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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

VAN DE REDACTIE 
 

De vakantie zit er op en dus gaat ook 
voor de Seniorenvereniging Vlodrop het 
nieuwe seizoen weer beginnen. Zoals 
gebruikelijk aan het begin van een nieuw 
seizoen presenteren we u weer een 
nummer van Tuut mit Ziepnaat. 
We zijn er trots op dat we in dit nummer 
een interview kunnen opnemen met onze 
burgemeester, mevrouw Ellen Hanselaar 
- van Loevezijn. Dat geeft ons overigens 
meteen de gelegenheid om een foutje 
recht te zetten dat we in de vorige TmZ 
maakten. In het artikel over de  Koningin-
nedagviering Vlodrop 2012 werd bij haar 
naam per abuis het woordje “van” een-
maal teveel geschreven; er stond van 
Hanselaar - van Loevezijn. Wij bieden 
hiervoor onze welgemeende excuses 
aan. 
Verder in dit nummer een aantal rubrie-
ken, zoals bijvoorbeeld "Van heure 
zègke" met Vlodropse uitdrukkingen en er 
wordt verslag gedaan van een aantal ac-
tiviteiten van onze vereniging. Hebt u wel 
eens gehoord van "zeepgieten"? In dit 
nummer leest u er meer over. 
Overigens doet het ons deugd dat we re-
gelmatig bijdragen van leden ontvangen. 
Zo wordt de TmZ een blad van en voor de 
leden. Dit is natuurlijk goed voor de on-
derlinge band en zo wordt ons blad een 
echt verenigingsblad, dat gezien kan wor-
den als het cement van de vereniging. 
Wilt u óók eens iets insturen? Schroom 
dan niet. Hebt u iets gehoord, gezien of 
gelezen dat interessant kan zijn voor an-
dere leden? Laat maar komen! 
 
De redactie 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
Aan het begin van dit nieuwe seizoen 2012-2013 maakt het bestuur graag 
van de gelegenheid gebruik om alle leden een fijn seizoen te wensen. We 
hopen dat het weer voor ieder een fijn seizoen wordt en dat alle leden veel 
plezier beleven aan de diverse activiteiten. We maken u graag attent op 
enkele activiteiten die speciale aandacht verdienen. 
 
Internationale dag van de ouderen, 
maandag 1 oktober 2012 Montfort 
 

Van 14.00 - 17.00 uur organiseren de samenwerkende ouderen- en senio-
renverenigingen van Montfort, Herkenbosch, Posterholt en Vlodrop op 
maandag 1 oktober 2012 een gezellige middag voor alle 55-plussers van 
de gemeente Roerdalen. Locatie is café "Biej de Vogel"/ discotheek "Le 
Village", Markt 21 te Montfort.  
Programma: 

 Opening door burgemeester of wethouder van welzijn.  
 Ontvangst met koffie/thee en vlaai.  
 Verder diverse acts van toneelvereniging St. Joost en  
 Optreden van buuttereedner Huub Stassen. 
 Gratis tombola. 

 
Wat u verder moet weten. 
Entree € 4,00 p.p. te voldoen aan de zaal; dit is inclusief koffie/thee en vlaai 
en gratis tombola. Exclusief verdere consumpties. Deze zijn voor eigen re-
kening. 
 

Leden van de seniorenvereniging Vlodrop krijgen nog een aparte uitnodi-
ging.  
Niet-leden kunnen zich tot uiterlijk 20 september 2012 aanmelden via een 
van onderstaande telefoonnummers:  
0475-541724 / 0475-541870 / 0475-541963. 
 

Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk van onze leden naar deze middag kun-
nen gaan. Daarom roepen wij vrijwilligers op om die dag eenmalig deel te 
nemen in een vervoerspoule. Iedere meerijder betaalt een vergoeding van 
€2,50 als bijdrage in de kosten voor de benzine. 
Gaat u met eigen vervoer naar deze middag en hebt u nog een plekje over 
in uw auto? Meld u dan even aan bij Marjon v.d. Beek. 
 
 

                                            Het bestuur van de Seniorenvereniging Vlodrop  
 
 

 
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 bin-
nen 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 bij-
drage willen leveren  als bestuurslid van onze vereniging. 
Wij organiseren wekelijkse activiteiten en thema-activiteiten voor onze le-
den, die (op dit moment) in leeftijd variëren van 50 tot ong. 90 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 be-
stuursleden. 
 

Marjon v.d. Beek-Heiligers  0475 - 403328   
Riny Mulders-Maessen       0475 - 401379     
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½  Adv pag Willems uitvaartverzorging  
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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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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 

AAN HET WOORD……BURGEMEESTER HANSELAAR 
 
Korte levensbeschrijving 
Mevrouw Ellen Hanselaar-van Loevezijn is sinds juli 2007 met veel plezier 
burgemeester van de gemeente Roerdalen. Wat weten we verder van 

haar? Ze is geboren in Arn-
hem. Toen ze vier jaar was 
verhuisde het gezin naar 
Venlo. Daar doorliep ze het 
gymnasium en ging daarna 
Algemene Taalwetenschap en 
Italiaans studeren in Nijme-
gen. Ze werkte vervolgens 
o.a. voor Philips, bij de TU 
Delft  als voorlichter en 
beleidsmedewerker bij de 
CDA-fractie in de Tweede 
Kamer en als docent 
Nederlands aan het Stedelijk 
Gymnasium in Nijmegen.  
Naast haar werk was ze o.a. 
acht jaar lid van de Provinciale 
Staten van Gelderland voor ze 
in 2002 burgemeester werd 
van de Limburgse gemeente 
Mook en Middelaar. Ze is ge-
trouwd en heeft twee zonen, 
die inmiddels het huis uit zijn 
en studeren.  
 
Wij stelden daarnaast aan 

haar de volgende vragen. Haar antwoord wordt steeds meteen onder de 
vraag in een kader weergegeven. 
 
 

1.  Wat is het leukste aan burgemeester zijn in onze gemeente?  
 

Het is het meest afwisselende beroep dat ik ken: het ene moment zit je bij 
een inwoner aan de koffie en deel je lief en leed, het andere moment voer 
je een discussie over belangrijke beleidsbepalende onderwerpen of moet je 
een beslissing nemen waar grote risico’s mee gemoeid zijn. En het gaat al-
tijd om mensen! 
 

            De burgemeester met ambtsketting 
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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

 
2.  Waarom wilde u graag burgemeester worden?  
 

Ik ben daar als het ware ingegroeid. Als student zat ik al in een studenten-
raad. Ik ben van mening dat als je kritiek hebt op je leefomgeving, je studie 
of wat ook, dat je je er dan ook in moet verdiepen en je er ook mee moet 
bemoeien. Aan de kant blijven staan en niets doen is niets voor mij. Ik ben 
altijd al maatschappelijk betrokken geweest. 
 
3.  Waarvan hebt u  het  meeste profijt (gehad) in deze functie?  
 

Ik heb veel voor de klas gestaan: ik heb gewerkt met pubers, studenten en 
volwassenen. En ik heb dat contact met de klas, zeker met de jeugd altijd 
heel er leuk gevonden. Je leert omgaan met groepen, ze toespreken. Daar 
heb ik nu profijt van. 
 
4. Besturen vrouwelijke burgemeesters anders dan mannelijke     
burgemeesters? Waar zit het verschil dan?  
 

Ik denk dat je daar in zijn algemeenheid niets van kunt zeggen. Ik krijg ge-
lukkig wel steeds meer vrouwelijke collega’s. Misschien dat er dan eens 
goed onderzoek naar gedaan kan worden.  
 
5. Over welke kwaliteiten en kwalificaties dient een burgemees-
ter volgens u met name te  beschikken?  
 

Je moet het in ieder geval leuk vinden om veel met mensen om te gaan, 
veel te netwerken en te vergaderen.  
 
6.  Is Roerdalen een moeilijk te besturen gemeente?  
 

Ja en nee. Dat klinkt heel diplomatiek, maar ik bedoel er het volgende mee. 
Natuurlijk hebben wij hier niet te maken met de problemen die in grote ste-
den spelen. Maar wij krijgen weer te maken met specifieke plattelandspro-
blemen, zoals het afnemend aantal inwoners en de vergrijzing. En we heb-
ben zes kernen die we allemaal plezierig leefbaar willen houden en die ie-
der hun eigen specifieke wensen gerealiseerd willen zien. Daar wil je graag 
rekening mee houden, maar er zijn natuurlijk grenzen aan onze mogelijk-
heden.  
 
7.  Wat vindt u van het verhogen van de aow-leeftijd? 
 

Persoonlijk heb ik daar geen problemen mee.  Maar ik heb er ook begrip 
voor dat mensen die een zwaar beroep hebben daar moeite mee hebben. 
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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

8.  Hoe brengt u het liefst uw vrije tijd door?  
 

Als ik vrije tijd heb, en dat is meestal alleen in de vakantie als ik weg ben, 
dan lees ik graag en wandel ik graag.  
 
9. Zou u zelf eerder willen stoppen met werken als u zich dat (fi-
nancieel) zou kunnen  permitteren?  
 

Als mijn gezondheid het toelaat, ga ik graag door tot mijn 67ste!  
 
10. Het jeu-de-boules groepje van de seniorenvereniging 
Vlodrop zou graag beschikken over een  indoor petanque-baan. 
Kunt u die wens op een of andere manier helpen realiseren als 
burgemeester? 
 

Er vindt op dit moment een inventarisatie plaats van alle voorzieningen en 
accommodaties in onze gemeente. Verenigingen hebben de kans binnen-
kort hun wensen kenbaar te maken aan de gemeente. Ook de ouderenver-
eniging Vlodrop wordt dan uitgenodigd om haar wens voor een indoor pe-
tanque-baan te bepleiten.  
 
 

 
 

      De burgemeester met het jeu-de-boules groepje Vlodrop, Koninginnedag 2012 
 

De redactie van TmZ bedankt mw. de burgemeester drs. Ellen Hanselaar-
van Loevezijn hartelijk voor haar bereidheid mee te werken aan dit inter-
view. 
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WORKSHOP ZEEPGIETEN  
 

Woensdag 22 augustus 2012 was het eindelijk zover: de workshop zeep-
gieten in de Blokhut. Diverse lekkere geuren kwamen ons op de gang in de 
Blokhut al tegemoet. Bij binnenkomst in de huiskamer van de Blokhut leek 
het alsof we een cadeauwinkel binnentraden.  Mieke en Helmy hadden een 
grote voorraad van zeepkettingen en vele andere leuke cadeaus van zeep-
figuren in combinatie met kralen en andere materialen, netjes uitgestald. 
Naast een grote hoeveelheid cadeaus stonden er vele dozen met allerlei 
mooie materialen. Allerhande soorten zeepvormen en duizenden kralen, 
waaruit we later op de avond een keuze zouden gaan maken. 
De workshop voor de 14 deelnemers werd ingeleid door Mieke Pennings   
die uitleg gaf over het maken van zeepvormen en daarbij gebruikte materi-
alen, zoals zeep, geurstoffen en kleurstoffen. Zij werd daarin bijgestaan 
door Helmy.  Ook werd uitleg gegeven over het maken van geurstenen. 
Mooie gipsen figuren die - al dan niet - gekleurd worden en voorzien van 
een lekker geurtje. Mia Bosch, Riet v.d. Borgh en Jeanne van de Winkel 
mochten ervaren hoe het is om een zeepvorm te gieten. Ineke Pauly mocht 
een geursteen gieten. 
 

 
                            Mia Bosch bezig met het gieten van een zeepvorm 
 

Na de inleiding was er even gelegenheid voor een kopje koffie. Vervolgens 
mocht iedereen de passende materialen uitzoeken om de eigen zeepket-
ting te maken. Nadat de benodigde materialen verzameld waren, kon 
iedereen aan de slag om zijn eigen zeepketting te maken. Daarbij werd ge-
holpen door Mieke en Helmy.  

Schoonheidsinstituut
COSMOTIEK
Klifsbergweg 16A
6063 NE Vlodrop
0475 - 401882

VRIJWILLIGERSZORG IN VLODROP 
 

In deze uitgave van Tuut mit Ziepnaat in plaats van de gebruike-
lijke vraag aan de ouderenadviseur, nu een geval uit de praktijk. 
Wij hebben aan Vera Jacobs gevraagd u te informeren over een 
actueel onderwerp. Hieronder is zij aan het woord over "vrijwil-
ligerszorg".  
 

In uw eigen omgeving  komt  u wellicht ook vaker in contact met medebur-
gers, die door een lichtere of zwaardere beperking of die door ouderdoms-
klachten aangewezen zijn op hulp van anderen. Die hulp hoeft niet per se 
door een professional gegeven te worden, maar kan ook vaak ingevuld 
worden door een vrijwilliger. De vrijwilligers van "De Zorgondersteuner" 
bieden hulp aan iemand met een verstandelijke en/of lichamelijke 
beperking, chronische ziekte of iemand die eenzaam is. Zij bieden geen 
zorg zoals de professionele zorg dat doet en komt hiervoor ook niet in de 
plaats. De hulp is vergelijkbaar met de steun die men krijgt van 
huisgenoten, familie, vrienden en kennissen wanneer men met een 
handicap of chronische ziekte te maken krijgt. Het gaat in wezen om ‘extra 
versterking’. Jong, oud én hun mantelzorgers kunnen een beroep doen op 
de vrijwilligerszorg van "De Zorgondersteuner". De vraag van de hulpvrager 
of mantelzorger staat centraal. De hulp kan onder meer bestaan uit een 
wandeling maken, aanwezig zijn, assisteren bij activiteiten en meegaan 
naar een ziekenhuisafspraak. Het kan ook zijn dat u denkt: "dat lijkt me 
leuk! Iemand in mijn eigen (of een ander) dorp helpen, net dat steuntje in 
de rug zijn". Als u een paar uurtjes per week beschikbaar bent, kunnen wij 
iemand blij maken. Vrijwilligers zijn bij ons verzekerd, kunnen cursussen 
volgen, krijgen een eindejaarsattentie en een jaarlijks uitstapje. 
Neem voor meer informatie gerust contact op met  onze contactpersoon 
Toos Mulders, telnr.  06-21188824 
 

De redactie van Tuut mit Ziepnaat bedankt Vera Jacobs hartelijk voor haar bijdrage aan 
deze editie van Tuut mit Ziepnaat.  

      
 
1/3 Adv. pag. Cosmotiek 
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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. 

 
                              Het samenstellen van de eigen zeepketting 
 

De kettingen werden door Mieke en Helmy voorzien van mooie strikken, 
zodat ze bij ieder thuis een mooie plek kunnen krijgen.  
 

 
                              De zeepkettingen worden van mooie strikken voorzien. 
 

Nadat iedereen zijn eigen zeepketting had gemaakt en er nog gebruik was 
gemaakt van de mogelijkheid van het kopen van cadeaus, was het tijd voor 
de verloting van de - eerder op de avond - gegoten zeepstukken en de 
geursteen. Winnaars van de zeepstukken waren Jessie Ebben, Mia Bosch 
en Riet v.d. Borgh. Winnaar van de geursteen was Annie Tobben. 
Al met al  kunnen we terugzien op een gezellige en geslaagde avond.   
 

Bent u nog op zoek naar een leuk cadeautje, kijk dan ook eens in de webwinkel 
van www.zeep-kado-enzo.nl  Of breng zelf een bezoek aan de winkel van Mieke 
Pennings, Bergerweg 16 in Vlodrop. 
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OPTREDEN VOLKSDANSGROEP IN BOSSCHERHOF 
 

De volksdansgroep van onze Seniorenvereniging had de eer om op 16 juni  
een optreden te verzorgen in woonzorgcomplex Bosscherhof te Herken-
bosch. Ook nu had de groep weer goed geoefend om mooie en nieuwe 
dansen te laten zien. 
Na een fijne ontvangst door de medewerkers met koffie, thee en frisdrank, 
werden de groepsleden met een hartelijk applaus in de zaal ontvangen. Al 
bij de openingsdans zorgden de dans en de muziek gelijk voor een goede 
stemming. Vooral de nieuwe dans "Dai My Myla" uit de Oekraïne, wat 
"Geef me mijn liefje, wat je beloofd hebt", betekent en die uitgevoerd werd 
met sjaaltjes, was een succes.  
 

 
                                            Een dans met de sjaaltjes 
 

En de toegift op het liedje van Marianne Weber "De witte vredesduif" werd 
enthousiast gewaardeerd, met name door de mannen onder de toeschou-
wers. Een dans op het Limburgse volkslied "Het bronsgroen eikenhout", 
mocht natuurlijk ook niet ontbreken. 
Op de vraag van de instructrice Tilly van Kempen of de bewoners goed 
hadden geoefend om alle drie de coupletten mee te kunnen zingen, werd 
geantwoord dat de meesten maar één couplet konden meezingen. Met alle 
waardering werd het volkslied toch zo goed mogelijk meegezongen.  
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                                            Een dans met de sjaaltjes 
 

En de toegift op het liedje van Marianne Weber "De witte vredesduif" werd 
enthousiast gewaardeerd, met name door de mannen onder de toeschou-
wers. Een dans op het Limburgse volkslied "Het bronsgroen eikenhout", 
mocht natuurlijk ook niet ontbreken. 
Op de vraag van de instructrice Tilly van Kempen of de bewoners goed 
hadden geoefend om alle drie de coupletten mee te kunnen zingen, werd 
geantwoord dat de meesten maar één couplet konden meezingen. Met alle 
waardering werd het volkslied toch zo goed mogelijk meegezongen.  

Voor de laatste dans werd de bewoners gevraagd om mee te dansen, wat 
met veel inzet en enthousiasme werd opgevolgd; vooral omdat er bewo-
ners waren die vroeger met de groep hadden meegedanst. Deze mensen 
beleefden er veel plezier in om nu weer eens mee te kunnen dansen.  
Van de welbekende oud-Vlorper dhr. Wilbers kregen we de bemoedigende 
woorden mee om toch vooral gauw maar weer eens terug te komen. Op de 
vraag wat de bewoners het mooiste hadden gevonden, werd geantwoord 
"Rosen der Liebe" van Lenie en Ludwig.  
 

 
                       Geconcentreerd maar toch ontspannen dansen 
 

Er mag geconcludeerd worden dat het een fijne middag was voor de bewo-
ners en voor de leden van onze volksdansgroep "Ummer Plezeer". Na af-
loop werden de sjaaltjes weer vakkundig opgevouwen door ons lid Nellie 
Hennes. De dansgroep bedankt dochter Marjo van ons lid Geertje voor het 
maken van een aantal mooie foto's van het optreden, waarvan enkele 
hierbij als sfeerimpressie geplaatst zijn.  
 
Lenie Feder, contactpersoon volksdansgroep "Ummer plezeer" 
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TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 2012 
 

"Weet jij al op wie je gaat stemmen"? 
Na de val van het kabinet in april jl. zijn er voor woensdag 12 september 
2012 nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Zo vlak voor deze verkiezingen 
hoor je ook nu weer velen de vraag stellen: "Weet jij al op wie je gaat 
stemmen"? Vervolgens hoor je allerlei antwoorden. Velen geven hierbij 
eerlijk toe: "Ik zou het niet weten"! 
 

Politieke standpunten voor ouderen  
De zogenaamde zwevende kiezers kunnen terecht bij de Programmaver-
gelijker Ouderen op het internet. Deze programmavergelijker maakt het 
mogelijk om snel uit te zoeken wat de standpunten zijn van de politieke 
partijen op zaken die vooral voor ouderen van belang zijn. In de Program-
mavergelijker Ouderen hebben de Centrale Samenwerkende Ouderenor-
ganisaties 40 stellingen geformuleerd. Deze stellingen zijn vervolgens door 
Kieskompas getoetst aan de verkiezingsprogramma’s, de websites en eer-
der ingenomen standpunten van de politieke partijen. De resultaten zijn 
voor de zekerheid voorgelegd aan de politieke partijen, zoals Kieskompas 
dat altijd doet. 
 

Een Minister voor Ouderen? 
Onderwerpen die aan de orde komen zijn een coördinerend minister voor 
ouderenbeleid, het PGB, welvaartsvaste AOW, werkgelegenheid voor ou-
deren, voorrang bij orgaandonaties, gratis openbaar vervoer voor 65-plus-
sers, de belasting op erfenissen, de invalidenparkeerkaart en het hoger ei-
gen risico in de zorgverzekering. 
 

Een tipje van sluier… 
"Tuut mit ziepnaat" geeft u een voorproefje van een drietal interessante 
stellingen zoals deze op de website 
www.ouderenorganisaties.nl/programmavergelijker-2012 te vinden zijn met 
de standpunten van de politieke partijen die op dit moment zijn vertegen-
woordigd in de Tweede Kamer, aangevuld met de partij 50PLUS.   
 

Stelling 1.  
Het eigen risico moet worden verhoogd om de gezondheidszorg be-
taalbaar te houden.  
SP:      Helemaal niet mee eens PvdA: Neutraal     
D66:      Mee eens   VVD: Helemaal mee eens     
SGP:     Mee eens   CDA:  Helemaal mee eens     
PvdD:      Helemaal niet mee eens  CU: Neutraal    
PVV:      Helemaal niet mee eens GL:  Neutraal    
50PLUS:  Neutraal   
 

Stelling 2. 
Bij een tekort aan donororganen moeten jonge mensen voorrang krij-
gen op ouderen.     
SP:      Helemaal niet mee eens  PvdA: Niet mee eens    
D66:      Helemaal niet mee eens   VVD: Neutraal     
SGP:       Niet mee eens   CDA:   Helemaal niet mee eens     
PvdD:      Neutraal   CU: Niet mee eens     
PVV:      Geen antwoord  GL:  Niet mee eens     
50PLUS:  Niet mee eens   
 

Stelling 3. 
De Europese Unie moet de inkomsten en uitgaven van alle eurolanden 
strenger controleren.  
SP:      Niet mee eens    PvdA: Mee eens     
D66:     Helemaal mee eens  VVD: Mee eens     
SGP:     Helemaal mee eens  CDA:  Helemaal mee eens    
PvdD:      Mee eens   CU: Helemaal mee eens 
PVV:      Niet mee eens   GL: Mee eens     
50PLUS: Neutraal   
 
Wanneer u nog niet weet op wie u moet gaan stemmen, dan weet u nu wél 
waar u terecht kunt voor het vergelijken van de standpunten van bovenge-
noemde partijen! Zien wij elkaar op woensdag 12 september a.s. in het 
stemhokje?     
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VAN HEURE ZÈGKE 
  

Van een bekende ‘Vlorper’, die goed bekend is met oude woorden en uit-
drukkingen, ontvingen we de onderstaande bijdrage.  
  
Op unne oas houwe    = z’n neus stoten, bot vangen 
 
Dei fiets sjteit oppe zök   = die fiets heeft een platte band 
 
 
 
 
 
 
 
Det haet goow stumpele = zij heeft mooie (stevige)  

benen 
 
 
Det is oet ’t gezich gesjneje zien mam  = zij lijkt 

sprekend 
op haar 
moeder 

 
 
Sjottelsplak     = vaatdoek 
 
 
Sjwalg      = zwaluw 
 
 
’t geld ging met huip en berm de kooi oet  = het geld ging met scheppen 

het huis uit  
 
 
Ich sjtamp dich  onger die kepläönkes = ik geef je een schop onder je 

kont 
  
 
 
 
 

FOTORUBRIEK 
 

Hieronder nog enkele sfeerfoto's van het zeepgieten en het volksdansen. 
 

 
                            
                               Met uiterste belangstelling.... 
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                               Met uiterste belangstelling.... 
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                                  In een kring dansen 
 

 
 
 
 

Voor al uw bruiloften, feesten,
partijen en vergaderingen

Bie Riny en Frits van Helden

Grootestraat 36, 6063 AL Vlodrop 
0475 - 401334

sinds 1888 in de familie



• geboortekaartjes

• huwelijkskaarten

• jubileumkaarten

• adreskaartjes

• brieven en facturen

• kettingformulieren

• enveloppen

• kerstkaarten voor bedrijven

• reclamedrukwerk

• etiketten

• 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


