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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 BESTUURSTAFEL 
 

"Het begin is het belangrijkste deel 
van het werk"  
 

Deze uitspraak van de Griekse filosoof 
Plato (427 v.C. - 347 v.C.) is vaak van 
toepassing en ook op onze vereniging. 
We gaan hier geen beschouwing houden 
over grote filosofen, maar we moesten er 
wel even aan denken nu het begin van 
weer een nieuw seizoen alweer een tijd 
geleden gemaakt is. Als "de zaak" een-
maal weer op de rit staat en het begin 
gemaakt is, is er weer alle vertrouwen dat 
de rest ook goed zal lopen.  
Maar onder "begin" kun je natuurlijk ook 
méér verstaan; niet alleen het begin van 
het seizoen en de activiteiten, maar een 
"begin" ligt uiteraard veel eerder. Dat "be-
gint" met het denken over het jaarpro-
gramma. Je stelt vragen als "welke acti-
viteiten gaan we doen"?, "wat zijn de 
meest geschikte data"?, "welke vrijwilli-
gers zijn beschikbaar"? 
Als bestuur hebben we geprobeerd een 
zo gevarieerd mogelijk programma te bie-
den, dus naast de vaste activiteiten, de 
kleine extraatjes. Zo stond bij de opening 
van het seizoen al een workshop zeepjes 
maken op het programma, wat een leuke 
gezellige avond is geweest. Voor het pro-
gramma kunt u wekelijks in het parochie-
blad kijken. Of u wordt geïnformeerd via 
aparte uitnodigingen en op de wekelijkse 
activiteiten. 
We kijken ook vooruit op wat komen gaat. 
Zo buigen we ons nu bijvoorbeeld over 
het gemeentelijk subsidiebeleid, dat weer 
eens onderhanden wordt genomen (kor-
ten op het budget, betekent dat in het al-
gemeen). Daarom doen we als gezamen-
lijke ouderenverenigingen van de ge-
meente Roerdalen mee aan een "pilot" 
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om dit subsidiebeleid met regels te voeden. We hopen dat we met de bij-
drage die we van de gemeente mogen ontvangen, de toegankelijkheid (fi-
nancieel) naar onze vereniging zo laagdrempelig mogelijk kunnen houden. 
Iedereen weet wat alles kost tegenwoordig, daarom zullen we de contribu-
tie en de bijdragen voor de activiteiten zo laag mogelijk proberen te hou-
den. 
Wij wensen u verder veel leesplezier met deze Tuut mit Ziepnaat. 
 

Beëindiging activiteit linedance per 1-1-2013 
Op de maandag leidt Gerda Dongelmans al meerdere jaren de linedance-
groep. Gebleken is dat de meeste deelnemers aan deze activiteit niet af-
komstig zijn uit Vlodrop; een aantal van hen woont zelfs niet in Roerdalen.  
De gemeente Roerdalen gaat binnenkort haar subsidiebeleid aanpassen. 
Dat betekent dat we als vereniging alleen nog maar een vergoeding krijgen 
als we activiteiten uitvoeren die vooral ten goede komen aan de inwoners 
van Vlodrop.  
De kosten van de activiteit linedance drukken zwaar op de begroting van 
onze vereniging en staan daarmee niet in verhouding tot het aantal deel-
nemers uit Vlodrop. Het bestuur vindt het daarom niet langer verantwoord 
deze activiteit onder de vlag van de seniorenvereniging te blijven organise-
ren. In goed overleg met de instructrice is besloten per 1 januari 2013 te 
stoppen met de linedancegroep. 
Onze dank gaat uit naar Gerda voor de prettige samenwerking in de afge-
lopen jaren. 
 
 
Het bestuur zoekt een nieuwe webmaster. 
Onze webmaster heeft aangegeven haar vrijwilligerswerk als webmaster 
van onze website per 1-1-2013 te beëindigen. Bij deze willen we Paula 
hartelijk danken voor het vele werk dat zij in de afgelopen jaren hieraan 
heeft besteed. Het bestuur is daarom nu op zoek naar een nieuwe web-
master. Deze draagt zorg voor het plaatsen van informatie op de website 
van onze vereniging. Deze informatie hoeft de webmaster overigens niet 
zelf te "verzinnen", maar zal door bijv. het bestuur of de redactie van TmZ 
worden aangereikt. Zodoende wordt gepoogd de informatie op de site ac-
tueel te houden. De webmaster dient wel bedreven te zijn in het "beheer" 
van de site, d.w.z. het bouwen, structureren en organiseren van de infor-
matie op de site: hoe kan de site het beste worden ingericht/opgezet?  etc. 
Kosten die verband houden met het "in de lucht houden" van de site 
(abonnement etc.) worden vergoed.                                          
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Bent u 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     

        
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! 

 
          Het bestuur van de Seniorenvereniging Vlodrop 
 

IN MEMORIAM PIET WILBERS, ERELID  
11-09-1918 – 18-11-2012 
 

Gedurende vele jaren heeft de heer Wil-
bers zich ingezet voor onze vereniging. 
Zijn echtgenote To, die vele jaren als se-
cretaresse / penningmeester een be-
stuursfunctie bekleedde, wist zich altijd 
door hem gesteund. Hij verrichtte  daar 
waar nodig hand- en spandiensten. Me-
nig lid van onze vereniging werd door de 
heer Wilbers  op dinsdagmiddag naar de 
"bejaarden" gebracht om te kunnen kie-
nen en kaarten. Het bestuur liet haar 

waardering voor zijn inzet voor de vereniging blijken door de heer Wilbers 
te benoemen tot erelid. Zolang hij kon bleef hij geïnteresseerd  in het wel 
en wee van de vereniging. Optredens van  onze volksdansgroep in 
Bosscherhof bezocht hij trouw. De uitnodiging voor de algemene 
ledenvergadering beantwoordde hij de laatste jaren trouw met een 
zelfgetypte brief,  waarin hij zich afmeldde omdat zijn gezondheid het niet 
meer toeliet aanwezig te zijn. 
 

Wij verliezen in de heer Wilbers een zeer betrokken (ere) lid. 
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Dierenwinkel Vlodrop De Parasol 

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

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

Willems Uitvaartverzorging
Kapellerlaan 71
6045 AB Roermond
0475-333040

IN GESPREK MET…….… LOUIS OP DE KAMP 
 

Louis op de Kamp is een bekend persoon binnen de gemeenschap 
Vlodrop. Reden voor de redactie van Tuut mit Ziepnaat om eens nader 
met hem kennis te maken. Louis kan met groot enthousiasme praten 
over zijn bezigheden. 
 
De drijfveer van Louis op de Kamp: verbeter de wereld en begin 
bij je zelf. 
Louis op de Kamp vertelt wat zijn drijfveer is: "Ik ben vroeger bij Jong Ne-
derland geweest en daar heb ik een basis meegekregen die ik nooit ver-
geten ben. Jong Nederland hanteerde toentertijd een ‘wet’ waar vijf belang-
rijke dingen in staan vermeld." Louis kent die ‘wet’ nog uit zijn hoofd: een 
Jong Nederlander is 1e. een goed kameraad, 2e. bereid om een ander te 
helpen, 3e. sportief bij alles wat hij doet, 4e. trouw aan zijn gegeven woord 
en 5e. opgewekt en blij.  
Louis: "Aan deze vijf punten probeerde ik me toen te houden. Het is in mijn 
leven een automatisme geworden. Ik denk altijd dat toen al de basis is ge-
legd voor wat ik altijd in praktijk probeer te brengen."  
Dit is niet het enige dat Louis beweegt om te leven zoals hij leeft, want hij 
vindt ook dat als je ergens commentaar op hebt, je niet aan de zijlijn moet 
blijven staan. Louis: "Wanneer er bepaalde zaken in de samenleving spe-
len, of er besluiten worden genomen roepen veel mensen dat ‘ze’ dit moe-
ten doen of dat ‘ze’ dat moeten doen of hadden moeten doen; etc. etc. Het 
zijn dan altijd anderen die ‘iets’ moeten of ‘iets’ hadden gemoeten. Deze 
opmerkingen komen vaak niet verder dan het dorpscafé, omdat (te) velen 
het daarbij laten. Maar ik zeg altijd: wat kan ik er zelf nú (nog) aan doen? Ik 
steek weinig tijd in het vaststellen van ‘fouten’, verkeerde besluiten of gelo-
pen zaken uit het verleden. Wanneer het me echt ter harte gaat, dan pak ik 
die zaak op en bijt er me in vast. Ofwel, zoals de bekende spreuk zegt: 
verbeter de wereld en begin (bij je) zelf." 
 

Louis op de Kamp (63) is een rasechte Vlorper die al zijn hele leven in de-
zelfde straat in ons mooie dorp woont: aan de Bergerweg. Daar is hij gebo-
ren en getogen. Later bouwde hij een woning naast het huis waar hij het le-
venslicht zag. Louis op de Kamp is wat minder bekend als: "Louis van Wiel 
van Jacob van Père(n) Andrees", maar des te meer gewoon als Lowieke 
van op de Kamp.  
 

Louis is een druk baasje. Hij is altijd bezig, zit vol ideeën en is iemand die 
zich met hart en ziel inzet om een bepaald (maatschappelijk) doel te berei-
ken. Als hij ergens ‘voor gaat’, dan doet hij dat met alles wat hij in zich 
heeft. "Een knokker", noemt hij zichzelf dan ook. Hij werkte veertig jaar in 
de gezondheidszorg, met verstandelijk gehandicapten, en ging op z´n zes- 
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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

tigste met vervroegd pensioen. Dat betekent dus dat hij nu de tijd aan zich-
zelf heeft. Maar hij heeft het evengoed nog heel druk. Hij zegt dat hij niet 
eens tijd heeft om op de kalender te kijken welke afspraken hij heeft en hij 
wil minstens 110 worden omdat hij nog zoveel te doen heeft. "Werkte ik 
voorheen bij ‘de baas’ per week vijf dagen van acht uur; nu ik voor mezelf 
bezig ben zijn dat per week zeven dagen van twaalf uur". 
 

Louis heeft al enkele jaren geleden afscheid genomen van zijn werk bij de 
Stichting PSW (Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg), die 
zorg en ondersteuning biedt aan kinderen en volwassenen met een ver-
standelijke handicap bij wonen, dagbesteding/werken/onderwijs en vrije tijd. 
Hij leverde zijn kwaliteit steeds in een woonvorm van die stichting. Hij kan 
er nog met groot enthousiasme over praten. Als we hem zo horen vertellen, 
menen we wel te mogen vaststellen dat hij altijd heel bevlogen met zijn 
werk bezig is geweest.  
 

Gelijkwaardigheid 
PSW heeft de basishouding dat kinderen en volwassenen met een ver-
standelijke handicap recht hebben op een eigen, volwaardige plaats in de 
samenleving. Er zijn rond een verstandelijk gehandicapte altijd veel men-
sen actief: orthopedagogen, therapeuten, psychologen, psychiaters, noem 
maar op. Binnen dat werkveld was Louis ‘begeleider’, wat in de praktijk 
neerkwam op ’n soort 24-uurs maatschappelijk werk. Hij heeft dat werk al-
tijd met veel plezier gedaan met volle inzet voor de cliënten. Dit alles vanuit 
een duidelijke opvatting. Hij zegt daar over: 
 

 "Ik ben altijd uitgegaan van gelijkwaardigheid en de gedachte dat ik 
niks meer ben dan zij. Mijn redenatie was altijd: jij bent hier de bewo-
ner en ik ben jouw/jullie begeleider; ik ben in jouw huis om jou te be-
geleiden zodat jij hier een zo prettig mogelijk leven hebt. De cliënt is 
altijd de ‘baas’ over de kwaliteit van zijn leven! Ik help de verstandelijk 
gehandicapte enkel om dat ‘baas’ zijn gestalte te geven."  
 

Louis doet nog af en toe vrijwilligerswerk bij de huizen waar hij gewerkt 
heeft. Hij gaat dan met één of meer bewoners iets doen, zodat ze er eens 
uit zijn. Louis: 
 

"Sommige mensen zitten in hun vrije tijd regelmatig maar voor zich uit 
te kijken; dus je doet juist die personen er een enorm plezier mee als 
ze zich eens kunnen oppakken en er op uit kunnen trekken. Ik wil voor 
die mensen graag het leven een beetje mooier maken. Als je in men-
sen investeert en voor ze door het vuur gaat en niet op uur en tijd 
kijkt, dan krijg je er ook heel veel voor terug. Daar zijn ze heel dank-
baar voor." 
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Heel veel gelegenheid om dit vrijwilligerswerk te doen, heeft Louis mo-
menteel tot zijn spijt helaas niet meer. Dat komt doordat hij veel hooi op zijn 
vork heeft genomen en met allerlei andere zaken bezig is. 
 

Lidmaatschappen 
Wat is dat dan allemaal waar Louis op de Kamp zich voor inzet of in het 
verleden heeft ingezet? We noemen eerst enkele lidmaatschappen die nog 
niét zo heel tijdrovend zijn: zo is hij lid van de HVR - Heemkundevereniging 
Roerstreek (al ruim veertig jaar) en van de EHBO (ook ongeveer veertig 
jaar) en hij is VVV-gids in Roerdalen en voor wat betreft de monumenten 
ook in Roermond. Een ‘gewoon’ lidmaatschap van een vereniging was voor 
hem vanwege zijn werk altijd lastig; in die zin dat hij zich moeilijk op vaste 
avonden of weekends kon vastleggen. Hij had immers onregelmatige werk-
tijden en moest ook regelmatig in de avonduren, de weekends en op zon- 
en feestdagen werken. Daarom ging hij projecten doen waarbij hij zelfstan-
dig kon functioneren en zich voor dat doel kon inzetten wanneer het hem 
uitkwam. Zo zette hij zich bijvoorbeeld acht jaar in voor kleuterschool, la-
gere school en later de basisschool in Vlodrop als lid van het schoolbestuur 
(met in portefeuille ‘onderhoud gebouwen’). In zijn periode werd de kleuter-
school geïsoleerd, gedeeltelijk met eigen handen gerenoveerd en ten slotte 
….. afgebroken. De lagere school onderging onder zijn leiding als voorzitter 
van de bouwcommissie een uitgebreide vernieuwbouw tot basisschool.  
 

 
 

                                    Louis voor het door hem ontworpen reliëf 
 

Momenteel siert nog steeds een kleurrijk reliëf van zijn hand de gevel van 
de basisschool.   Louis was zeven dagen per week bezig met de school. 
"Je kunt er beter je bed neerzetten", merkte zijn vrouw op.  
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de basisschool.   Louis was zeven dagen per week bezig met de school. 
"Je kunt er beter je bed neerzetten", merkte zijn vrouw op.  
 

Handen af van Roerdalen 
Ook werkte hij mee aan "Handen af van Roerdalen"; een actie voor behoud 
van de zelfstandigheid van de gemeente tegen de grote buurman Roer-
mond. Zijn groene Opel reed langer dan een jaar reclame voor een zelf-
standig Roerdalen. 
In zijn jonge jaren was hij meer dan vijftien jaar lid, bestuurslid en voorzitter 
van de jeugdvereniging Jong Nederland. Ook bekleedde hij enkele jaren de 
functie van voorzitter van de stichting Jeugdcentrum Vlodrop. Ook toen al 
lag zijn hart in de eerste plaats bij de begeleiding van de jeugd, maar ook 
bij het onderhoud en instandhouding van het gebouw. Louis ‘woonde’ zo-
wat in het jeugdhuis.  
Louis is begaan met de natuur. Daarom is hij lid van o.a. Natuurmonu-
menten, Limburgs Landschap en Greenpeace. Ook al is hij zelf gestopt met 
werken, hij vindt het van groot belang, dat er goed voor de werkenden moet 
worden gezorgd. Na veertig jaar lidmaatschap van de vakbond, zet hij zijn 
lidmaatschap voor die vakbond ook nu nog onverminderd voort. Dit is no-
dig. Zeker nu! 
 

Oude kerkhof 
Als Louis op de Kamp zich ergens voor inzet, doet hij het goed. Sommige 
mensen willen vaak te snel resultaat zien, maar zo zit hij niet in elkaar. Het 
maakt niet uit hoe lang iets duurt, als het maar goed gebeurt. Dat geldt bij-
voorbeeld voor het oude kerkhof waar hij zich op dit moment voor inzet.  
 

 
 

                                          Renovatie van het oude kerkhof 
 

Het oude kerkhof (ongeveer 2.000 m²) is een belangrijke plek voor Vlodrop. 
Het is niet alleen de plaats waar al 230 jaar dorpsbewoners worden begra-
ven, maar het is ook een belangrijk cultuurhistorisch monument.  
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Vroeger stond er een kerk (gebouwd in 1782). Die werd in 1932 afgebro-
ken. Alleen de sacristie is blijven staan. Toen dit gebouwtje vervallen was 
en gesloopt dreigde te worden, heeft o.a. Louis zich ingezet voor het be-
houd – en met succes. Het gebouwtje gaat ook wel door het leven onder de 
naam lijkenhuisje (omdat er vroeger wel eens mensen opgebaard werden 
die thuis niet opgebaard konden worden). Er kwam enkele jaren geleden 
een ‘stichting renovatie begraafplaats’ voor het opknappen van het oude 
kerkhof en samen met andere vrijwilligers is Louis veelvuldig op de doden-
akker te vinden. Louis noemt onder meer de naam Ton Wolswijk als ie-
mand die eveneens bergen werk verzet. De voormalige sacristie is gereno-
veerd en de fundamenten van de oude kerk zijn zichtbaar gemaakt doordat 
er met behulp van verschillende soorten en verschillende gekleurde stenen 
bestrating overheen is aangebracht. Ook is het kinderkerkhof inclusief de 
graftekens ongeveer dertig centimeter opgehoogd. „Ik denk dat we over 
ongeveer drie jaar met ons project klaar zijn”, zegt Louis. 
 

Klooster St. Ludwig 
Zijn meest omvangrijke project is de kwestie rond het klooster St. Ludwig 
van de stichting MERU (de Maharishi organisatie).  Een gigantisch dossier 
(bij de gemeente, bij de rijksdienst RCE en bij hem thuis) dat al speelt 
vanaf 1996 en dat heel ingewikkeld is met allerlei slepende juridische pro-
cedures. Veel toelichting behoeft het niet meer, want de meeste mensen in 
Vlodrop weten wel wat er aan de hand is. De MERU, eigenaar van het 
grote monumentale klooster, wil het pand slopen. Daar is verweer tegen, 
onder meer van de Stichting Burgercomité St. Ludwig. Geen mens snapt 
na zestien jaar nog hoe het precies zit. Niet Louis, want die is sinds het 
prille begin bij het dossier betrokken. Louis heeft er zich helemaal in vast-
gebeten en in ons land behoort hij tot het nog maar kleine groepje mensen 
dat het dossier op zijn duimpje kent. Naast de Stichting Burgercomité St. 
Ludwig zetten de HVR, het Cuypersgenootschap, Heemschut en de rijks-
dienst RCE zich in voor behoud, herstel en herbestemming van het rijks-
monument. Louis was onlangs nog op televisie over dit onderwerp en hij 
komt regelmatig in de krant.  
 

Verder kijken dan je leven lang is 
Wat is zijn gevoel over de afloop van dit ‘hoofdpijndossier’? 
 

"Dat is moeilijk te zeggen; ik ben geen helderziende, want we hebben 
niet  alleen te maken met een compromisloze, grillige en schatrijke ei-
genaar, maar ook met  een in deze zaak niet geloofwaardige ge-
meente. Ik verwacht dat St. Ludwig niet gesloopt mag worden en dat 
de gemeente aan MERU zal opleggen om de voorvleugel te herstellen 
en het hele gebouw water- en winddicht te maken. Hier kan de ge-
meente ook niet meer om heen, wanneer de Raad van State in 2014 
besluit dat St. Ludwig moet blijven (be)staan. Ik zeg altijd: als je met 

monumenten bezig bent, dan moet je verder kijken dan je leven lang 
is. Als je op dit moment niets met het gebouw kunt omdat de Maha-
rishi dat tegenhoudt, dan komen er later wel weer betere (economi-
sche) tijden en andere mensen (want de Maharishi blijft daar natuurlijk 
niet eeuwig zitten) die er wèl wat mee kunnen. Wanneer je het gebouw 
nu opgeeft (waar geen wettelijke argumenten voor zijn), is het voor al-
tijd van de aardbodem verdwenen."  
 

In de nabije omgeving bewijzen onder andere de kasteelruïne in Montfort, 
kasteel Daelenbroeck in Herkenbosch en de ruïne de Keverberg in Kessel, 
dat wachten op betere/andere tijden lonend is. Al deze Rijksmonumenten, 
paradepaardjes van de gemeenten waarin ze gelegen zijn, waren honder-
den jaren lang onder de grond verborgen. Was toentertijd gesloopt, dan 
hadden we nu drie waardevolle monumenten minder. Louis: "Het zijn cul-
tuurbarbaren die er anders over denken." 
 

Politiek 
Zoals hierboven reeds gezegd: Louis op de Kamp voelt zich gelijkwaardig 
aan iedereen. Hij wil niet boven iemand staan. Maar, zo zegt hij, zeer zeker 
ook niet ònder iemand. Als hij, zoals bij de tientallen rechtszaken en hoor-
zittingen het geval is, te maken heeft met hooggeplaatste personen, dan is 
hij dus niet onder de indruk van die hoogheden op zichzelf. Hij rekent ze af 
op wat ze inbrengen. Helaas valt dat heel vaak tegen. Dat bewijzen wel de 
successen die hij regelmatig boekt.  
Louis is al vaker gevraagd door politieke partijen, maar hij vindt zichzelf niet 
geschikt voor de politiek omdat hij eerlijk zijn eigen mening wil kunnen blij-
ven verkondigen. Hij wil en kan niet het politieke spel spelen dat vaak ge-
speeld moet worden. 
 

„Als ik in een politieke partij zit, moet ik ook het partijbelang dienen 
en dan moet ik regelmatig mijn eigen mening opzij zetten. Soms moet 
je dan "nee" zeggen terwijl je "ja" vindt. Onder andere ook al zodat 
een andere partij jou een andere keer ook tegemoet zal komen. Die 
spelletjes zijn niets voor mij." 
 

Dit wil niet zeggen, dat ik niet van mening kan veranderen. Ik ben zeker te 
overtuigen. Mijn mening stel ik dan ook zeker bij. Daarom praat ik even 
graag met tegenstanders van wat ik wil, dan met medestanders. Van an-
dersdenkenden leer ik het meest. Die prikkelen me het meest om na te 
denken over wat ik denk, zeg en doe. 
 

En bovendien: Louis op de Kamp heeft natuurlijk weinig vrije tijd over. 
Dat beetje tijd dat hem nog rest, steekt hij in zijn eigen tuin. Die is niet klein: 
1400 m² groen ….. bepaald geen onderhoudsarme grindbak. 
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DE OUDERENADVISEUR AAN HET WOORD 
 

De ouderenadviseur van de seniorenvereniging geeft u deze keer 
meer informatie over de nieuwe werkwijzen van de gemeente Roer-
dalen wanneer u ondersteuning nodig heeft. Deze werkwijze wordt 
landelijk ook wel het "Keukentafelgesprek" genoemd. 
 

Een persoonlijk gesprek aan de "keukentafel" 
Als u vanwege een beperking moeite heeft om zelfstandig uw eigen leven 
te leiden of wanneer u daardoor niet in staat bent om deel te nemen aan 
het maatschappelijke leven, dan zijn er allerlei mogelijkheden om onder-
steuning te vinden. Misschien kunt u bijvoorbeeld een buurvrouw vragen 
om af en toe de zware boodschappen voor u mee te brengen of kan een 
goede bekende u helpen met het monteren van een douchebeugel. Wan- 
 

 

neer u zelf, of met hulp van uw omgeving, geen goede oplossing kunt vin-
den, dan kan de gemeente u misschien helpen vanuit de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning (Wmo). U vult dan het "Aanmeldformulier Wmo" in 
op de website van de gemeente Roerdalen of u neemt contact op met het 
Servicepunt van de gemeente Roerdalen. Vervolgens wordt samen met u 
gekeken naar uw vraag. Meestal volgt hierop een persoonlijk gesprek bij u 
thuis aan de keukentafel. Daarom wordt dit ook wel het "Keukentafelge-
sprek" genoemd.  
Bij het Keukentafelgesprek werken medewerkers van de gemeente samen 
met o.a. De Zorggroep, MEE en Algemeen Maatschappelijk Werk.  
 

          Het "Keukentafelgesprek" 
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Schoonheidsinstituut
COSMOTIEK
Klifsbergweg 16A
6063 NE Vlodrop
0475 - 401882

Op zoek naar uw eigen kracht… 
Tijdens het Keukentafelgesprek wordt samen met u naar uw persoonlijke 
situatie gekeken. Aan de orde komt bijvoorbeeld of u zichzelf kunt redden 
in huis, met het huishouden, de boodschappen en het koken. Of dat u in 
staat bent voor uw (jonge, thuiswonende) kinderen te zorgen of dat u vol-
doende mobiel bent om de deur uit te gaan. Uitgangspunt in het gesprek is 
wat u wèl kunt, op eigen kracht, of met hulp van buren, vrienden en familie 
(mantelzorgers). Zijn er hulpmiddelen te koop die het u kunnen vergemak-
kelijken? Of zijn er diensten of andere mogelijkheden in uw buurt waar u 
gebruik van kunt maken? Dit kunnen algemene voorzieningen zijn, zoals 
een maaltijdservice of boodschappen- of klussendienst, of een collectieve 
voorziening van de gemeente, zoals de Regiotaxi. Mochten al deze opties 
onvoldoende oplossing bieden dan is er de mogelijkheid van een individu-
ele voorziening, zoals een rolstoel, woningaanpassing of hulp in de huis-
houding. Voor deze voorzieningen betaalt u meestal een inkomensafhan-
kelijke eigen bijdrage. 
 

Advies op maat!  
Uitkomst van het Keukentafelgesprek is een gespreksverslag, met een per-
soonlijk "advies op maat". In het advies staan de verschillende mogelijke 
oplossingen die tijdens het gesprek aan de orde zijn geweest. Dit advies 
kan dus voor iedereen verschillend zijn, want er wordt gestreefd naar maat-
werk. U krijgt dit advies toegestuurd. U ontvangt daarbij ook een aan-
vraagformulier voor een individuele voorziening, als gebleken is dat die u 
de nodige extra steun geeft bij uw zelfredzaamheid. Als u het aanvraagfor-
mulier heeft teruggestuurd, beslist de gemeente zo snel mogelijk of u de 
voorziening krijgt. 
 

Meer informatie 
Voor meer informatie over het Keukentafelgesprek, kunt u dagelijks van 
9.00-12.00 uur bellen met het Team Keukentafel van de gemeente Roer-
dalen via tel. 0475-538888. U kunt ook e-mailen via info@roerdalen.nl of u 
vult het "Aanmeldformulier Wmo" in op de website www.roerdalen.nl/wmo-
roerdalen . 
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UITSTAPJE SENIORENVERENIGING 7 SEPT. 2012 
 

Al vooraf kunnen we meedelen dat het jaarlijkse uitstapje weer gezellig en 
naar tevredenheid van velen verlopen is. 
's Morgens kon op twee plaatsen in Vlodrop op de bus gestapt worden. De 
chauffeur bleek een oud-collega van ons bestuurslid Marjon van der Beek - 
Heiligers, dus over de veiligheid hoefden we ons al helemaal niet druk te 
maken. De veiligheidsgordels moesten we uiteraard wel omdoen in de bus!  
Het eerste object van ons uitstapje lag in Beesel/Rijkel.  De Beeselse draak 
begroette ons hartelijk met een vriendelijk zonnetje. Hier zouden we de 
"Historische Groentehof" gaan bezoeken: een grote groente-, fruit- en krui-
dentuin. Maar dan wel van "vergeten, of bijna vergeten" groen-
ten/fruit/kruiden. De zeer deskundige gids vertelde ons over de oorsprong 
en herkomst van diverse van deze "historische groenten". Zo verhaalde hij 
over het verboden Inka-graan, dat wij als papegaai-graan kennen. De 
Inka's maakten daar vroeger platbrood mee; maar  wij geven het eerder 
aan de hamster of de vogeltjes. 
De vroegere broccoli zag er trouwens maar magertjes uit: de roosjes ston-
den ver uit elkaar. Door het met de bloemkool te gaan kruisen verkregen 
we de broccoli zoals we die nu kennen. Deze broccoli is beter te telen, te 
verpakken en te vervoeren. 
De historische bieten van de tuin werden door de deelnemers uitgebreid en 
zorgvuldig aan een smaaktest onderworpen.  De witte biet viel hierbij het 
minste in de smaak. Sommige leden vonden de rood-witte biet het lekkerst,  
 

 
Onze leden proefden van de historische bieten, door Ineke vakkundig gesneden. 
 

andere leden vonden daarentegen de wit-rode het smakelijkst….. 
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den ver uit elkaar. Door het met de bloemkool te gaan kruisen verkregen 
we de broccoli zoals we die nu kennen. Deze broccoli is beter te telen, te 
verpakken en te vervoeren. 
De historische bieten van de tuin werden door de deelnemers uitgebreid en 
zorgvuldig aan een smaaktest onderworpen.  De witte biet viel hierbij het 
minste in de smaak. Sommige leden vonden de rood-witte biet het lekkerst,  
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We weten nu trouwens ook waar het "heilig boontje" vandaan komt.  In de 
Tweede Wereldoorlog eiste de Duitse bezetter op veel plaatsen de kerk-
schatten op. Een pastoor in Midden-Limburg bedacht er echter een goede 
list op. Hij begroef zijn kerkschatten in de groentetuin, plantte er witte bo-
nen bovenop, zodat je niet kon zien waar gegraven was. Echter, bij het 
oogsten van de bonen zag hij op de bonen een afbeelding van een engel-
tje. Vandaar de uitdrukking "heilig boontje". Na de oorlog werden de kerk-
schatten trouwens  in ere hersteld. 
Rond het middaguur werd de lunch genuttigd buiten op het terras van de 
"Historische Groentetuin". Bij de wortelsoep uit eigen historische tuin kon-
den diverse belegde broodjes met koffie en thee genuttigd worden. Naar 
verluidt  smaakten de broodjes en de historische soep  iedereen zeer goed. 
Het tweede doel van het uitstapje was het "Vrouwenmuseum" in Echt. Daar  

 

 
keerde menigeen van ons groepje terug naar grootmoederstijd van eind 19e  
eeuw. De tijdelijke tentoonstelling ging dit keer over  lingerie voor vrouwen. 
Iedereen stond perplex om te zien wat een werk het wel was eer een vrouw 
in die tijd aangekleed was! Laagje over laagje werd alles aangedaan met 
als traktatie het korset!  
De tentoonstelling doorliep de tijd van de 18e eeuw tot nu; langs alle mode 
en stoffen van linnen, katoen en synthetisch tot aan de ademende stoffen 
van nu. En ook bleek dat wat vroeger onder de kleren werd gedragen, te-
genwoordig als bovenkleding wordt gedragen (door de jeugd weltever-

 

                             Onze secretaris Riny Mulders past een hoepel. 
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                             Onze secretaris Riny Mulders past een hoepel. 

staan). Aan het einde van de route kon je zelf passen hoe het was om een 
'snelzeiker' of een hoepel aan te hebben.  Wat natuurlijk leidde tot hilari-
sche taferelen.  
We genoten tijdens de pauze van een stuk vlaai en koffie en thee. De 

                            Pauze met vlaai in het Museum van de Vrouw te Echt. 
 

liefhebbers gingen nog kijken naar een wielerexpositie op de bovenste ver-
dieping. Die ging over de geschiedenis van Limburgse wielrenners en de 
Echter fietsfabriek Eroba. 
Het was prachtig weer en er was nog voldoende tijd om nog even te flane-
ren in Echt, winkeltjes te kijken of te genieten van een drankje op een ter-
ras. 
Rond 17.30 uur gingen we op weg naar de laatste halte alweer. Er was een 
maaltijd besteld bij Oliveira's Restaurant in Vlodrop. Marcel, Francis en 
Anouk hadden een voortreffelijk buffet voor ons klaarstaan. We werden 
ontvangen met een glaasje Kir Royal op kosten van restaurant Oliveira.  
Al met al volgens velen een gezellige afsluiting van een hele mooie dag. 
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                            Deze senioren lieten het zich al goed smaken bij Oliveira. 
 

Ook de volgende seniorvriendelijke  activiteit  is een tip voor onze leden: 
 

 
Fanfare "Wilhelmina" en Kerkelijk zangkoor "St. Martinus" 

 nodigen u uit voor een sfeervol  
 

KERSTCONCERT  
 

op Zondag 9 december 2012 
van 15.00-16.30 uur in de St. Martinus kerk te Vlodrop 

 

Aan dit concert werken mee: 
-Jeugdorkest fanfare Wilhelmina 
-Saxofoon ensemble 
-Kerkelijk zangkoor St. Martinus 
-Orgelspel door dhr. Harry Joosten 
-Kerstverhaal door mevr. Lia Wezenberg 
-Gezamenlijke, muzikale afsluiting. 
 

Na afloop is er een gezellig samenzijn voor iedereen in het Muziek-
home van de fanfare aan de Koebroekweg (achter de kerk). Hier 
staat gratis koffie/thee met kerstbrood voor u klaar!  
De entree is gratis!! 
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SENIORVRIENDELIJKE INITIATIEVEN  
 

In Roggel kunnen senioren al sinds een hele tijd elke eerste dinsdag van 
de maand in een lokale horecagelegenheid van een driegangenmenu ge-
nieten voor slechts € 10,- per persoon. Exclusief de drankjes, maar dat 
spreekt eigenlijk voor zich.  
Dit Roggelse idee is inmiddels overgenomen door Roermond voor Roer-
mondse 70-plussers. Er is in Roermond nu de medewerking  van zeven 
restaurants. Daarbij laat men het voorlopig; over een tijdje kan altijd nog 
bekeken worden of er meer restaurants benaderd gaan worden. Elke 
tweede woensdag van de maand eten de alleenstaande 70-plussers van 
12.00 tot 14.30 uur in een ander restaurant. Het dessert zorgt trouwens 
voor een verrassing:  wie de loting hierbij wint, krijgt het etentje gratis. 
 

Dat Vlodrop hierbij zeker niet achter blijft, blijkt uit een initiatief van Olivei-
ra's Restaurant, gelegen aan de Markt in Vlodrop. Sinds mei 2012 bieden 
Marcel en Francis op dinsdag en donderdag - tegen gereduceerd tarief - 
maaltijden voor 65-plus senioren aan. Inmiddels mag er van een succesvol 

initiatief worden gesproken, vol-
gens Marcel en Francis en diverse 
senioren die hiervan regelmatig 
gebruik maken. Marcel en Francis 
willen er iets moois van maken en 
zeggen "nu eens iets voor deze 
generatie terug te kunnen doen".  

De 65-plussers kunnen op dinsdag en donderdag vanaf 12.00 uur kiezen 
uit de volgende senioren porties: 
 

Voorgerecht    Hoofdgerecht 
Tomatensoep   € 2,75  Gebakken vis    € 5,50 
Champignonsoep € 2,75  Pasteitje   € 5,50 
Runderbouillon € 2,75  Zuurvlees    € 6,50 
Uiensoep  € 3,50  Saté    € 7,50 
Met stokbrood en kruidenboter  Spareribs   € 8,00 
     Schnitzel*    € 7,50 
     Scholfilet*    € 8,00 
 

De hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes of aardappelkroketten 
en sla. Die met een * met warme groenten. 
Als dessert een bolletje ijs naar keuze, met slagroom voor € 1,25. 
Zoals u ziet een heel seniorvriendelijke aanbieding van Marcel en Francis. 
De schrijver van dit stukje wil er geen reclameverhaal van maken, maar het 
is zeker aan te bevelen. "Probeer het eens", om het maar eens zo te zeg-
gen.  
 

Oliveira’s Restaurant
Markt 9

6063 AC  Vlodrop
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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. 

INTERNATIONALE DAG VAN DE OUDEREN 1-10-2012 
 

De organisatie was dit jaar  in handen van de Ouderenvereniging Montfort, 
in samenwerking met seniorenverenigingen van Herkenbosch, Posterholt 
en Vlodrop.  
Seniorenvereniging Vlodrop had voor het eerst een "meerij-regeling" aan 
haar leden aangeboden. Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te 
bieden deel te nemen, had het bestuur in de uitnodiging gepolst of mensen 
met eigen vervoer (auto) nog andere mensen zouden kunnen meenemen 
naar Montfort. Aan de hand van die inventarisatie zou een "vervoersplan" 
gemaakt worden. De meerijder zou een vergoeding van €2,50 aan de 
chauffeur betalen als bijdrage in de (benzine)kosten. Een mogelijkheid 
waarvan zeker gebruik gemaakt zal zijn. Alle lof voor dit initiatief. 
De uitnodiging voor de Internationale dag van de ouderen vermeldde nog 
dat de activiteit zou gaan plaatsvinden in Café Le Village "Biej de Vogel", 
Markt 21, te Montfort. Door de (onverwacht) grote opkomst ( er waren zo'n 
250 aanmeldingen!) heeft de uitbater John Vogels echter besloten ervan af 
te zien deze bijeenkomst in zijn horecagelegenheid  te laten plaatsvinden: 
hij vreesde voor plaatsgebrek. Op de valreep werd de bijeenkomst ver-
plaatst naar Café Zaal Dancing Housmans te Montfort. Hier beschikken de  
 

                              

                    Een grote opkomst op de dag van de ouderen in Montfort 
 

deelnemende ouderen ongetwijfeld over méér ruimte dan "Biej de Vogel", 
maar zelfs in deze zaal zitten de ouderen vrij krap aan lange rijen tafels. 
Een minpuntje, want zijn het niet juist ouderen die (door ziekte of gebrek) 
behoefte hebben aan wat meer "bewegingsruimte". Zeker wanneer men 
afhankelijk is van rolstoel of rollator …. 
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Aanvang van het programma was rond 14.00 uur, waarbij de deelnemers 
met koffie/thee en vlaai werden ontvangen in zaal Housmans. De entree 
bedroeg € 4,- per persoon, inclusief één kop koffie/thee en één stuk vlaai 
en lot voor de tombola.  
Na deze ontvangst werd de bijeenkomst geopend door de burgemeester 
van Roerdalen mw. drs. E. Hanselaar - van Loevezijn, die trouwens werd 
"bijgestaan" door de wethouder Welzijn, dhr. J. Ramakers. Na de stimule-
rende woorden van de burgemeester, waarvoor zij hartelijk werd bedankt 
door een vertegenwoordiger van de organiserende vereniging  en een wel-
gemeend applaus van het publiek, startte het eigenlijke programma.  
Toneelvereniging St. Joost wist het publiek met diverse acts te vermaken. 
Na de voorstelling van de toneelvereniging was het de beurt aan buutte-
reedner Gilbert Petit uit Ulestraten. Volgens de uitnodiging zou Huub Stas- 
 

 
 

                                          Buuttereedner Gilbert Petit als Miss o.h. 
 

sen optreden, maar die zal wel plotseling verhinderd zijn geweest. Gilbert 
Petit wist de lachers echter volledig op zijn hand te krijgen met een buut 
over een nog vrij vitale vrouwelijke senior en haar beslommeringen. Dat 
thema viel begrijpelijkerwijs heel goed in de smaak bij het aanwezige pu-
bliek. 
Na het optreden van Gilbert Petit vond er nog een (gratis) tombola plaats, 
waarbij een heleboel leuke prijzen werden verloot. Om ongeveer 17.00 uur 
werd een geslaagde internationale (mid)dag van de ouderen afgesloten 
door de organiserende ouderenvereniging uit Montfort. 
 
 
 

VAN HEURE ZÈGKE 
 

Van ons lid mevr. Mar Bergtath-Vollebregt ontvingen wij de volgende bij-
drage voor deze TmZ. De redactie van TmZ bedankt Mar hartelijk voor 
haar bijdrage! Het is altijd fijn om te merken dat mensen mee willen denken 
over de inhoud van "Tuut mit Ziepnaat".  
Mar liet ons het volgende weten: 
 

"Als ik met wat andere ( oudere ) dames zit te praten, komen al gauw herin-
neringen van vroeger ter sprake. Zo ook dit gedichtje; ze vonden het echt 
iets voor in Tuut mit Ziepnaat. Zij kenden het niet, maar ik heb op een non-
nenschool gezeten, misschien komt het daardoor. 
Ik had het gedichtje op de kleuterschool geleerd en mijn vader vond het zo 
mooi, dat ik iedere morgen op mijn knietjes voor de kast (met H. Hartbeeld) 
dit op moest zeggen". 
 

Ik spring des morgens vlug als een haasje  1 2 3 uit mijn warme bed. 
En ik bid dan op mijn knietjes 
Heel eerbiedig mijn gebed. 
( diepe buiging maken) 
Goede morgen lieve Heer, ik ben vandaag uw kindje weer. 
Ik zal niet lastig zijn of stout, 
want ik weet dat onze lieve Heer dan niet meer van mij houdt. 
( weer diepe buiging maken) 
Goede morgen lieve Heer ik ben vandaag uw kindje weer. 
  

"Als ik de pech had dat er nog een buurman binnen kwam lopen, kon ik 
weer voor die kast op mijn knietjes", zo deelt Mar mede.  
  

Mar schreef verder nog het volgende: 
 

"Het volgende gedicht  is voor de winter. Wij hadden thuis geen CV dus 
vandaar dit gedichtje. Ik was de jongste en mijn oudste zus kwam mij dan 
hiermee ( in de winter ) wakker maken":  
 
 

Wie heeft die bloemen geschilderd, 
Die op de ruiten staan? 
Dat hebben de engelen des heren,  
Voor U mijn kind gedaan. 
De kinderen houden van bloemen, 
Sprak onze lieve Heer. 
Toen namen de engelen penselen. 
Verlieten des hemels zaal. 
En schilderden op de ruiten 
Deze bloemen allemaal.  
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Van ons lid dhr. Jeu Wolters ontvingen wij de volgende (haast autobiografi-
sche?) ontroerende bijdrage voor deze rubriek van "Tuut mit Ziepnaat". 
Jeu, ook hartelijk dank voor jouw bijdrage aan ons verenigingsblad. 
 
 
De oude boer 
 

Ik, oude boer, loop door mijn land 
Dat doe ik bijna alle dagen 
Mijn tocht is zichtbaar moeizaam 
Nooit zal ik mij beklagen 
 
 

Ik ken de weiden als mijn hand 
En de loop der sloten 
Ik zie elk ding in zijn verband 
Een in mijzelf besloten 
 
 

De kinderen gingen elk hun gang 
Mijn vrouw rust onder de aarde 
De wind streelt mijn doorgroefde kop 
Die in de verte staarde 
 
 

Als ik ’t vermoeide lijf 
Tegen het hek laat hangen 
Een klein eind heb ik nog te gaan 
Verteerd is mijn verlangen 
 
 

Hier ligt mijn leven, stap voor stap 
"En niet bij de bejaarden"  
En leunend op het oude hek, 
Roep ik mijne paarden 
 
 

Ze draven naar mij toe 
Wrijven hun troost tegen mij aan  
Wie op het land zijn dagen slijt 
Kan dit geluk verstaan 
 
 
 

 
Van onze penningmeester dhr. John Biermans ontvingen wij de volgende 
overdenking als bijdrage voor deze TmZ. John deelt mee dit niet zelf ge-
schreven te hebben, maar hij kwam het lang geleden eens ergens tegen, 
heeft het toen bewaard en wil het nu met ons delen. John, ook hartelijk be-
dankt voor jouw inbreng in deze rubriek. 
 
Waarom komen en gaan bepaalde mensen in je leven?  
 

Mensen komen in je leven om een bepaalde reden, een seizoen of een 
heel leven. Als je weet om welke reden het is, weet je wat je voor die 
persoon kan doen. Als iemand in je leven is om een reden, is het ge-
woonlijk omdat je een behoefte hebt geuit.  
 

Ze zijn gekomen om je te helpen door een moeilijkheid heen, je te be-
geleiden met ondersteuning en je fysiek, emotioneel of spiritueel te 
helpen. Ze zijn er om een reden waarvan je het nodig vindt dat ze er 
zijn.  
Dan, zonder dat jij iets verkeerd doet, of op zomaar een moment, zegt 
of doet deze persoon iets om de relatie te beëindigen.  
Soms gaan ze dood, soms lopen ze weg. Soms keren ze zich tegen 
jou en dwingen je tot een standpunt. Wat we ons dan moeten realise-
ren, is dat aan onze behoefte is voldaan, onze wens is vervuld, hun 
werk is gedaan. Het gebed dat je opzond is beantwoord en nu is het 
tijd om verder te gaan.  
 

Sommige mensen komen in je leven voor een seizoen, omdat het jouw 
beurt is om te delen, te groeien of te leren. Zij brengen je een ervaring 
van vrede of ze brengen je aan het lachen. Ze kunnen je iets leren dat 
je nog nooit gedaan hebt. Ze geven je gewoonlijk een ongelooflijke 
hoeveelheid vreugde.  
Geloof het, het is echt, maar slechts voor een seizoen.  
 

Relaties voor de duur van je leven, leren je levenslessen, dingen waar 
je op kunt bouwen om zo een solide emotionele fundering te hebben. 
Het is jouw taak de lessen te accepteren. Hou van die persoon en stop 
wat je hebt geleerd in alle relaties en situaties van je leven. Men zegt: 
"Liefde is blind, maar vriendschap is helderziend".  
 

Dank je dat je een deel van mijn leven bent, of het nu is om een reden, 
voor een seizoen of voor het hele leven is.  
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LEDENCONTACTAVOND 22 NOVEMBER 2012 
 

Op donderdag 22 november 2012 werd onze jaarlijkse ledencontactavond 
gehouden  in Zaal Roerzicht te Vlodrop.  Na een inleidend woord door de 
vicevoorzitter Marjon v.d. Beek, werd een minuut stilte in acht genomen 
voor ons onlangs overleden erelid de heer Piet Wilbers.  Hij overleed op 
94-jarige leeftijd. De heer Wilbers was naast erelid ook ons oudste lid.  
Aansluitend had ons jongste lid Monique van Elmpt de eer het buffet te 
openen. Het personeel van Zaal Roerzicht had weer goed zijn best gedaan, 
want net als voorgaande jaren konden we weer genieten van een uitge-
breid, overheerlijk koud buffet met warm vlees. Met een goed gevulde 
maag stonden we aan het begin van wat een gezellige avond zou worden.  
Met hun repertoire van met name oude Limburgse liederen, haalden de 
"Bongerd Singers" uit Zuid-Limburg bij veel aanwezigen herinneringen aan 
vroeger terug.  Het zanggezelschap bestaande uit zes heren, wist met hun 
zang en de keybord-begeleiding alle aanwezigen te boeien. Behalve di-
verse luisterliedjes verzorgden ze ook een aantal liederen waarbij de deel-
nemers konden meezingen.   
 

 
                                        De "Bongerd Singers" aan het werk 
 

Natuurlijk was er ook weer de traditionele tombola met mooie prijzen. De 
een had hierbij wat meer geluk dan de ander. Tussen de bedrijven door 
verzorgde DJ Hans de muziek en konden de aanwezigen hun favoriete  
nummers bij hem aanvragen. Met de polonaise kwamen de beentjes van 
een groot aantal aanwezigen ook nog even van de vloer.  
We kunnen terugzien op een geslaagde, gezellige avond. Bij veel deelne-
mers was met name de intieme sfeer van de zang van de "Bongerd Sin-
gers" in goede aarde gevallen. 

LEDENCONTACTAVOND 22 NOVEMBER 2012 
 

Op donderdag 22 november 2012 werd onze jaarlijkse ledencontactavond 
gehouden  in Zaal Roerzicht te Vlodrop.  Na een inleidend woord door de 
vicevoorzitter Marjon v.d. Beek, werd een minuut stilte in acht genomen 
voor ons onlangs overleden erelid de heer Piet Wilbers.  Hij overleed op 
94-jarige leeftijd. De heer Wilbers was naast erelid ook ons oudste lid.  
Aansluitend had ons jongste lid Monique van Elmpt de eer het buffet te 
openen. Het personeel van Zaal Roerzicht had weer goed zijn best gedaan, 
want net als voorgaande jaren konden we weer genieten van een uitge-
breid, overheerlijk koud buffet met warm vlees. Met een goed gevulde 
maag stonden we aan het begin van wat een gezellige avond zou worden.  
Met hun repertoire van met name oude Limburgse liederen, haalden de 
"Bongerd Singers" uit Zuid-Limburg bij veel aanwezigen herinneringen aan 
vroeger terug.  Het zanggezelschap bestaande uit zes heren, wist met hun 
zang en de keybord-begeleiding alle aanwezigen te boeien. Behalve di-
verse luisterliedjes verzorgden ze ook een aantal liederen waarbij de deel-
nemers konden meezingen.   
 

 
                                        De "Bongerd Singers" aan het werk 
 

Natuurlijk was er ook weer de traditionele tombola met mooie prijzen. De 
een had hierbij wat meer geluk dan de ander. Tussen de bedrijven door 
verzorgde DJ Hans de muziek en konden de aanwezigen hun favoriete  
nummers bij hem aanvragen. Met de polonaise kwamen de beentjes van 
een groot aantal aanwezigen ook nog even van de vloer.  
We kunnen terugzien op een geslaagde, gezellige avond. Bij veel deelne-
mers was met name de intieme sfeer van de zang van de "Bongerd Sin-
gers" in goede aarde gevallen. 

 

                                             
                                       Dolle pret bij een polonaise 
 
 
 
 

 
 

                         Met een lichtje bijna in extase bij Sierra, Sierra Madre del Sous..... 
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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

 

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 

 
 

                  Een ijverig bestuur maakt de tombolalootjes gereed voor de trekking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
½   Adv. pag café Bremmers 
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