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Oliveira’s Restaurant
Markt 9
6063 AC Vlodrop
Tel: 0475 401018 / 06 27473796
Kijk voor meer info op www.oliveiras.nl

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 !!
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Voor u ligt de "Tuut mit Ziepnaat", het
contactmagazine van de seniorenvereniging Vlodrop. Wij verspreiden dit
magazine eenmaal per jaar in het hele
dorp. Nu zult u misschien denken: "mooi,
maar wat moet ik hiermee". Misschien
hoort u niet eens tot de doelgroep. Toch
willen wij graag onze vereniging onder uw
aandacht brengen.
De Seniorenvereniging Vlodrop is in 1965
opgericht en telt momenteel 200 leden in
de leeftijd van 50 tot en met 95 jaar. Onze
activiteiten zijn op dit moment gericht op
bewegen voor ouderen (gymnastiek,
volksdans en jeu de boules), het bieden
van ontspanning (kienen en kaarten) en
het samenbrengen van mensen, om
eraan bij te dragen dat mensen niet in
een isolement geraken.
Wij organiseren vaste wekelijkse activiteiten en diverse malen in het jaar themaactiviteiten. U hoeft overigens niet per se
lid te zijn om hieraan deel te kunnen nemen. Lid worden kan al vanaf 50 jaar.
Als bestuur zijn wij ons ervan bewust dat
de senior anno 2013 niet vergelijkbaar is
met de senior van 1965. Wij zijn voornemens om onze activiteiten uit te breiden
en ons daarbij meer te richten op de jongere senior. Daarom hebben wij bij deze
"Tuut mit Ziepnaat" een enquêteformulier
gevoegd. Op deze wijze proberen wij te
achterhalen welke activiteiten potentiële
(jongere) leden boeiend vinden.
Behoort u tot onze doelgroep (leeftijd
50+), dan stellen wij het zeer op prijs indien u het bijgevoegde enquêteformulier
invult. Het kost circa 10 minuten van uw
tijd. Inleveren kan bij Will Willemsen,
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Contributie 2013 en eigen bijdrage activiteiten 2013
Omschrijving/activiteit
Jaarcontributie
(lidmaatschap)
Activiteit per keer
Activiteit per maand
Kienen

Leden
€ 12,00

Niet leden
n.v.t.

€ 2,00
€ 6,00
€ 4,00 per
seriekaart

€ 3,00
n.v.t.
€ 4,00 per
seriekaart

Voor de paasviering, het uitstapje, de ledencontactavond en de kerstviering
krijgen de leden een aparte uitnodiging waarin de eigen bijdrage voor de
betreffende activiteit staat vermeld.
Voor de algemene ledenvergadering met thematisch onderwerp krijgen leden een aparte uitnodiging. Hiervoor geldt geen bijdrage.
Het bestuur van de Seniorenvereniging Vlodrop

Bent u op zoek naar een zinvolle, leuke ( vrije)tijdsbesteding ??

De Seniorenvereniging Vlodrop is op zoek naar vrijwilligers; met name ook
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 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 bestuursleden.
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 binnen om kennis te maken met een activiteit!
Het bestuur van de Seniorenvereniging Vlodrop
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Willems Uitvaartverzorging
‘t Sittert 22
6077 NN St. Odiliënberg
0475-401854

Willems Uitvaartverzorging
Kapellerlaan 71
6045 AB Roermond
0475-333040

Dierenwinkel Vlodrop De Parasol
Bergerweg 36 - 6063 BS Vlodrop - Tel: 0475-407190
Email: info@de-parasol.com
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IN GESPREK MET……….…COR BLEEKER
IN GESPREK MET……….…COR BLEEKER
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Bleeker, die in Vlodrop ook wel bekend staat als ‘de Hollander’
of, zoals we dat hier zeggen ‘de Hollènjer’.

Cor Bleeker is geboren en getogen in Wormerveer in de Zaanstreek in de
provincie Noord-Holland. Hij verstaat wel Limburgs, maar spreekt het niet.
Cor Bleeker is geboren en getogen in Wormerveer in de Zaanstreek in de
Maar ook al is hij ‘import’, Cor voelt zich als Hollander goed thuis in Limprovincie Noord-Holland. Hij verstaat wel Limburgs, maar spreekt het niet.
burg en hij is hier helemaal geen vreemde eend in de bijt.
Maar ook al is hij ‘import’, Cor voelt zich als Hollander goed thuis in Limburg en hij is hier helemaal geen vreemde eend in de bijt.

We spreken Cor in zijn woning aan de Grootestraat, waar hij samenwoont
met Tiny Schmitz-van Landeghem. Tiny vraagt zich af of ze bij het gesprek
We spreken Cor in zijn woning aan de Grootestraat, waar hij samenwoont
met Tiny Schmitz-van Landeghem. Tiny vraagt zich af of ze bij het gesprek7

aanwezig mag zijn, want ze wil niet opdringerig zijn omdat we tenslotte
voor Cor komen. Maar we stellen het juist op prijs als Tiny er bij blijft, want
wat ons betreft hoeft dit gesprek niet alleen maar over Cor te gaan. Tiny is
in Vlodrop immers ook een bekend persoon en is net als Cor volop actief in
het verenigingsleven. Of bovendien, zo zeggen we (uiteraard voor de grap),
het is goed dat Tiny erbij is want dan weten we zeker dat het allemaal klopt
wat Cor zegt…
Natuurlijk willen we graag weten hoe ‘die Hollander’ Cor hier in Vlodrop
verzeild is geraakt. Cor vertelt dat hij beroepsmilitair was. Hij was onderofficier en was op diverse plaatsen in Nederland gelegerd. Zo ‘lag’ hij ook op
de KMS (Koninklijke Militaire School) in Weert. Tijdens die Weerter periode
ging hij er regelmatig met Limburgse kameraden op uit en zo ontmoette hij
tijdens het stappen een Vlodropse schone, Els, met wie hij verkering kreeg
en voor wie hij besloot naar Vlodrop te komen. Cor verliet het leger en koos
voor een baan in de burgermaatschappij. Hij werd monteur bij ‘de Philips’
op de Bredeweg in Roermond. In 1970 ging hij met Els op de Kruisweg
wonen. Cor ging op zijn 58ste, nu negen jaar geleden, met de vut. Els is
eind 2001 overleden.
Nadat hij was gestopt met werken, kreeg Cor de nodige vrije tijd. Als je weduwnaar bent en geen kinderen hebt, is het goed om wat bezigheden te
zoeken. Cor vertelt dat je natuurlijk wel kunt gaan fietsen, „en nog een keer
fietsen” en naar een museum gaan, maar daar kom je de tijd niet alleen
maar mee door. Cor ging nog wat meer sociale contacten in Vlodrop aan.
Hij kende overigens toch wel al de nodige mensen in het dorp, vooral doordat hij, zo vertelt hij, zijn schoonvader Wim Biermans die net over de Roerbrug een electrozaak had, wel ’ns had meegeholpen bijvoorbeeld met het
zetten van antennes. Doordat hij voor die klussen veel bij mensen thuis
kwam, leerde hij natuurlijk de nodige mensen kennen. Als vutter besloot
Cor nog wat meer sociale contacten aan te gaan en hij sloot zich bijvoorbeeld aan bij fanfare Wilhelmina.
In 2005 leerden Cor en Tiny elkaar kennen. Bij het uitgaan op kermiszondag sprong op een goed moment de vonk over en was de klik er. Ze glunderen nog steeds als die dag in herinnering wordt geroepen. Tiny had
eveneens in 2001 haar partner verloren, Jan Schmitz, met wie zij vanaf
1963 op de Kruisweg woonde. Jan was een bekende Vlodroppenaar. Hij
was actief tennisser en de groundsman van de tennisclub. Samen met Tiny
was hij een bekende verschijning op het tennispark en in de kantine.
Was Cor aanvankelijk alleen actief voor de fanfare en Tiny alleen voor de
tennisclub, nadat ze een relatie kregen zijn ze zich voor beide verenigingen
gaan inzetten. Door Cor is Tiny nu ingeburgerd bij de fanfare en helpt zij
mee met diverse klussen zoals het doen van de was. Andersom is Cor door
toedoen van Tiny ingeburgerd bij de tennisclub en doet hij bijvoorbeeld
regelmatig dienst als klusjesman en barman. Hij staat bekend als uit8

stekend tapper en weet de klanten een heerlijk glaasje gerstenat voor te
schotelen dat men met veel plezier door de keel laat klokken. Tiny werd

onlangs op de ledenvergadering van de tennisclub tot erelid benoemd, een
welverdiende blijk van waardering. Maar ook al is zij nu erelid en ook al zit
zij niet meer in het bestuur, Tiny zal de tennisvereniging niet loslaten en als
lid van de midzomercommissie en de kantinecommissie kan de tennisclub
op haar blijven rekenen. Kantine en Tiny dat is één, ofwel ‘Kantiny’.
Cor is inmiddels al 23 jaar bestuurslid bij de fanfare, dus een zilveren jubileum ligt in het verschiet. De fanfare ligt hem na aan het hart, de fanfare
gaat voor alles. Er zijn mensen die zeggen dat Cor Bleeker de fanfare ‘is’…
Wat vindt hij daar van?
„Dat zeggen ze inderdaad wel eens. Ik ben me er zelf niet zo van bewust.
Ik steek er natuurlijk wel veel uren in, maar dat komt ook doordat ik veel tijd
ter beschikking heb. Dan kun je van alles doen, zoals onderhoud aan het
gebouw, repareren van instrumenten, noem maar op.”
Opvallend is overigens dat manusje van alles Cor zelf geen instrument bespeelt. Jammer genoeg niet, zegt hij. Nu is het er te laat voor, vindt hij,
want op deze leeftijd begin je er niet meer aan. Cor maakt zich zorgen over
de toekomst van de fanfare, die in ledenaantal flink is teruggelopen en nu
nog zo’n 25 spelende leden telt. Dat is te weinig, maar het valt niet mee om
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er nieuwe leden bij te krijgen. Er is al heel veel ondernomen, bijvoorbeeld
er nieuwe leden bij te krijgen. Er is al heel veel ondernomen, bijvoorbeeld
om de jeugd te enthousiasmeren.
om de jeugd te enthousiasmeren.
„We hebben van alles gedaan om de jeugd erbij te betrekken en zijn ook op
„We hebben van alles gedaan om de jeugd erbij te betrekken en zijn ook op
de school geweest. Dan zijn alle kinderen enthousiast, maar hoeveel blokde school geweest. Dan zijn alle kinderen enthousiast, maar hoeveel blokfluiters krijg je er bij? Nul.”
fluiters krijg je er bij? Nul.”
Cor is in principe altijd beschikbaar voor ‘zijn’ fanfare, maar er is een uitCor is in principe altijd beschikbaar voor ‘zijn’ fanfare, maar er is een uitzondering. Dat is de donderdagavond. „Daar komen ze me niet aan”, zegt
zondering. Dat is de donderdagavond. „Daar komen ze me niet aan”, zegt
Cor. Op die avond heeft hij al zo’n 25 jaar zijn sportavond met een recreaCor. Op die avond heeft hij al zo’n 25 jaar zijn sportavond met een recreatieve herengroep in de sporthal. Gedurende een uur gooien de heren onder
tieve herengroep in de sporthal. Gedurende een uur gooien de heren onder
leiding van een deskundige sportleraar de spieren los met eerst een warleiding van een deskundige sportleraar de spieren los met eerst een warming up en dan bijvoorbeeld trefbal, volleybal, badminton, voetbal. Daar
ming up en dan bijvoorbeeld trefbal, volleybal, badminton, voetbal. Daar
kun je goed moe van worden, want zo’n hal is groot…. Na het sporten gaan
kun je goed moe van worden, want zo’n hal is groot…. Na het sporten gaan
ze douchen en daarna blijven ze nog even hangen. Want je kunt natuurlijk
ze douchen en daarna blijven ze nog even hangen. Want je kunt natuurlijk
niet met natte haren naar huis...
niet met natte haren naar huis...
Cor en Tiny bevalt het uitstekend in hun verenigingen en ze hopen dat ze
Cor en Tiny bevalt het uitstekend in hun verenigingen en ze hopen dat ze
nog lang actief zullen mogen blijven.
nog lang actief zullen mogen blijven.

SENIORVRIENDELIJKE
SENIORVRIENDELIJKE INITIATIEVEN
INITIATIEVEN
Voordelige rijbewijskeuring in Roermond
Voordelige rijbewijskeuring in Roermond

70-plussers, chauffeurs met C/D/E rijbewijs en overige automobilisten die
70-plussers, chauffeurs met C/D/E rijbewijs en overige automobilisten die
een rijbewijskeuring moeten ondergaan, kunnen terecht bij 225 locaties van
een rijbewijskeuring moeten ondergaan, kunnen terecht bij 225 locaties van
Regelzorg. In Roermond is dat op de Keulsebaan 506. LET OP: Dit kan
Regelzorg. In Roermond is dat op de Keulsebaan 506. LET OP: Dit kan
uitsluitend na voorafgaande afspraak via tel. 088 - 2323300. Zelf een
uitsluitend na voorafgaande afspraak via tel. 088 - 2323300. Zelf een
datum plannen kan via www.regelzorg.nl.
datum plannen kan via www.regelzorg.nl.
Tarief: € 35,00 voor de B/E keuring en € 55,00 voor chauffeurs jonger dan
Tarief: € 35,00 voor de B/E keuring en € 55,00 voor chauffeurs jonger dan
70 jaar met grootrijbewijs. Data 2013: Men kan wekelijks op woensdag te70 jaar met grootrijbewijs. Data 2013: Men kan wekelijks op woensdag terecht.
recht.
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SENIORVRIENDELIJKE INITIATIEVEN
Seniorenadviseur bij Seniorenvereniging Vlodrop
Individuele belangenbehartiging

Bij de Seniorenvereniging Vlodrop kunt u terecht voor advies over of hulp
bij huurtoeslag en/of zorgtoeslag, belasting, zoals inkomstenbelasting, de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), gezinszorg of andere
zorgdiensten aan huis, zorgverzekering, woonproblemen, dagverzorging of
opname in een verzorgingstehuis, schenkingsrecht en erfrecht, advies over
het gebruik van uw computer.
Elke eerste vrijdag van de maand in de BLOKHUT
vrijdag 5 april 2013
vrijdag 3 mei 2013
vrijdag 7 juni 2013
vrijdag 5 juli 2013
vrijdag 2 augustus 2013
vrijdag 6 september 2013
vrijdag 4 oktober 2013
vrijdag 1 november 2013
vrijdag 6 december 2013

van
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

tot
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Ook kunt u bij de seniorenvereniging Vlodrop terecht voor hulp bij het
invullen van het aangiftebiljet inkomstenbelasting
Bel voor nadere inlichtingen naar Will Willemsen, tel. 407054

Schoonheidsinstituut
1/3 Adv. pag.
Cosmotiek

COSMOTIEK

Klifsbergweg 16A
6063 NE Vlodrop
0475 - 401882
11

Bergerweg 2 6063 BR Vlodrop 0475-401950

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

Alles los, per stuk, en op maat verkrijgbaar!
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DE OUDERENADVISEUR AAN HET WOORD
De ouderenadviseur van de Seniorenvereniging Vlodrop geeft u
in deze uitgave van ‘Tuut mit Ziepnaat’ informatie over alles
waarmee u rekening moet houden bij het doen van uw belastingaangifte. Het wordt immers binnenkort weer april…!
Waaraan moet u denken bij het invullen van een belastingaangifteformulier?
Tips voor bij het invullen van het aangifteformulier
Het formulier
Namen. Bent u getrouwd of woont u samen, dan bent u fiscaal partner. Als
u getrouwd bent en uw partner verblijft in een inrichting dan blijft u fiscaal
partner.
Box 1
Inkomen: Hier moet worden ingevuld wat u ontvangen hebt. Zoals AOW ,
pensioen(en) en andere bijzondere inkomsten. Kansspelinkomsten worden
apart gevraagd en ook apart belast. Vergoedingen waar geen enkele inspanning aan vooraf ging, bijv. voor geleden leed zijn belastingvrij.
Box 3
Denk eraan dat bij ‘schulden’, de niet opeisbare vordering van de kinderen
die ontstaat bij het overlijden van één van de partners, niet opgegeven mag
of hoeft te worden. Noch door de kinderen als vordering, noch door u als
schuld.
In Box 3 geldt een belastingvrijstelling van € 21.139 per persoon. Deze kan
verhoogd worden met een ouderentoeslag. Deze is € 27.984 bij een inkomen onder € 14.302 of € 13.992 als u een inkomen heeft tussen € 14.302
en € 19.895. Daarboven is de toeslag nul.
Het is dus handig om bij de toebedeling van de belastingplichten op het
eind van het formulier goed te kijken naar de beide inkomens. Dat geldt ook
voor het gebruik van de € 45-grens. Daaronder is geen betaling nodig. En
kijk ook naar de € 14-grens waaronder niet wordt terugbetaald.
Aftrekposten
Denk bij specifieke zorgkosten aan geneeskundige hulp en medicijnen.
Maar alleen de kosten die niet op een andere manier vergoed worden!
Denk ook aan reiskosten, zoals kosten om naar de arts, ziekenhuis of therapeut te gaan. Denk ook aan ziekenbezoek als dat over een lange periode
plaatsvindt. De hoogte van de vergoeding vindt u op het formulier bij het
vraagteken. Vergeet ook vooral niet dieetkosten op te voeren, maar alleen
dan als er een door de arts afgegeven dieetverklaring is. Opvoeren van
kosten voor extra slijtage van beddengoed en kleding is eveneens mogelijk,
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maar zorg ervoor dat het gestaafd kan worden met bonnen. En als u extra
particulier betaalde hulp in huis haalt, mag u dat uiteraard ook opvoeren.
Giften
Donaties die voor langere tijd via de notaris zijn geregeld zijn altijd aftrekbaar. Alle andere giften moeten bewijsbaar zijn en gedaan zijn aan een instelling die op de ANBI of SBBI lijst staat. Giften aan culturele instellingen
mogen met 25% verhoogd worden.
Het AOW-gat
Eerst een opmerking over een mogelijk, zogenaamd, "AOW-gat". Een
AOW-gat ontstaat als u al met de VUT of een andere vroegpensioenregeling bent en nu overvallen wordt doordat de AOW een maand later start
dan eerder beloofd. Bij een inkomen lager dan 150% van het minimumloon
bestaat er een compensatieregeling.
Voor meer informatie kunt u uiteraard uw belastingspecialist benaderen of
contact opnemen met de Belastingdienst via de Belastingtelefoon: 0800 0543 (gratis, van maandag t/m donderdag van 8.00 - 20.00 uur en vrijdag
van 8.00 - 17.00 uur) of kijk op www.belastingdienst.nl .

½ Adv. pag café Bremmers
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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UMMER PLEZEER
Internationale
uitwisseling
Onze
volksdansgroep
"Ummer
Internationale uitwisseling Plezeer" laat weten dat er een internatio-

nale
zal plaatsvinden
met de laat
Duitse
volksdansgroep
uit SteinOnzeuitwisseling
volksdansgroep
"Ummer Plezeer"
weten
dat er een internatiokirchen.
Deze groep
staat onder leiding
Mieke
Küppers, bij deuitVlorper
nale
uitwisseling
zal plaatsvinden
met devan
Duitse
volksdansgroep
Steinbeter
bekend
als
Mieke
Zonnevijlle.
Mieke
heeft
contact
gehadbijmet
kirchen. Deze groep staat onder leiding van Mieke Küppers,
de instrucVlorper
trice
van als
Kempen
onze volksdansgroep
en er is
afgesproken
dat
beterTilly
bekend
Mieke van
Zonnevijlle.
Mieke heeft contact
gehad
met instruchet
treffen
op
17
april
2013
zal
plaatsvinden.
De
leden
van
"Ummer
Pletrice Tilly van Kempen van onze volksdansgroep en er is afgesproken dat
zeer"
hebben
ermee
ingestemd
en verheugen
zich op
dansuitwishet treffen
op allen
17 april
2013
zal plaatsvinden.
De leden
vande"Ummer
Pleseling.
In de volgende
TmZ
zal wellicht
worden
gedaan
van deze
zeer" hebben
allen ermee
ingestemd
en verslag
verheugen
zich op
de dansuitwisinternationale
uitwisseling;
een foto-impressie
uitseling. In de volgende
TmZaangevuld
zal wellichtmet
verslag
worden gedaanvan
vandedeze
wisseling.
internationale uitwisseling; aangevuld met een foto-impressie van de uitHieronder
wisseling. een foto-impressie van de carnaval-dansactiviteit van onze
volksdansgroep.
Bij de dansgroep
al sinds jaren het gebruik
in
Hieronder een foto-impressie
vanbestaat
de carnaval-dansactiviteit
van om
onze
de
week
voorafgaand
aan
carnaval
verkleed
te
dansen.
In
het
bijzonder
volksdansgroep. Bij de dansgroep bestaat al sinds jaren het gebruik om in
onze
instructrice
Tilly van
Kempen
was
origineelteverkleed.
op de
foto op
de week
voorafgaand
aan
carnaval
verkleed
dansen. Let
In het
bijzonder
haar
Charleston
outfit.
onze mooie
instructrice
Tilly van
Kempen was origineel verkleed. Let op de foto op
haar mooie Charleston outfit.

Instructrice volksdansen Tilly (l) en ons lid Elly (r) in mooie carnavalsoutfit
Instructrice volksdansen Tilly (l) en ons lid Elly (r) in mooie carnavalsoutfit
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"Ummer Plezeer" danst verkleed op de donderdag voor carnaval 2013
"Ummer Plezeer" danst verkleed op de donderdag voor carnaval 2013
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straalt, slaat over op de groep die met veel enthousiasme danst. Dat dansen gebeurt de ene keer los, een andere keer ziet men de deelnemers linedansen (in een lijn), partnerdansen (met z’n tweeën) of squaredansen (in
een vierkant).
Wie belangstelling heeft, hoeft niet bang te zijn om buiten de boot te vallen.
Tilly van Kempen heeft met haar degelijke opleiding (gediplomeerd dansleidster) en lange ervaring (zij is in de regio Midden-Limburg instructrice bij
een countrydansgroep, een zitdansgroep en vijf volksdansgroepen) oog
voor elk individu. Wie bepaalde klachten of beperkingen heeft, kan gerust
zijn. De dansleidster houdt daar rekening mee. Het is helemaal niet erg als

In een kring dansen

iemand ’n keer aan de kant wil blijven. Het mooie van volksdansen is ook
dat het voor vijftigplussers heel geschikt is en iedereen het tot op hoge
leeftijd kan doen. Er is geen topconditie voor vereist.
Dansen wordt gezien als een van de bezigheden die heel geschikt zijn voor
ouderen om lichaam en geest in conditie te houden. Men moet nadenken
en bewegen tegelijk en met de handen en benen tegelijk iets doen. Dat is
een voortreffelijke oefening.
De wekelijkse oefenmiddag is niet de enige activiteit van de volksdansgroep van Vlodrop. Als de groep gevraagd wordt voor een optreden, wordt
er met alle plezier een ‘voorstelling’ gegeven.
De dames (momenteel is er geen deelnemende heer; kom op mannen
waar blijven jullie?!) van de volksdansgroep dragen tijdens optredens
zwart-witte kleding en een fleurig sjaaltje, hetgeen bij alle optredens van de
groep de gebruikelijke outfit is.
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Henk en Elvira Herber

Grootestraat 3, 6063 AK VLODROP
Tel: 0475-402327

Sport & PIET
Rijwielhuis 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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Ook is er éénmaal per jaar een activiteit die niets met volksdansen te maken heeft, maar daarom niet minder belangrijk is: een etentje als afsluiting
van het seizoen.
Aanmelding
Iedereen kan tweemaal gratis vrijblijvend meedoen. Hebt u tweemaal vrijblijvend deelgenomen aan het volksdansen 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 € 12,- contributie (= het
lidmaatschap van de seniorenvereniging in 2013) én per maand
€ 6,00 eigen bijdrage (of € 2,- per keer) voor de activiteit volksdansen.
- Indien u 50 jaar of ouder bent en géén lid bent van de seniorenvereniging, betaalt u € 3,00 per bijeenkomst.
- Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met bestuurslid:
Marjon van der Beek- Heiligers 0475-403328
*MAANDELIJKS KAARTEN OP DE DONDERDAGAVOND
Op 20 december 2012 vond de laatste bijeenkomst van het maandelijkse
kaarten in de Blokhut plaats van het jaar 2012. Ook nu was er weer een
goede opkomst voor deze maandelijkse activiteit. De meeste leden nemen
op die avond deel aan het jokeren, maar een viertal mannen houdt stug vol
met kruisjassen elkaar de loef af te steken.
Op deze avond zouden door Marjon van der Beek de prijswinnaars van het
jokeren en kruisjassen van het jaar 2012 bekend worden gemaakt. Volgens
Marjon was het weer een spannende race geworden; Niet zozeer bij het
kruisjassen, maar met name bij het jokeren. Tot de laatste bijeenkomst
stond er geen winnaar vast en dus was deze laatste kaartavond beslissend.
Bij het jokeren was het klassement 2012 als volgt:
Eerste plaats
: Truus Peters
(174p.)
Tweede Plaats
: Anja Stammen
(162p.)
Derde plaats
: Tiel van Cann
(152p.)
De Poedelprijs werd in de wacht gesleept door Annie Cuijpers, die de prijs
waardig in ontvangst nam.
Bij het kruisjassen was er minder verrassing. Piet Bosch en zijn kaartpartner Jan van der Borg wisten hier Harrie Pustjens en diens kaartpartner
Frans Heltzel royaal voor te blijven. Harrie en Frans: komend jaar beter!
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Hieronder ter impressie enkele foto's van de prijsuitreiking.
Hieronder ter impressie enkele foto's van de prijsuitreiking.
Hieronder ter impressie enkele foto's van de prijsuitreiking.

Piet Bosch en Jan van der Borg hebben hun prijs net in ontvangst genomen
Piet Bosch en Jan van der Borg hebben hun prijs net in ontvangst genomen
Piet Bosch en Jan van der Borg hebben hun prijs net in ontvangst genomen

Truus Peters neemt haar eerste prijs in ontvangst
Truus Peters neemt haar eerste prijs in ontvangst
Truus Peters neemt haar eerste prijs in ontvangst
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CARNAVALSVERENIGING DE BEERBÖK BEZOEKT
ZIEKEN EN OUDEREN IN ZORGCENTRA
Historie en achtergrond

Al sinds de oprichting van de carnavalsvereniging de Beerbök in december
1964 worden de zieken en ouderen jaarlijks rond de carnaval door de prins
en zijn gevolg bezocht, met als doel de inwoners van Vlodrop die op dat
moment geen carnaval kunnen vieren, toch een carnavalshart onder de
riem te steken en hun het gevoel mee te geven dat ze niet vergeten worden
door de Vlorper gemeenschap. Destijds was prins Jan I (Mulders) de eerste
prins van carnavalsvereniging de Beerbök die de zieken in het ziekenhuis
op carnavalsdinsdag bezocht. Toentertijd werd namelijk enkel een bezoek
gebracht aan het ziekenhuis, aangezien er toen nog geen zorgcentra
waren.
In de loop der jaren is het bezoek aan de zieken en ouderen steeds meer
uitgebreid. Zo werden zieken die thuis verbleven met een prinselijk bezoek
vereerd en daarna werd ook een bezoek aan de "Petrusberg" in Sint Odiliënberg (thans verzorgingscentrum "Bergh") en "Camillus" in Roermond afgelegd. Sinds enkele jaren is dit verder uitgebreid met een bezoek aan de
inwoners uit Vlodrop die verblijven op "Bosscherhof" in Herkenbosch. Incidenteel worden ook bezoeken naar andere ziekenhuizen en zorgcentra afgelegd, afhankelijk waar de "Vlorper luuj" op dat moment verblijven en of
dit qua planning allemaal mogelijk is.
Ook pastoor Schnackers wordt vereerd met een bezoek. Alle zieken en
oud-inwoners van Vlodrop krijgen tijdens het bezoek een mooie attentie
aangeboden in de vorm van een fruitschaal of een mooi bosje bloemen,
uiteraard opgesierd met de mooie herkenbare blauw-gele verenigingskleuren!
Tijdens de bezoeken aan de zieken, thuis en in het ziekenhuis, alsook de
(oud) Vlorper inwoners in de diverse zorgcentra, merk je dat de mensen het
zeer op prijs stellen dat er aan hen gedacht wordt en dat de Prins vanne
Beerbök oet Vlorp hen vereert met een bezoek. Als men ziet hoe mensen
opfleuren van dit korte bezoek en de reacties die men krijgt, deze zijn onbetaalbaar!
Sinds de invoering van de privacywet zijn wij geheel afhankelijk geworden
van de informatie van inwoners van Vlodrop voor het afleggen van deze
bezoeken. Daarom aan iedereen het vriendelijke, doch dringende verzoek
om te reageren op de oproep die een aantal keren geplaatst wordt in het
Vlodrops Nieuwsblad om mensen aan te melden voor het bezoek van de
prins aan de zieken en ouderen. Het zou toch jammer zijn als er mensen
uit Vlodrop die in het ziekenhuis of in zorgcentra verblijven, vergeten worden!
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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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Bezoek zorgcentra in vogelvlucht

Op woensdag 6 februari jl. is prins Guido I met een aantal leden van de
Raad van Ellef eerst naar zorgcentrum "Bergh" in Sint Odiliënberg geweest. Hier zijn vier oud-inwoners van Vlodrop bezocht. Bij Sjaak Geerlings
en zijn vrouw Netje die hier sinds twee jaar verblijven, kun je als je wil de
hele avond blijven zitten, want hij vertelt graag verhalen over vroeger en
hoe zij toen carnaval vierden. Ook mevrouw Coumans stelt altijd prijs op
ons jaarlijkse bezoek en kijkt hier altijd naar uit.

Aansluitend zijn wij naar zorgcentrum "Camillus" geweest waar twee oudinwoners van Vlodrop bezocht zijn. Helaas - of misschien juist gelukkig hadden wij dit jaar geen aanmeldingen voor het ziekenhuis.
Op zaterdag 9 februari jl. zijn wij gestart
met het afleggen van een aantal huisbezoeken bij inwoners van Vlodrop. Zo werd
ook een bezoek afgelegd aan de heer Jan
Wassen.
Vorig jaar waren wij afgereisd naar Hoensbroek waar hij op dat moment verbleef,
echter zijn gezondheidstoestand liet het op
dat moment niet toe om hem te bezoeken.
Derhalve hebben wij hem dit jaar in ’t zonnetje gezet en hem vereerd met een bezoek.
Aansluitend zijn wij naar zorgcentrum
"Bosscherhof" in Herkenbosch afgereisd,
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waar ongeveer twintig (oud)inwoners
van Vlodrop verblijven. Deels
verblijven zij in de aanleunwoningen,
deels in de zorgwoningen en deels
op de gesloten afdeling. Van tevoren
hadden wij met vrijwilligers kunnen
regelen dat de meeste oud-inwoners
van Vlodrop allemaal bij elkaar zaten
in de ontmoetingsruimte zodat wij
gezamenlijk een "feestje" konden
bouwen.
Tijdens het bezoek is met de
mensen gezongen en gedanst en is
met iedereen kort gesproken voor
zover dat mogelijk was. Allen waren
zichtbaar zeer gelukkig met de
attentie die door prins Guido I
overhandigd werd. Mede door de
inzet van de vrijwilligers is dit
initiatief goed geslaagd; derhalve
willen wij hen via deze weg nog van
harte bedanken (degenen weten wel
wie!). Vervolgens zijn de oudinwoners van Vlodrop die niet in de
ontmoetingsruimte aanwezig waren, bezocht.
24

Persoonlijke ervaringen prins Guido I
Persoonlijke
prins
I
Als prins ben ikervaringen
in de week voor
deGuido
vastelaovend
op bezoek gegaan bij de

Als prins
ben ik in
deVlodrop
week voor
vastelaovend
op bezoek
gegaan bij de
(oud)
inwoners
van
die de
momenteel
verblijven
in verzorgingshuis
(oud) inwoners
vanenVlodrop
die momenteel verblijven in verzorgingshuis
"Camillus",
"Bergh"
"Bosscherhof".
"Camillus", "Bergh" en "Bosscherhof".
Tijdens deze bezoeken viel het mij op hoezeer deze mensen nog begaan
Tijdens
bezoeken
op hoezeer
deze mensen
nogmogelijk
begaan
zijn
met deze
het wel
en wee viel
vanhet
de mij
Vlorper
vastelaovend.
Daar waar
zijn
met
het
wel
en
wee
van
de
Vlorper
vastelaovend.
Daar
waar
mogelijk
keken ze naar de uitzending van de sleuteloverdracht op de lokale zender
keken
zehadden
naar dezeuitzending
van de dagsleuteloverdracht
op de
lokale zender
OR6 en
al in de diverse
en weekbladen
gekeken
wie er
OR6 was
en hadden
ze al
deBeerbök
diverse in
dagen weekbladen gekeken wie er
prins
geworden
vaninde
Vlodrop.
prins
was
geworden
Beerbök
in Vlodrop.
De één
wist
al wie ikvan
wasdeen
de ander
vroeg uiteraard: "Wo bös doe dan
De één wist
al wie wilde
ik waswel
en weten
de ander
uiteraard:
"Wo bös
dan
vanne"?
Iedereen
wie vroeg
die prins
nu eigenlijk
was.doe
Er werd
vanne"?
Iedereen
wilde
wel
weten
wie
die
prins
nu
eigenlijk
was.
Er
werd
wat gepraat over van alles en nog wat en uiteraard over de vastelaovend
wat
gepraat over
alles
en nog
wat en uiteraard
van vroeger,
zoalsvan
zij zelf
deze
meegemaakt
hadden. over de vastelaovend
van
zoalsvergeten
zij zelf deze
hadden.
Wat vroeger,
ik zeker niet
zal, ismeegemaakt
om te zien hoe
deze oud-Vlorper inwoners

Wat ik zeker
is de
omBeerbök
te zien hoe
dezeeigen
oud-Vlorper
inwoners
genoten
van niet
een vergeten
bezoekjezal,
door
uit hun
Vlorp. Echt
zongenoten
van een werd
bezoekje
door de Beerbök
huniseigen
Vlorp. Echt
zonder
uitzondering
er steevast
gezegd: uit
"Wat
det sjoon
det geer
der
uitzondering
werd
er
steevast
gezegd:
"Wat
is
det
sjoon
det
geer
ouch aan os dink"! Iedereen gaf dan ook te kennen dat ze het geweldig
ouch
aan
os dink"!
gaf dan jaar
ook weer
te kennen
dat ze het
geweldig
zouden
vinden
als de Iedereen
Beerbök volgend
langs konden
komen.
zouden vinden als de Beerbök volgend jaar weer langs konden komen.
Op "Bosscherhof" had een aantal vrijwilligers zelfs ervoor gezorgd dat de
Op "Bosscherhof"
had een
vrijwilligers
zelfsin ervoor
gezorgd dat de
meeste
Vlorper inwoners
bij aantal
elkaar zaten
beneden
de ontmoetingsruimte.
meeste
Vlorper
elkaar zaten
beneden
in deheeft
ontmoetingsruimte.
Hier
hebben
wijinwoners
samen bij
gezongen
en een
enkeling
zelfs nog een
Hier hebben
wij samen
gezongen
en een
enkeling
heeft
nog was
een
danspasje
gewaagd!
Bij het
zingen van
"Vlorp
doe bös
mienzelfs
dörpke"
danspasje
gewaagd!
Bij
het
zingen
van
"Vlorp
doe
bös
mien
dörpke"
was
het geweldig om te zien hoe men opfleurde en dit sommige Vlorper zichthet geweldig
omHier
te zien
hoevloeide
men opfleurde
dit sommige
Vlorper zichtbaar
ontroerde.
en daar
zelfs eenen
traantje
van vreugde.
baar ontroerde. Hier en daar vloeide zelfs een traantje van vreugde.
Nadat wij ook deze inwoners een kleine attentie hadden gegeven, hebben
Nadat
ook deze
inwoners
eengezongen,
kleine attentie
hadden
gegeven,
hebben
wij
nogwijeenmaal
met
zijn allen
voordat
wij weer
terugkeerden
wij nog
eenmaal
zijngoed
allenom
gezongen,
voordat
wij (oud)
weer Vlorper
terugkeerden
naar
Vlodrop.
Het met
is dan
te weten dat
je deze
inwonaar
Vlodrop.
Het
is
dan
goed
om
te
weten
dat
je
deze
(oud)
Vlorper
ners een leuke tijd hebt kunnen bezorgen, ook al is het maar even.inwoEcht
ners een
leuke
kunnen
bezorgen,
ook al iswerd
het maar
even.
mooi
te zien
entijd
te hebt
ervaren
hoe op
alle zorgcentra
genoten
vanEcht
de
mooi te vastelaovend.
zien en te ervaren hoe op alle zorgcentra werd genoten van de
Vlorper
Vlorper vastelaovend.

Alaaf, prins Guido I
Alaaf, prins Guido I
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VAN HEURE ZÈGKE
Van ons lid mw. Thea Dingemanse ontvingen wij de volgende suggestie als
mogelijke bijdrage voor deze TmZ. De redactie van TmZ bedankt Thea
hartelijk voor haar suggestie. Thea liet het volgende weten:
"Lees nu eens wat een mooi gedicht ik kreeg gestuurd; ik kon het zelf gemaakt hebben….…...misschien iets voor Tuut mit Ziepnaat"?
Groeten Thea.
Hieruit blijkt in elk geval dat een zeker gevoel voor humor Thea niet ontzegd kan worden… Thea stuurde ons namelijk een prachtig gedicht van de
bekende schrijfster Annie M.G. Schmidt.
Ook van Trinet van Elmpt ontvingen wij een bijdrage voor TmZ. Trinet laat
ons weten:
"Laatst kwam ik bijgaand gedicht van Annie M.G. Schmidt tegen. Misschien
is dit wel een leuke bijdrage voor jullie contactblad Tuut mit Ziepnaat".
En laat dit nou toevallig hetzelfde gedicht zijn als het voorstel van Thea
Dingemanse. Trinet ook hartelijk bedankt voor jouw suggestie. En met
plaatsing van één gedicht in TmZ is nu aan de suggestie van twéé mensen voldaan!

Ik ben nog fit van lijf en verstand.
Wel wat artrose in mijn heup en mijn knie.
Als ik mij buk, is het net of ik sterretjes zie.
Mijn pols is iets te snel, mijn bloeddruk wat te hoog,
maar ik ben nog fantastisch goed …. zo op ’t oog.
Met de steunzolen, die ik heb gekregen,
loop ik weer langs ’s heren wegen,
kom ik in de winkels en ook weer op het plein.
Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn.
Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen
en over vroeger te kunnen dromen.
Mijn geheugen is ook niet meer zoals het was
en ik ben weer vergeten wat ik gisteren nog las.
Ook heb ik wat last met mijn ogen
en mijn rug raakt meer en meer gebogen.
De adem is wat korter, mijn keel vaak erg droog.
Maar ik ben nog fantastisch …. zo op ’t oog.
Is het leven niet mooi, het gaat zo snel voorbij,
als ik kijk naar de foto’s over vroeger van mij.
Dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren.
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Wilde ik een jas, dan moest ik heel lang sparen.
Ik ging
fietsen
wandelen,
overal
heen,
Wilde
ik eenen
jas,
dan moest
ik heel
lang sparen.
en ik
kende
geen
moeheid,
zo
het
scheen.
Ik ging fietsen en wandelen, overal heen,
Nu en
ik ouder
word,
draag
ik vaak
grijs of zwart
ik kende
geen
moeheid,
zoblauw,
het scheen.
en ik
heel langzaam,
vanwege
hart.
Nuloop
ik ouder
word, draag
ik vaak mijn
blauw,
grijs of zwart
Doeen
het
op uw
gemak, zei
de cardioloog.
ik maar
loop heel
langzaam,
vanwege
mijn hart.
U bent
fantastisch
zo opzei
’t oog.
Doenog
het maar
op uw ….
gemak,
de cardioloog.
bent nogis
fantastisch
…. zo op
oog.
De U
ouderdom
goud, ja begrijp
me’twel.
AlsDe
ik niet
kan
slapen
en
dan
tot
honderd
tel,
ouderdom is goud, ja begrijp me wel.
danAls
twijfel
ik, kan
denkslapen
ik of dat
is
ik niet
en wel
danwaar
tot honderd
tel,
en of
dat
beeldik,van
goud
niet
raar is.
dan
twijfel
denk
ik of
dateen
welbeetje
waar is
Mijn
in een
glas,
entanden
of dat liggen
beeld van
goud
niet een beetje raar is.
mijn
bril
op
tafel,
gehoorapparaat
Mijn tanden liggen in een glas, in mijn tas.
Mijn
steunzolen
naast
het bed op de stoel.
mijn
bril op tafel,
gehoorapparaat
in mijn tas.
U weet
dus
wat
ik
met
die het
twijfel
Mijn steunzolen naast
bedbedoel.
op de stoel.
Trek
twijfel,
dedie
pedagoog.
U niets
weet in
dus
wat ikzei
met
twijfel bedoel.
U bent
nog
fantastisch
goed
zo op ’t oog.
Trek niets in twijfel, zei de….
pedagoog.
nog fantastisch
goed …. zo op ’t oog.
En U
’s bent
morgens,
als ik ben opgestaan
en eerst
afwas heb
gedaan,
En ’s de
morgens,
als ik
ben opgestaan
leesenikeerst
het laatste
nieuws
in de krant.
de afwas heb gedaan,
Ik wil
toch
bijblijven
en
naderhand
lees ik het laatste nieuws in de krant.
doeIkikwil
van
alles,
eerst geef
ik de planten water,
toch
bijblijven
en naderhand
de kamer
stoffen,
doe
ik
later.
doe ik van alles, eerst geef ik de planten water,
Welde
gaat
allesstoffen,
wat traag,
kamer
doe ik later.
hebWel
na ’t
eten
wat
lasttraag,
van mijn maag.
gaat alles wat
Maar
ik na
wil’tniet
zeuren,
want
mag,maag.
heb
eten
wat last
van’tmijn
datMaar
is heel
op je oude
ik gewoon
wil niet zeuren,
wantdag.
’t mag,
Aanvaard
het rustig
zeiop
dejepsycholoog.
dat is heel
gewoon
oude dag.
U bent
nog fantastisch
zo op ’t oog.
Aanvaard
het rustig goed
zei de….
psycholoog.
U bent nog fantastisch goed …. zo op ’t oog.
Van ons lid mw. Lia van Osch ontvingen wij de onderstaande suggestie als
bijdrage
voorlidTmZ.
van
TmZ bedankt
Lia hartelijksuggestie
voor
Van ons
mw. De
Lia redactie
van Osch
ontvingen
wij deook
onderstaande
als
haarbijdrage
inbreng.
Het
is
altijd
fijn
om
te
merken
dat
mensen
mee
willen
denken
voor TmZ. De redactie van TmZ bedankt ook Lia hartelijk
voor
overhaar
de inhoud
van
mit fijn
Ziepnaat".
inbreng.
Het"Tuut
is altijd
om te merken dat mensen mee willen denken
over de inhoud van "Tuut mit Ziepnaat".

Oma's schortje
Oma'sniet
schortje
Ik geloof
dat onze kinderen weten wat een

schortje
is. niet dat onze kinderen weten wat een
Ik geloof
Hetschortje
voornaamste
gebruik van oma's schortje was,
is.
omHet
haarvoornaamste
jurk te beschermen,
omdat
ze er
maar een
gebruik van
oma's
schortje
was,
paar
had.
om
haar jurk te beschermen, omdat ze er maar een
paar had.
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Maar ook omdat het makkelijker was, om een schortje te wassen in
plaats van een jurk.
Ze gebruikte het schortje ook als pannenlappen, om de pannen van de
kachel of uit de oven te halen.
Het diende ook om de tranen en vuile neus van de kinderen af te vegen.
En als ze de eieren uit het kippenhok ging halen, was het schortje ook
heel handig om de eieren te dragen.
Als er visite kwam konden haar verlegen kinderen onder haar schortje
schuilen.
En als het koud was kon ze haar armen er indraaien en opwarmen.
Het was ook heel geschikt om de menige zweetdruppeltjes af te vegen, als ze gebukt stond over de kachel met koken.
Hout voor de kachel werd ook in het schortje binnengebracht.
Uit de tuin droeg ze allerhande soorten groente
naar binnen,
En als de erwten gedopt waren gingen de
schillen in het schortje.
In de herfst werd het schortje gebruikt om de
appels op te rapen, die onder de bomen lagen.
Als oma onverwachts visite aan zag komen, je
stond er van te kijken, hoeveel meubeltjes dat
ouwe schortje nog kon stoffen, in een paar seconden.
Als het eten klaar was, ging ze naar buiten en
zwaaide met haar schortje, dan wist iedereen
dat het tijd was om binnen te komen.
Het zal nog lang duren, voordat iemand uitgevonden heeft, wat voor
zoveel doelen gebruikt kan worden, zoals het schortje!
-------------------------------------------------------------------------------------------------Vergeet niet!! In deze tijd zouden wij er gek van worden, te weten hoeveel bacteriën er in dat schortje zaten.
Toch heb ik er nooit wat aan overgehouden………….of toch
liefde
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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KERSTVIERING 2012
KERSTVIERING 2012

Op 18 december 2012 werd in Zaal Roerzicht onze min of meer traditionele
Op
18 december
2012gevierd.
werd in De
Zaalmiddag
Roerzicht
onze
min of meer
traditionele
jaarlijkse
kerstviering
werd
begonnen
met een
H. Mis,
jaarlijkse
kerstviering
gevierd.
De
middag
werd
begonnen
met
een
H. Mis,
die opgedragen werd door onze pastoor mgr. dr. H. Schnackers.
die
opgedragen
werd
door
onze
pastoor
mgr.
dr.
H.
Schnackers.
Deze H. Mis werd door het dameskoor opgeluisterd.
Deze H. Mis werd door het dameskoor opgeluisterd.

Gerda van de Venne leest een kerstgedachte voor

de
Venne
kerstgedachte
voor
Gerda
van
de konden
Venne leest
leest
een
kerstgedachte
voor van een heerAansluitend aanGerda
de H.van
Mis
de een
deelnemers
genieten
Aansluitend
aan
de
H.
Mis
konden
de
deelnemers
genieten
van een heerlijke koffietafel.
lijke koffietafel.

De deelnemers smikkelen van een heerlijke koffietafel
De
De deelnemers
deelnemers smikkelen
smikkelen van
van een
een heerlijke
heerlijke koffietafel
koffietafel
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Met goed gevulde maag kon vervolgens aan het middagprogramma worMet goed gevulde maag kon vervolgens aan het middagprogramma worden
Met begonnen.
goed gevulde maag kon vervolgens aan het middagprogramma worden begonnen.
den
begonnen.
Gelukkig
speelde het weer dit jaar mee en vormde ook het NORO-virus dit
Gelukkig speelde het weer dit jaar mee en vormde ook het NORO-virus dit
Gelukkig
het weer
jaar mee en
ook jaren,
het NORO-virus
dit
jaar geenspeelde
spelbreker;
dit in dit
tegenstelling
totvormde
afgelopen
waardoor het
jaar geen spelbreker; dit in tegenstelling tot afgelopen jaren, waardoor het
jaar
geen spelbreker;
dit in tegenstelling
tot afgelopen
jaren, waardoor
het
programma
toen geannuleerd
moest worden.
De nu opnieuw
uitgenodigde
programma toen geannuleerd moest worden. De nu opnieuw uitgenodigde
kerstgroep van
Daelzicht
uit worden.
Heel zorgde
samen
met uitgenodigde
de kerstman
programma
toenStichting
geannuleerd
moest
De nu
opnieuw
kerstgroep van Stichting Daelzicht uit Heel zorgde samen met de kerstman
kerstgroep
van Stichting Daelzicht
uit Heel
zorgde
de kerstman
voor
een middagvullend
programma.
Gezang
en samen
muziekmet
werden
ten gevoor een middagvullend programma. Gezang en muziek werden ten gevoor
een middagvullend
programma.
Gezang
hore gebracht
onder leiding
van Gertrude
Graus.en muziek werden ten gehore gebracht onder leiding van Gertrude Graus.
hore gebracht onder leiding van Gertrude Graus.

Kerstgroep van Stichting Daelzicht
Kerstgroep van Stichting Daelzicht

Het was een geweldige
middag!!
lid van
de kerstgroep van Daelzicht
Kerstgroep
vanIeder
Stichting
Daelzicht
Het was een geweldige
middag!!
Ieder
lid van
de kerstgroep van Daelzicht
Het
was
geweldige
middag!!
Ieder
lid vanen
dede
kerstgroep
Daelzicht
droeg
zijneen
steentje
bij. De
een met
solozang
ander alsvan
zanger
in de
droeg zijn steentje bij. De een met solozang en de ander als zanger in de
background
of als bespeler
vanmet
eensolozang
instrument.
deelnemende
droeg zijn steentje
bij. De een
en Onze
de ander
als zanger leden
in de
background of als bespeler van een instrument. Onze deelnemende leden
background
of als met
bespeler
een instrument. Onze deelnemende leden
genoten zichtbaar
volle van
teugen.
genoten zichtbaar met volle teugen.
genoten
volle teugen.
Nadat
wezichtbaar
afscheidmet
hadden
genomen van de kerstgroep Daelzicht volgde
Nadat we afscheid hadden genomen van de kerstgroep Daelzicht volgde
zoals
de tombola,
waarbij
weer
mooie prijzen
te winnen
Nadat gebruikelijk
we afscheidnog
hadden
genomen
van de
kerstgroep
Daelzicht
volgde
zoals gebruikelijk nog de tombola, waarbij weer mooie prijzen te winnen
zoals
de tombola,
waarbij
weer mooie
prijzen
te winnen
waren.gebruikelijk
Riet van dernog
Borgh
had de eer
de hoofdprijs
te winnen.
Deze
hoofdwaren. Riet van der Borgh had de eer de hoofdprijs te winnen. Deze hoofdwaren.
Riet
van
der
Borgh
had
de
eer
de
hoofdprijs
te
winnen.
Deze
hoofdprijs bestond uit een tegoedbon voor een dagschotel voor twee personen,
prijs bestond uit een tegoedbon voor een dagschotel voor twee personen,
prijs
uit eenwas
tegoedbon
voor een
twee personen,
welkebestond
geschonken
door Gasterij
de dagschotel
Lindeboom voor
uit Vlodrop.
Net als
welke geschonken was door Gasterij de Lindeboom uit Vlodrop. Net als
voorgaande
jaren had
bestuur
ookde
dit Lindeboom
jaar gezorgd
een mooi
en
welke geschonken
washet
door
Gasterij
uitvoor
Vlodrop.
Net als
voorgaande jaren had het bestuur ook dit jaar gezorgd voor een mooi en
voorgaande
jaren had voor
het bestuur
jaar
gezorgd
voor een
mooi
toepasselijk presentje
ieder lid.ook
Dit dit
keer
een
fris geurend
zeepje
in en
de
toepasselijk presentje voor ieder lid. Dit keer een fris geurend zeepje in de
toepasselijk
presentje
iederdelid.
Dit keer eenleden
fris geurend
zeepje
de
vorm van een
engeltje,voor
dat aan
deelnemende
uitgedeeld
werdinaan
vorm van een engeltje, dat aan de deelnemende leden uitgedeeld werd aan
het
vanengeltje,
de viering
bijde
dedeelnemende
afwezige leden
aan
huis bezorgd
zou
vormeinde
van een
daten
aan
leden
uitgedeeld
werd aan
het einde van de viering en bij de afwezige leden aan huis bezorgd zou
het einde
van de viering en bij de afwezige leden aan huis bezorgd zou
gaan
worden.
gaan worden.
gaan worden.
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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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VOOR
DRUKWERK

• geboortekaartjes
• huwelijkskaarten
• jubileumkaarten

BENT U BIJ

• adreskaartjes

ONS AAN

• kettingformulieren

• brieven en facturen

HET JUISTE

• enveloppen

ADRES

• reclamedrukwerk

• kerstkaarten voor bedrijven
• etiketten
• posters
• promotiedrukwerk
• prijslijsten
• menukaarten
• brochures
• boeken etc.

Drukkerij Koenen
www.drukkerij-koenen.nl

Schaapweg 22
6063 BA Vlodrop
Tel. 0475 - 406 406
Fax 0475 - 406 400
info@drukkerij-koenen.nl
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