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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Eind maart vond de jaarlijkse (verplichte) 
algemene ledenvergadering plaats. Het 
bestuur is altijd blij een groot aantal leden 
te mogen verwelkomen die trouw deze 
avond bijwonen. We proberen de verga-
dering altijd te combineren met een stukje 
interessante informatieverstrekking voor 
onze leden. Ook deze keer zijn we van 
mening dat we daarin geslaagd zijn. Ge-
lukkig was onze voorzitter, Will Willem-
sen, weer present na een lange periode 
van ziek zijn. Hij opende de vergadering 
waarna onze vicevoorzitter Marjon van 
der Beek ons verder door de avond 
loodste.  
 

Alles rondom de uitvaart 
Het eerste informatiegedeelte ging over 
een onderwerp waar we eigenlijk liever 
niet mee bezig willen zijn, maar dat vroeg 
of laat toch op ons pad komt. Mede-
werkers van uitvaartonderneming Willems 
vertelden uitvoerig wat nabestaanden te 
wachten staat bij een overlijden. Waar 
moeten we aan denken, waarover moeten 
we beslissen en - niet onbelangrijk in 
deze tijd - wat kost het? Dat het een aan-
sprekend onderwerp was, bleek wel uit de 
vele vragen die gesteld werden. Na afloop 
van de presentatie kregen alle aanwezi-
gen een handig boekje met informatie. 
Ook kan  men daarin nu al alle wensen 
rondom zijn of haar overlijden opschrij-
ven. Daarmee wordt het voor nabestaan-
den gemakkelijker op het moment van 
overlijden zelf zaken te regelen en kan 
rekening gehouden worden met de per-
soonlijke wensen van de overledene.  
 

Het keukentafelgesprek 
Vanuit de gemeente had het bestuur het 
verzoek gekregen of ze eens een keer 
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iets mochten vertellen over de nieuwe werkwijze in het kader van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wanneer iemand zich meldt bij 
het WMO-loket met een hulpvraag wordt niet meer automatisch een aan-
bod gedaan. De medewerkers maken een afspraak om te onderzoeken of 
er wellicht een vraag achter de hulpvraag is en wat de omgeving daarin kan 
betekenen.  Door middel van een filmpje werd duidelijk hoe een "keuken-
tafelgesprek" plaatsvindt. Natuurlijk konden er ook vragen worden gesteld. 
Ook bij dit onderwerp werd daar goed gebruik van gemaakt. 
 

Al met al kunnen we terugkijken op een interessante avond. Wellicht dat dit 
volgend jaar nog meer leden aanspoort om de algemene ledenvergadering 
te bezoeken. 

Het bestuur van de Seniorenvereniging Vlodrop. 
 
Het bestuur wil verder de volgende bestuursmededelingen nog eens graag 
onder uw aandacht brengen. 
Wilt u als lid van de seniorenvereniging Vlodrop ook als vrijwilliger  iets 
betekenen voor onze vereniging, dan stellen wij dat zeer op prijs. Wij zijn 
op zoek naar enthousiaste mensen die ons willen ondersteunen als: 

 Bestuurslid 
 Webmaster 
 Vrijwilliger ter ondersteuning van activiteiten 
 Bezorger van "Tuut mit Ziepnaat" of van andere verenigingskopij 

 

Naast het contactmagazine TmZ beschikt onze vereniging ook over een 
website: www.seniorenvlodrop.nl.  Hier vindt u informatie over onze vereni-
ging, over de activiteiten die wij organiseren en allerlei foto’s en videofilm-
pjes. Het is zeker de moeite waard om eens op de website te kijken.  
 

Het bestuur van de Seniorenvereniging Vlodrop. 
 

Contributie- en eigen bijdrageregeling 
We geven hieronder nog eens een overzicht van de vastgestelde contribu-
tieregeling en eigen bijdrageregeling voor 2013 en 2014. 
 

Contributie 2013 en eigen bijdrage activiteiten 2013 
 

Omschrijving/activiteit Leden Niet leden 
Jaarcontributie 
(lidmaatschap) 

€ 12,00 n.v.t. 

Activiteit per keer € 2,00 € 3,00 
Activiteit per maand € 6,00 n.v.t. 
Kienen € 4,00 per 

seriekaart 
€ 4,00 per 
seriekaart                                

 

Contributie 2014 en eigen bijdrage activiteiten 2014 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 15 maart 2013 jl. in zaal Roer-
zicht heeft het bestuur voor 2014 onderstaande jaarcontributie en bijdragen 
voor de afzonderlijke activiteiten voorgelegd aan de aanwezige leden. De 
leden zijn akkoord gegaan met het voorstel. 
 

Contributie 2014 en eigen bijdrage activiteiten 2014 
 

Omschrijving/activiteit Leden Niet leden 
Jaarcontributie 
(lidmaatschap) 

€ 13,00 n.v.t. 

Activiteit per keer € 2,00 € 3,00 
Activiteit per maand € 6,00 n.v.t. 
Kienen € 5,00 per 

seriekaart 
€ 5,00 per 
seriekaart 

 
Voor de paasviering, het uitstapje, de ledencontactavond en de kerstviering 
krijgen leden een aparte uitnodiging waarin de eigen bijdrage staat 
vermeld. 
De eerste keer deelnemen aan een activiteit ter kennismaking is gratis. 
Niet-leden betalen € 3,-- per keer voor alle activiteiten (uitgezonderd kie-
nen). Deelnemers aan de wekelijkse activiteiten kunnen 1 x per jaar vooraf 
een keuze maken voor het hele jaar: betalen per maand of betalen per keer 
deelname. 
Voor de algemene ledenvergadering met thematisch onderwerp krijgen le-
den een aparte uitnodiging. Hiervoor geldt geen bijdrage. 
 

Het bestuur van de Seniorenvereniging Vlodrop  
 
 
 

Het bestuur zoekt een nieuwe webmaster. 
Onze webmaster heeft aangegeven haar vrijwilligerswerk als webmaster te 
beëindigen. Het bestuur is daarom nu op zoek naar een nieuwe webmas-
ter. 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 actueel 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 informatie op 
de site: hoe kan de site het beste worden ingericht/opgezet?  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; met name ook 
naar vrijwilligers die een bijdrage 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 GESPREK MET...TOOS SCHOENMAKERS-VISSCHERS  
 
De redactie van Tuut mit Ziepnaat gaat regelmatig in gesprek 
met een (al of niet bekende) inwoner of inwoonster van Vlodrop. 
Ditmaal is dat Toos Schoenmakers-Visschers, die we vooral 
kennen vanwege haar dialectgedichten. 
 
Toos Schoenmakers-Visschers (68) woont aan de Kruisweg in Vlodrop. Zij 
is al 36 jaar een Vlodropse en woont hier graag. Zij geniet in onze regio 
enige bekendheid vanwege haar dialectgedichten. Het kan dan ook niet 
anders dan dat het dialect en de gedichten die Toos maakt een belangrijk 
gespreksonderwerp vormen als we bij haar op visite gaan voor de Tuut mit 
Ziepnaat. Dat is echter niet het enige, want Toos doet ook vrijwilligerswerk 
waar zij graag over spreekt. 
We zitten met koffie en bonbons in het voorjaarszonnetje in de tuin, die 
Toos gezellig heeft ingericht. Het is geen klassieke achtertuin met bijvoor-
beeld een gladgeschoren gazon en strak gesnoeide coniferen, maar een 
‘belevenistuin’, met allerlei tierelantijntjes en spullen waarvan het zonde is 
om ze weg te gooien. Een spannend tuintje met bezienswaardigheden en 
hoekjes waar de kleinkinderen zich in kunnen verstoppen, kortom een tuin 
die helemaal past bij de persoon. Het is zó’n mooi weer dat ook de vogel-
kooi buiten staat. We genieten van het fluiten van de kanarie en de tuinvo-
gels. 
 

Jozef Bremmersmedaille 
Toos is weduwe. Haar man Sjra was directeur van de Rabobank, bekend 
als ‘Sjra van de bank’ en was een bekend dorpsfiguur op wie men kon 
bouwen bij o.a. kerkbestuur, kerkkoor en carnavalsvereniging. Toos heeft 
twee kinderen, Anne en Servais, en twee kleinkinderen. Van 2000 tot 2012 
was zij buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en heeft heel wat 
paartjes getrouwd en mooie toespraken gehouden, natuurlijk bij voorkeur in 
het dialect. Twee jaar geleden ontving zij van De Beerbök de Jozef Brem-
mersmedaille, een onderscheiding die jaarlijks wordt uitgereikt aan perso-
nen of instellingen die zich in bijzondere mate verdienstelijk hebben ge-
maakt voor de Vlodropse gemeenschap. Voor De Beerbök leverde zij ove-
rigens bijdragen als redactielid van de vastelaovesgezette, schreef teksten 
voor de sleuteloverdracht, sketches en gedichten voor vastelaovesmèsse. 
 

Posters dialect 
Toos is inmiddels een echte Vlodropse, maar toch is dat aan haar dialect 
niet te horen. Zij heeft het dialect van Vlodrop nooit overgenomen. Zij is 
geboren en getogen in Posterholt, de naam Visschers is daar ook een be-
kende en veel voorkomende naam. Eenmaal Posterse altijd Posterse kun  

IN GESPREK MET...TOOS SCHOENMAKERS-VISSCHERS  
 
De redactie van Tuut mit Ziepnaat gaat regelmatig in gesprek 
met een (al of niet bekende) inwoner of inwoonster van Vlodrop. 
Ditmaal is dat Toos Schoenmakers-Visschers, die we vooral 
kennen vanwege haar dialectgedichten. 
 
Toos Schoenmakers-Visschers (68) woont aan de Kruisweg in Vlodrop. Zij 
is al 36 jaar een Vlodropse en woont hier graag. Zij geniet in onze regio 
enige bekendheid vanwege haar dialectgedichten. Het kan dan ook niet 
anders dan dat het dialect en de gedichten die Toos maakt een belangrijk 
gespreksonderwerp vormen als we bij haar op visite gaan voor de Tuut mit 
Ziepnaat. Dat is echter niet het enige, want Toos doet ook vrijwilligerswerk 
waar zij graag over spreekt. 
We zitten met koffie en bonbons in het voorjaarszonnetje in de tuin, die 
Toos gezellig heeft ingericht. Het is geen klassieke achtertuin met bijvoor-
beeld een gladgeschoren gazon en strak gesnoeide coniferen, maar een 
‘belevenistuin’, met allerlei tierelantijntjes en spullen waarvan het zonde is 
om ze weg te gooien. Een spannend tuintje met bezienswaardigheden en 
hoekjes waar de kleinkinderen zich in kunnen verstoppen, kortom een tuin 
die helemaal past bij de persoon. Het is zó’n mooi weer dat ook de vogel-
kooi buiten staat. We genieten van het fluiten van de kanarie en de tuinvo-
gels. 
 

Jozef Bremmersmedaille 
Toos is weduwe. Haar man Sjra was directeur van de Rabobank, bekend 
als ‘Sjra van de bank’ en was een bekend dorpsfiguur op wie men kon 
bouwen bij o.a. kerkbestuur, kerkkoor en carnavalsvereniging. Toos heeft 
twee kinderen, Anne en Servais, en twee kleinkinderen. Van 2000 tot 2012 
was zij buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en heeft heel wat 
paartjes getrouwd en mooie toespraken gehouden, natuurlijk bij voorkeur in 
het dialect. Twee jaar geleden ontving zij van De Beerbök de Jozef Brem-
mersmedaille, een onderscheiding die jaarlijks wordt uitgereikt aan perso-
nen of instellingen die zich in bijzondere mate verdienstelijk hebben ge-
maakt voor de Vlodropse gemeenschap. Voor De Beerbök leverde zij ove-
rigens bijdragen als redactielid van de vastelaovesgezette, schreef teksten 
voor de sleuteloverdracht, sketches en gedichten voor vastelaovesmèsse. 
 

Posters dialect 
Toos is inmiddels een echte Vlodropse, maar toch is dat aan haar dialect 
niet te horen. Zij heeft het dialect van Vlodrop nooit overgenomen. Zij is 
geboren en getogen in Posterholt, de naam Visschers is daar ook een be-
kende en veel voorkomende naam. Eenmaal Posterse altijd Posterse kun  



8 9

je zeggen, althans wat betreft het dialect. Toos is altijd Posters blijven pra-
ten. Zij legt uit dat dat komt doordat het van nature bij haar hoort, het zou 
raar zijn om bepaalde woorden die bij je horen ineens te gaan vervangen 
door andere. Daarom zal zij de echte Vlodropse woorden nooit gebruiken in 
de spreektaal, maar alle gedichten betreffende Vlodrop zijn geschreven in 
het Vlodrops dialect. 
Toos geniet enige bekendheid in de regio vanwege haar dialectgedichten. 
Zij heeft zeer vele publicaties op haar naam staan in tal van boeken en tijd-
schriften, zoals de jaarboeken van de heemkundevereniging Roerstreek, 
uitgaven van de dialectvereniging Veldeke en tal van boeken die bij allerlei 
uiteenlopende gelegenheden werden uitgegeven. Ook is zij altijd veel ge-
vraagd om voordrachten te verzorgen, bijvoorbeeld bij L1 radio, Veldeke-
avonden, familiefeesten en begrafenissen. Ook schrijft zij op verzoek spe-
ciale dialectgedichten voor geboortekaartjes of gedachtenisprentjes of om 
voor te lezen bij een uitvaart. Het is niet meer mogelijk voor haar om op alle 
verzoeken in te gaan, maar een speciaal verzoek bij bijvoorbeeld een uit-
vaart kan zij niet weigeren, zo zegt Toos. 
 

Gedichtenbundels  
Er zijn enkele gedichtenbundels van haar verschenen. Zo gaf Laudatio Al-
gemene Uitvaartbegeleiding in 2006 een bloemlezing uit het werk van Toos 
uit, getiteld ‘Verdreet en rouw’, met prachtige dialectgedichten waarin men-
sen in een periode van rouw troost kunnen vinden. In 1999 werd door ‘Vel-
deke Krink Remunj’ een bundel van haar uitgegeven met de titel ‘Sezoens-
sjpegelinge’. In dat boekje neemt zij de lezer mee door de seizoenen van 
het jaar, het voorjaar (met o.a. Pasen en de Eerste Communie), de zomer 
(o.a. hommel, schuttersfeest en de carrousel op de kermis), het najaar (o.a. 
vlinder, een novembermorgen, Sint Maarten) en winter (o.a. sneeuwvlokje, 
kerstavond, Nieuwjaar, carnaval). Ook is er een hoofdstuk ‘de seizoenen 
van het leven’ in opgenomen: van geboorte, crèche, puberteit en verliefd-
heid tot gehandicapt zijn, dementie en dood.  
 

Favoriete thema's  
Het dagelijks leven en het leven rond huis en tuin zijn de favoriete thema’s 
van Toos. Het zijn vaak maar heel gewone, kleine dingen die zij op hele 
mooie wijze beschrijft. Dr. Pierre Bakkes verwoordde dat in het voorwoord 
van het boekje ‘Sezoens-sjpegelinge’ heel mooi. We citeren hier enkele 
passages uit dat voorwoord: ‘Zie leut de prachtige klanke van häör taal 
klatere wie ein waterval. Riem en ritme ‘kump’ bie häör mit ’t grootste ge-
maak.’ En: ‘riem en ritme rölsele euverein of ’t eín groot sjpel is. Laot neet 
nao óm de gedichte hel-op te laeze. Ze is de meisteres van begin- en mid-
deriem. Es uch opvèlt det geer sjtökker oet häör gedichte gauw ónthaje 
kint: raekent dan drop det det kump door häör geraffineerd gebroek van 

Dierenwinkel Vlodrop De Parasol 
Bergerweg 36 - 6063 BS Vlodrop - Tel: 0475-407190

Email: info@de-parasol.com

Uitvaartcentrum Roerstreek
’t Sittert 22, 6077 NN St. Odiliënberg 0475-401854

Kapel Roerstreek
Kapellerlaan 71, 6045 AB Roermond 0475-333040
www.willemsuitvaartverzorging.nl - info@willemsuitvaartverzorging.nl
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ritme en riem.’ Bakkes schrijft verder dat de woorden van Toos "’t hert in-
gaon". Dat is een groot compliment. Zij weet de mensen te raken. 
 
vaze vol asters 
 

verdrejde naojaorswindj 
hawt dich gedeis, nag effe  
 
doe lees mich  weer   
te laat beseffe: 
 
ich höb vanne roos            
te  winnig gezeen, 
 
ging  veur de viole 
neet genóg door de kneen, 
 
vaze vól asters 
wil ich nag plökke, 
 
windj – zoere windj 
probeer dich  get te drökke. 
 
de vreuge duuster 
waog mich zjwaor oppe rök, 
 
enne lange aovend 
sjniedert nieks meer trök. 
 

bie alle inj 
blief det pienlik beseffe, 

 
’t waar te kort, 
’t waar toch mer effe. 

 
toos 
 

Oorspronkelijker in het dialect 
Toos is daar heel blij om natuurlijk. Zelf denkt zij dat het ook komt doordat 
de tekst in het dialect is.  
 

„Het is meestal wel fijngevoelig wat ik schrijf, maar het dialect is ook 
intenser dan de Nederlandse taal. Het staat heel dicht bij wat je voelt. 
Het is je moedertaal, het is je eerste taal en daarom heel puur en 
puurder en oorspronkelijker dan het Nederlands. Ik kan me nergens 
beter in uitdrukken dan in het dialect.”  
 

Toos geeft daar een klein voorbeeldje van. ‘Ik ga naar huis’ geeft haar een 
heel ander gevoel dan ‘ich gaon nao heim’. Dat het dialect wezenlijk anders 
is, merkt Toos ook aan de reacties van mensen.  
 

„Ik maak wel eens op verzoek van mensen een in memoriam dat bij 
een uitvaart wordt voorgelezen en dat doe ik in zeker 98 procent van 
de gevallen in het ‘plat’. Ik schrijf ze alleen in het Nederlands als het 
echt niet anders kan omdat er anders teveel mensen zijn die het niet 
verstaan. Men zegt bijna altijd dat men het vertrouwder vindt in het 
dialect, het is iets eigens waarbij men zich op z’n gemak voelt en dat 
is vooral fijn als het toch al iets spannends is zoals een uitvaart.”  
 

 
 

langs ’t lèste 
oetgeruffeld 

sjtökske wintjer 
sjniedert ’t veurjaor 

fienvingerig 
hert vól gelök 

aan ’t ein 
nao ’t anger 
kleurriek 

paosj-prónksjtök 
 

toos 
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Vrijwilligerswerk 
Toos is ook iemand die klaarstaat voor anderen, zoals haar familie en an-
dere mensen in haar omgeving en ook doet zij vrijwilligerswerk. Zij heeft op 
het oude kerkhof vier graven geadopteerd voor beplanting en verzorging, 
Ook begraafplaatsen verdienen het niet verwaarloosd te worden, vindt zij. 
Al twintig jaar bezoekt zij bij Pepijn de zwaar verstandelijk gehandicapte 
Wim (64 jaar). Eens in de twee weken is ze bij hem en af en toe neemt zij 
Wim mee naar haar thuis in Vlodrop om frietjes te eten. Wim had ruimte-
vrees en bleef voor het huis van Toos altijd in de auto zitten en at dan in de 
auto de frietjes. Nu is hij echter dank zij Toos zo ver dat hij mee naar bin-
nen gaat. Eveneens eenmaal in de twee weken komt Toos bij de 48-jarige 
blinde Arno, die het syndroom van Down heeft en zwaar gehandicapt is. Ze 
wandelen en luisteren naar muziek. Dit vrijwilligerswerk is heel waardevol, 
want het personeel van een instelling kan er niet zoveel tijd voor vrij maken. 
Toos zal ‘haar mannen’ dan ook nooit in de steek laten.  
 

„Als je dit als vrijwilligster niet doet, komt er voor die mensen niets 
anders in de plaats. Daarom kan en zal ik er nooit mee stoppen.” 
 
 

 
 

 
 
 

HARRIE  PUSTJENS BENOEMD TOT ERELID 
 

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van 15 maart dit jaar werd Har-
rie Pustjens  tot erelid van onze seniorenvereniging benoemd. Dat 
kwam ook voor Harrie als een volslagen verrassing. Hieronder volgt 
een verslag van een gesprek dat de redactie van TmZ met Harrie 
voerde naar aanleiding van deze benoeming.  
 
Verdiensten van Harrie 
Wie van onze (actieve) leden kent hem niet? Harrie kom je altijd wel ergens 
tegen in onze vereniging. Harrie is immers de contactpersoon van het kie-
nen/soos op de dinsdagmiddag. Daarnaast neemt hij actief deel aan het jeu 
de boules op de woensdagmiddag. In dat jeu de boulesgroepje speelt hij 
een zeer verdienstelijke partij en wordt zonder meer tot de vijf beste jeu de 
boulers van het groepje gerekend. 
 

 
Harrie bij het kienen tijdens de paasviering 2013 

 

Verder neemt hij deel aan de maandelijkse kaartavond op de donderdag-
avond in het kruisjasviertal. Hij vormt samen met Frans Heltzel een min of 
meer vast duo en ze nemen het op tegen hun vaste tegenstanders Piet 
Bosch en Jan van der Borgh. Die twee teams zijn zeer aan elkaar ge-
waagd, gezien de wedstrijdresultaten van de afgelopen jaren.  
Bovendien zorgt Harrie ook nog voor de (voorraad aan) koffie, melk, suiker 
en koekjes voor de activiteitengroepen in de Blokhut. Regelmatig zien de 
deelnemers aan het volksdansen of de gymnastiek hem dan ook binnenlo-
pen om deze voorraden aan te vullen. Harrie toont altijd belangstelling voor 
de deelnemers in actie en maakt graag een praatje met de een of de ander  
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om zodoende op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes in de vereni-
ging. 
Harrie staat tevens op de lijst van de bezorgvrijwilligers van onze vereni-
ging. Dat betekent dat hij helpt bij het rondbrengen van ons contactmaga-
zine "Tuut mit Ziepnaat" en ook van allerlei uitnodigingen etc. van het 
bestuur. Mocht een andere bezorgvrijwilliger eens verhinderd zijn, dan 
staat Harrie altijd klaar die taak over te nemen door de bezorging van een 
extra portie boekjes en/of uitnodigingen voor zijn rekening te nemen.  
 

Dit alles heeft voor het bestuur voldoende reden gevormd om Harrie te be-
noemen tot erelid. Op de jaarvergadering ontving Harrie een mooie oor-
konde van deze benoeming van het bestuur. Deze oorkonde heeft inmid-
dels een ereplaats in het huis van Harrie en Mieke gekregen. 
 
Verenigingsman in hart en nieren 
Het regelen van kienen is trouwens geen onbekend vrijwilligerswerk voor 
Harrie. Vroeger verzorgde hij voor E.V.V. (Echter Voetbal Vereniging) al 
gedurende een tiental jaren het kienen. Dat hield in dat hij de prijzen klaar 
zette, de nummertjes afriep, de tombola regelde etc. etc. Harrie hierover:  
 

"Dat kienen liep gedurende vele jaren als een tierelier en bezorgde 
E.V.V. de nodige aanvullende inkomsten. Maar toen men op andere 
(kien)plaatsen steeds meer met geldprijzen ging werken, nam het aan-
tal deelnemers bij het E.V.V.-kienen geleidelijk af. Uiteindelijk werd 
ermee gestopt omdat het zich niet meer loonde".  
 

Dat Harrie een echte verenigingsman is blijkt ook wel uit het feit dat hij zelf 
dertig jaar heeft gevoetbald bij E.V.V.; waarvan twee jaar zelfs in het eerste 
team van E.V.V. Daarbij was hij gedurende tien jaar jeugdleider bij E.V.V. 
en maakte ook nog gedurende ongeveer tien jaar deel uit van de redactie 
van het clubblad "Oos E.V.V.-ke".  Ook was hij regelmatig op zaterdagen 
van de partij bij het ophalen van oud papier t.b.v. de  kas van  E.V.V.  
Bovendien was hij in die tijd nog een jaar of tien lid van Carna-
valsvereniging "De Easter" van Echt en was hij nog ongeveer tien jaar 
spelend lid van de Echter biljartvereniging "Crescendo". 
 
Van onze seniorenvereniging is Harrie gedurende een jaar of acht lid. On-
geveer zeven jaar geleden maakte hij (als secretaris) gedurende enkele 
jaren deel uit van het bestuur. Na de vorming van een geheel nieuw 
bestuur (in een roerige bestuursperiode), werd aan Harrie gevraagd of hij 
bereid was het kienen/soos op de dinsdagmiddag te gaan verzorgen. 
Gezien zijn ervaringen op dat gebied stemde Harrie voluit toe. Het 
betekende dat hij àlle taken rondom het kienen voor zijn rekening zou 
moeten gaan nemen. Dus het ging nadrukkelijk niet alleen om het afroepen 
van de nummertjes op de kienmiddag. Harrie bepaalt welke prijzen er 
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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 hoe u zich 
kunt wapenen tegen oplichters. 
 
Tips om je wapenen tegen oplichters!  
 

Helaas zijn senioren, ook in Vlodrop, een geliefd doelwit van oplichters. Zij 
krijgen extra vaak telefoontjes of brieven en oplichters aan de deur, zoals 
nep-postbodes die geld vragen voor het bezorgen van een pakketje of nep-
thuiszorgmedewerkers. Wij zetten de meest voorkomende trucs voor u op 
een rij, zodat u zich ertegen kunt wapenen. 
 
Oplichting aan de deur 
 

Stel, er bellen mensen onaangekondigd aan die zeggen van uw 
energieleverancier te zijn. Ze willen even de meterstand bij u opnemen. Als 
u ze binnenlaat leidt de een u af terwijl de ander u besteelt. Dan blijkt dat 
ze helemaal niet bij het energiebedrijf werken en als ze al een naam 
hebben opgegeven is deze vals. Of de nep-postbode: een oplichter belt 
dan aan en biedt u onverwacht een pakketje aan. Hij vraagt u alleen wel 
om de portokosten te betalen en heeft hiervoor een mobiel pinapparaat bij 
zich. Vaak zegt de oplichter na enkele pogingen dat het pinapparaat stuk is 
en dat hij de volgende dag terugkomt met het pakketje. Maar hij komt niet 
terug en het geld wordt wel van uw rekening afgeschreven! Soms blijft het 
niet bij relatief kleine bedragen. Het is bekend dat de pinpas tijdens het 
pinnen werd gekopieerd (dat heet ‘skimmen’). Ook kijkt de oplichter dan 
goed hoe u uw pincode intoets en haalt later uw rekening leeg. 
 
Telefonische oplichting 
 

Iedereen weet dat zijn pincode privé moet blijven, maar slimme oplichters 
maken dat soms moeilijk. U wordt gebeld en een stem stelt zich voor als 
iemand die bij uw bank werkt. Hij/zij vraagt of u uw pasje misschien kwijt 
bent. Het pasje is namelijk bij de bank binnengebracht. U krijgt natuurlijk 
een nieuwe, maar dan moet de medewerker wel even uw pincode weten... 
Veel mensen geloven het verhaal en geven hun pincode. Even later blijkt 
het pasje inderdaad weg te zijn, maar dan gestolen in plaats van verloren! 
En de dief die uw pasje heeft, weet nu ook uw pincode en haalt uw 
rekening leeg! Of kent u de “oma-truc”? Deze oplichtingstruc wordt al jaren 
gebruikt. Iemand wordt geld afgetroggeld door nep-kleinkind. Deze leugen 
is extra gemeen, omdat de oplichter inspeelt op de liefde van het 
slachtoffer voor zijn/haar kleinkinderen. Zonder dat je het weet, geef je de 
oplichter de naam van je  kleinkind, waarna de oplichter meteen zegt: “Ja, 

verkiend worden en koopt deze prijzen ook bij diverse winkels in. Hij zorgt 
ervoor dat alle prijzen netjes bij Roerzicht worden bezorgd en dat de prijzen 
mooi uitgestald staan bij aanvang van het kienen. Ook de kienprijzenlijst en 
de administratie van de (maandelijkse) inkomsten en uitgaven van het 
kienen worden door Harrie nauwkeurig verzorgd. Harrie hecht eraan hierbij 
het volgende op te merken: 
 

"Mijn echtgenote Mieke helpt mij intensief bij met name het verzorgen 
van de (schriftelijke) administratie en verantwoording van het kienen. 
Ik moet eerlijk zeggen dat het me zonder die (administratieve) hulp 
van echtgenote Mieke allemaal niet zou lukken". 
 
Kortom: Harrie, een verenigingsman in hart en nieren. Nooit te beroerd om 
wat (extra) werk voor onze vereniging te verrichten. En volgens velen dus 
geheel terecht benoemd tot erelid van onze seniorenvereniging.  
Proficiat en bedankt Harrie!!    
 

 

Harrie ontvangt hartelijke felicitaties van de kiengroep met de benoeming tot erelid 
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Tips om je te wapenen tegen oplichters!
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dat ben ik”. Tegen de tijd dat het slachtoffer erachter komt dat het niet haar 
kleinzoon was aan de telefoon, is ze het geld al kwijt.  
 
Wat kunt je ertegen doen? 
 

Door dit soort trucs te herkennen, kunt u voorkomen dat u wordt opgelicht. 
Daarnaast zijn er, speciaal voor ouderen, een aantal handige tips om te 
onthouden wanneer er mensen voor de deur staan. Wij zetten ze voor u op 
een rij:  

1. Doe nooit zomaar open. Kijk eerst wie er voor de deur staat. 
2. Laat de deur dicht en kijk door het raam of deurspion of gebruik de 

intercom. 
3. Vraag wie de persoon is en wat deze komt doen. 
4. Vraag om een legitimatie. 
5. Als u het niet vertrouwt, bel het bedrijf of de instantie om het te 

controleren. 
6. Maak eventueel een nieuwe afspraak en zorg dat er dan familie of 

bekenden bij zijn.  
7. Ga niet in op “zielige” praatjes. 
8. Geef nooit uw bankpas en/of pincode. Niet aan de telefoon en niet 

aan de deur.  
9. Als u denkt slachtoffer te zijn geworden, blokkeer dan direct uw 

bankpas. 
10. Als u het niet vertrouwt, bel dan de politie via 112.  

 

 
 
 
1/3 Adv. pag. Cosmotiek 
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NIEUWS VAN DE ACTIVITEITENGROEPEN 
 

 *VAN: ONZE VOLKSDANSGROEP "UMMER PLEZEER" 
 

Onze volksdansgroep nam 17 april jl. deel aan een dansfeest ter gele-
genheid van het 20-jarig bestaan van volksdansgroep "Tanz mit-bleib 
fit" o.l.v. Mieke Küppers van DJK Wassenberg. Hieronder een verslag 
van dit geweldige, grensoverschrijdende dansfestijn. 
 
DANSFESTIJN GEORGANISEERD DOOR  DJK WASSENBERG 
 

Tanz mit - bleib fit;  20 Jahre Tanzen 
 

Instructrice Mieke Küppers (in Vlodrop beter bekend als Mieke Zonnevijle!) 
van "DJK (Deutsche Jugendkraft)  Wassenberg" had onze volksdansgroep 
"Ummer Plezeer" uitgenodigd om op 17 april samen met hen het 20-jarig 
bestaansfeest van hun dansgroep "Tanz mit - bleib fit" te vieren. Mieke zou 
dan ook andere groepen uitnodigen om er een mooie middag met veel 
dans en plezier van te maken. Uiteraard waren onze instructrice Tilly van 
Kempen en de leden zelf van onze volksdansgroep "Ummer Plezeer" graag 
bereid aan deze grensoverschrijdende dansmiddag hun medewerking 
te verlenen.  
In de Bürgerhalle in Effeld (de buurgemeente van Vlodrop in Duitsland) 
kwamen op die 17e  april alle uitgenodigde dansgroepen bij elkaar. Uit 
Duitsland namen dansgroepen uit Ubach-Palenberg, Linnich en Mieke's ei-
gen groep uit Wassenberg deel. Vanuit Nederland waren groepen uit Echt, 
Posterholt en onze eigen groep uit Vlodrop present.  
De zaal was heel mooi versierd en overal lagen welkomstgedichten op de 
tafels met fraaie teksten. Zoals de volgende: 
 

"Kommt herein, bleib doch nicht allein, wir wollen tanzen und fröhlich 
sein". 
 

Wat zoiets betekent als:  
 

"Kom naar binnen, blijf niet alleen, we willen dansen en vrolijk zijn".  
 

De middag werd geopend door de voorzitter van DJK Wassenberg dhr. 
Heinz Wynen, waaronder de jubilerende dansgroep valt. Ook de leidster 
van de (volks)dansgroep zelf - Mieke Küppers - hield een welkomsttoe-
spraak. Ook werden er stimulerende  woorden gesproken door de burge-
meester van Roerdalen mw. drs. Ellen Hanselaar - van Loevezijn. De bur-
gemeester van Wassenberg - dhr. Winkens - gaf  trouwens ook "acte de 
presence" op deze middag.  
De openingsdans van de groep van Mieke Küppers was overweldigend: 
het was een heel mooie opvoering en mede door de fraaie kleding van de  
  

Wat kun je ertegen doen?
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dansers een lust voor het oog. Daarna konden ook andere groepen hun 
beste (dans)beentje voorzetten.     

 
De openingsdans was een ware lust voor het oog 

In de pauze was er koffie en kon iedereen genieten van zelf gebakken 
"torte". De deelnemers waren verbaasd te zien hoeveel  soorten "torte" 
door de vrouwen van de jubilerende dansgroep zoal waren gebakken. Het 
was overheerlijk en in overvloed voorhanden; sommigen konden er maar 
niet genoeg van krijgen……… 
Na de pauze stond het "danszitten" op het programma. Op de muziek van  
 

Iedereen vrolijk bij het "danszitten" met rode en gele servetten 
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"Tulpen uit Amsterdam" werd door iedereen hieraan meegedaan. Omdat 
de deelnemers tijdens die dans moesten zwaaien met rode en gele ser-
vetten, was het allemaal een heel vrolijk en mooi gezicht. 
Daarna heeft iedereen nog kunnen genieten van een aantal mooie dansen 
en de bijbehorende muziek. Maar met name een dans uit Kroatië met als 
titel "Ti si samo zame rodjena", (wat betekent: "jij bent alleen voor mij gebo-
ren") van  Matko Jelavić, die werd uitgevoerd door onze eigen volksdans-
groep viel bij veel deelnemers in de smaak. Over deze dans was veel lof te 
horen; ook van de kant van de Duitse deelnemers.  
 

 
Dansen op een mooi Kroatisch  liedje:  "Ti si samo zame rodjena" 

 
 

 
Alle deelnemers op de dansvloer 
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Ook onze instructrice Tilly van Kempen zei genoten te hebben van de dan-
sen van onze eigen groep en van de andere groepen. De middag werd af-
gesloten omstreeks  17.30 uur. Voor de organisatie is alle lof op zijn plaats 
en het past zeker ook een welgemeend woord van dank aan initiatiefneem-
ster Mieke Küppers uit te spreken. Het was een mooie middag. Mieke, be-
dankt voor het uitnodigen van onze volksdansgroep "Ummer Plezeer".  
Leny Feder, 
Contactpersoon volksdansgroep "Ummer Plezeer" 
Seniorenvereniging Vlodrop  
 
*VAN: DE JEU DE BOULESGROEP 
De jeu de boulesgroep is sinds een tijdje met enkele deelnemers uitgebreid 
en draait de laatste tijd op een zeer gezellige manier. Momenteel bestaat 
de groep zelfs uit een twaalftal leden. Het is daardoor regelmatig 
noodzakelijk twee banen op te bouwen in de wintertuin van de Blokhut.  
Hieronder een sfeerfoto van een jeu de boulesmiddag, die onlangs plaats-
vond. De foto laat zien dat het ook geen bezwaar is wanneer oma (of opa) 
eens hun kleinkind(eren) naar het jeu de boules meenemen, als die toeval-
lig op bezoek zijn. Kleinzoon Lance Louman jeu-de-boulde fanatiek met de 
volwassenen mee en gooide een aardig balletje mee. Onze grote roergan-
ger Ed Nieboer werd voor het gemak door Lance tot opa gebombar-
deerd…….. 
 

 
Twee banen (matten)  zijn uitgerold vanwege het aantal deelnemers. "Opa" Ed 
linksonder op de foto. Lance adviseert aan "opa" Ed om de bal van zijn oma uit de 
baan te spelen. 
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Grootestraat 3,  6063 AK  VLODROP
Tel: 0475-402327 Henk en Elvira Herber

Sport &
Rijwielhuis

PIET
DAEMEN

Tussen de Bruggen 10 • 6063 NA Vlodrop
Tel. 0475 401 727 • Tel. D 0031 475 401 727

www.daemen-fietsen.nl

POELIERSBEDRIJF

WOLTERS-WINKELS V.O.F. 
Markt 20 - 6063 AD VLODROP
Tel. 0475-401340 - Fax 0475-403908
Herkenbosserweg 5 - 6063 NL VLODROP 
Tel. 0475-533026 - Fax 0475-536215

VAN HEURE ZÈGKE 
 

Aw Vlorper (biej-)name…….  
Van dhr. Harie Kleinen ontving de redactie van "Tuut mit Ziepnaat" een 
lijstje met hierop een aantal oude, Vlodropse familienamen. Het betreft 
echte familienamen, namen van personen, maar ook een aantal bijnamen. 
Hartelijk dank voor de bijdrage. 
 

Kint geer dees luuj nag…?  
 

Köster Leen     Ie mich en sjpiej mich 
Kertse An     Gootse Wiel 
Po-Menke     Harie van Urre Graad 
Prots Maan     Faks en ome Sjuppesjteel 
 

                                             
Ietsje Jeupke                Bekker Sjeng 
 

Piet Leeve Eum     Bekker Driekske    
Jaan van Aben     Prots Maan 
’t Kille       Klompe Deurke 
’t Grien iezer                Wabbele Han 
Douve Wullem     Prinse Mieke 
Hakke Bet      Piet vanne Prins 
Tieske      Maenke (Sjnaep) 
Gerrit       Peters Harieke 
De Bolder      Iemelsje 
Brentsjes Greet     Harie vanne Sjmid 
Harie vanne Grens     Sjlechter Wielke 
Juppe Thei      Keune Ties  
Lank Greet      Bremmers Sjang 
Juppe Sjang      Rauch Jeuske 
Rollen Han      Pirrekoop 
 
Mist u namen in deze lijst? Laat het ons dan weten! In de volgende uitgave 
leest u de aanvulling op deze aw Vlorper (biej-)name dan terug. Het (e-
mail)adres van de redactie kunt u vinden in de Colofon op pagina 3. Ook 
foto’s zijn hierbij van harte welkom!   
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Van dhr. Huub Heemels ontvingen wij onderstaande bijdrage. Huub ook 
hartelijk dank voor jouw inbreng. 

 

PAASVIERING 2013  
 

Op verzoek van de redactie van Tuut mit Ziepnaat aan het bestuur op 
deze plek eens niet zoals gebruikelijk een verslag van de paasviering 
zelf, maar van allerlei voorbereidende werkzaamheden die aan de fei-
telijke viering vooraf gingen. 
 

Voordat de paasviering feitelijk gehouden kan worden, zijn er al heel wat 
mensen aan het werk geweest. De datum ligt traditiegetrouw vast op de 
dinsdag voorafgaand aan Pasen.  Zaal Roerzicht is dan al lang van te vo-
ren gereserveerd.  Pastoor Schnackers is ruim op tijd gevraagd om de H. 
Mis voor te gaan en het dameskoor en de organist(e) zijn verzocht om de 
H. Mis op te luisteren. Aan de lector is ook al lang van te voren gevraagd 
het lezen in de H. Mis te verzorgen.  
De uitnodiging aan de leden is ruim van te voren gemaakt en circa 170 
stuks hiervan zijn door een aantal vrijwilligers bij onze leden in de brieven-
bus gedaan. De aanmeldingsstrookjes zijn daarop verzameld en netjes in 
een totaaloverzicht gezet, zodat we precies weten wie er komt. Het aantal 
deelnemers kan vervolgens doorgegeven worden aan zaal Roerzicht. Zij 
weten dan precies hoeveel stoelen er klaargezet moeten worden voor de 
H. Mis en ook hoeveel tafels er klaargezet  moeten worden voor de koffie-
tafel en het kienen.  
Aan de hand van het aantal aanmeldingen  is ook ruim van te voren de be-
stelling gemaakt voor de koffietafel. De koster zorgt op de dag van de 
paasviering er voor dat de voor de H. Mis noodzakelijke misgewaden van 
meneer pastoor en ook de andere benodigdheden voor de H. Mis - zoals 
het wijwatervat, de kaarsen en het kruisbeeld voor het altaar - door een 
vrijwilliger opgehaald kunnen worden en klaar gelegd kunnen worden.   
Vroeg in de ochtend van de dag van de paasviering, wordt de bestelling bij 
de firma Wolters opgehaald en worden de circa 220 broodjes door een 
aantal vrijwilligers gesmeerd en belegd. De broodschalen worden netjes 
opgemaakt en ieder bordje wordt voorzien van een broodhaantje en een 
gekookt eitje. Diverse vlaaien worden op de vlaaischalen gelegd,  de boter 
wordt versierd en de rozijnenmik wordt verdeeld.  
Tijdens de H. Mis zit het personeel van zaal Roerzicht en onze eigen vrij-
willigers  overigens niet stil. Zij zorgen er dan voor dat koffie en thee wordt 
gezet en dat de koffiemelk, boter en rozijnenmik  op de tafels komt. Ook 
worden schaaltjes met paaseitjes klaargemaakt, zodat de deelnemers ook 
tijdens het latere kienen nog wat lekkers te smullen hebben.  
In de tijd dat de deelnemers van de  koffietafel genieten, worden in de grote 
zaal de tafels voor het kienen klaargezet.  Harrie Pustjens is al weken van 
te voren op zoek geweest naar leuke prijzen voor het paaskienen.   
Aan het eind van deze paasviering hebben we op (verzoek van de redactie 
van Tuut mit Ziepnaat) eens de balans opgemaakt en we komen dan tot de  
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verrassende ontdekking dat er circa 37 mensen aan het werk zijn geweest 
om ervoor te zorgen dat de deelnemers een fijne (paas)middag hadden. Dit 
waren meneer pastoor, 17 vrijwilligers van de kerk en kerkkoor,  7 vrijwilli-
gers en 4 bestuursleden van de seniorenvereniging,  5 medewerkers van 
zaal Roerzicht en 3 medewerkers van poeliersbedrijf Wolters.  
Zij waren echter allen graag bereid dit alles met plezier voor u te doen. 
Mede namens alle deelnemers bedankt het bestuur al deze vrijwilligers 
voor hun inzet en de deelnemers aan de paasviering voor hun deelname!  
 

Marjon van der Beek-Heiligers, Bestuurslid wekelijkse activiteiten. 
 

Hieronder nog enkele sfeerfoto-impressies van de paasviering 2013. 
 

 
Dochter helpt haar moeder bij het kienen 

 

 
Opperste concentratie bij de deelnemende kieners 
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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

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 zorg-
diensten aan huis, zorgverzekering, woonproblemen, dagverzorging of op-
name in een verzorgingstehuis, schenkingsrecht en erfrecht, advies over 
het gebruik van uw computer. 
 

Elke eerste vrijdag van de maand in de BLOKHUT 
 

 van  tot  
vrijdag 7 juni 2013 13:00 uur 17:00 uur 
vrijdag 5 juli 2013 13:00 uur 17:00 uur 
vrijdag 2 augustus 2013 13:00 uur 17:00 uur 
vrijdag 6 september 2013 13:00 uur 17:00 uur 
vrijdag 4 oktober 2013 13:00 uur 17:00 uur 
vrijdag 1 november 2013 13:00 uur 17:00 uur 
vrijdag 6 december 2013 13:00 uur 17:00   uur 

 

Bel voor nadere inlichtingen naar Will Willemsen, tel. 407054 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

½   Adv. pag café Bremmers 
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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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• geboortekaartjes

• huwelijkskaarten

• jubileumkaarten

• adreskaartjes

• brieven en facturen

• kettingformulieren

• enveloppen

• kerstkaarten voor bedrijven

• reclamedrukwerk

• etiketten

• posters

• promotiedrukwerk

• prijslijsten

• menukaarten

• brochures

• boeken etc.

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

Drukkerij Koenen 
www.drukkerij-koenen.nl

VOOR 
DRUKWERK
BENT U BIJ 
ONS AAN 
HET JUISTE 
ADRES


