereniging en - sinds de Bonte 
Aovend op zaterdag 28 januari 
2012 - de trotse draagster van de 
Joseph Bremmers medaille. Deze 
onderscheiding wordt door de 
Senatorencommissie van De 
Beerbök uitgereikt aan personen, 
verenigingen, organisaties, stich-
tingen of instellingen die zich in 
bijzondere mate verdienstelijk 
hebben gemaakt voor de Vlo-
dropse gemeenschap. Bij het  
horen van het laureaat dat over Riny werd uitgesproken, raak je onder de in-
druk van haar verdiensten voor de Vlodropse en Roerdalense gemeenschap. 
Riny zegt zelf hierover: 

“Vanaf het moment dat de kinderen op de basisschool zaten, heb ik vrijwil-
ligerswerk gedaan. In de loop van de jaren is mijn interesse natuurlijk ver-
schoven. Vandaar dat ik nu o.a. secretaris ben van de seniorenvereniging 
Vlodrop, lid van de cliëntenraad bij de zorgcentra in Roerdalen, lid van de 
avondwakegroep in onze parochie en secretaris van de Stichting Renovatie 
Begraafplaats.”

Echtgenoot Jan mocht de Joseph Bremmers medaille, die genoemd is naar 
één van de oprichters van carnavalsvereniging “De Beerbök”, al in 1990  
ontvangen. Dit betekent dat Riny en Jan het eerste - en tot nu toe enige -  
echtpaar is in Vlodrop, dat de onderscheiding heeft gekregen. Op alle “offici-
ele” festiviteiten rondom carnaval, zullen wij Riny voortaan zien met deze me-
daille om haar hals. En buiten deze gelegenheden komt de medaille aan de 
muur te hangen, naast die van Jan. Dat wordt dus nog een kostbare muur in 
huize Mulders! De redactie van “Tuut mit Ziepnaat” feliciteert Riny van harte 
met deze onderscheiding, die vorm geeft aan de spreuk: “ere dae ere toe 
kump!”  

 

 

Een glunderende Riny heeft zojuist de onder-
scheiding in ontvangst genomen
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wiE wAER SE BoEREBRoEDSPAAR?

Onze penningmeester John Biermans 
trad in het onechte huwelijk! Hoe hij het 
zelf heeft beleefd, vertelt hij hier:
Het was ergens in de late herfst toen Ger-
lie en Marlie ineens aan de deur stonden 
met de vraag: “wils doe Boerebroede-
gom waere”? Dat is dan toch even 
schrikken. Maar als echte Vlorper en 
Beerbok hoop je toch… ooit. Nu heb ik 
natuurlijk veel meegemaakt afgelopen 
jaar en is dit proces nog lang niet ten ein-
de en daarom heb ik volmondig ja ge-
zegd, omdat ook natuurlijk niemand ver-
wachtte dat ik dit überhaupt zou doen. 
Omdat ik als eerste gevraagd werd (man-
nen zijn blijkbaar moeilijker te vinden voor 
dit klusje) was het afwachten. Wie wordt 
je “bruudje”. Dat werd Arjanne dus. Je kent elkaar wel, maar eigenlijk wis-
ten we allebei niet welk vlees we in de kuip hadden. Maar, het is een fan-
tastisch “bruudje”. Lol en plezier vanaf het eerste moment. De mensen 
zeggen ook dat de foto’s dat uitstralen. En als vrijgezel kan en mag je haar 
dan ook verwennen, en ik hoop dan ook dat dat gelukt is. Ik mag gerust 
stellen, “un bruudje, zo vingk ze der gin tweede”. In die zes weken dat dit 
feestje duurt gieren toch bij elke festiviteit de zenuwen door je keel. Bij het 
uitroepen was dit wel het ergste. Je staat daar te wachten; allebei weet je 
niet waar je aan begint: word je goed ontvangen in de zaal, is er überhaupt 
publiek in de zaal enz. enz. Maar alles is perfect verlopen. Sjpek mit eier, de 
carnavalsmis, de trouwerie enne receptie, de optoch. In een woord, fantas-
tisch om een keer mee te maken. De Trouwerie was natuurlijk iets speci-
aals, aangezien je in dit geval ook nog eens door je “vader” - ook nog Prins 
Driek - getrouwd wordt. Nu kennen wij elkaar natuurlijk ook nog eens door 
en door, en dan is een en ander nog eens extra spannend. En dan weet je 
het. Drie dagen feest vieren en op de woensdag is het “spel” voorbij. Tot 
januari volgend jaar blijven we het onechte Boerebroedspaar en dat neemt 
niemand ons meer af. Als ik dit schrijf, voor zowel Arjanne als mezelf een 
onuitwisbare herinnering aan een fantastische tijd. En mochten Gerlie en of 
Marlie of iemand anders van de Stg. Boerebroelof eens aan uw deur staan, 
zeg nooit nee: “Doe kriegs der sjpiet van”!
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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


