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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
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Seniorenvereniging Vlodrop 
www.seniorenvlodrop.nl

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

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

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

Tuut mit Ziepnaat
Redactie
John Coenen
Björn Maessen
Vacature: derde redactielid

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

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Ineke Pauly verlaat het bestuur 
Ineke Pauly heeft het bestuur laten weten 
dat zij vanwege haar moverende redenen 
haar functie  als bestuurslid van de 
seniorenvereniging Vlodrop per direct 
heeft neergelegd. Het bestuur vindt het 
heel jammer, maar  respecteert haar 
besluit. Het bestuur bedankt Ineke heel 
hartelijk voor haar inzet voor onze 
seniorenvereniging. Het bestuur zal op 
zoek gaan naar nieuwe ondersteuning in 
het bestuur. 
 

Het bestuur van de Seniorenvereniging 
Vlodrop. 

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

 Bestuurslid 
 Webmaster 
 Vrijwilliger ter ondersteuning van 

activiteiten 
 Bezorger van "Tuut mit Ziepnaat" 

en andere verenigingsinformatie 
 

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

Het bestuur van de Seniorenvereniging 
Vlodrop. 
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Contributie- en eigen bijdrageregeling 
We geven hieronder nog eens een overzicht van de vastgestelde contribu-
tieregeling en eigen bijdrageregeling voor 2013 en 2014. Mocht u de 
contributie 2013 (€ 12,-) nog niet betaald hebben, dan graag overmaken 
naar ons reknr. 1546.07.827 t.n.v. Seniorenvereniging Vlodrop. 
 

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 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 ver-
meld. 
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  
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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.      
 

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 
 
 

 

Redactielid Frank Clevers neemt afscheid van TmZ 
Ons zeer vakkundige en zeer gewaardeerde redactielid Frank Clevers 
heeft zijn medewerking aan TmZ per direct moeten opzeggen in verband 
met ontwikkelingen bij zijn werkgever, Dagblad De Limburger. Wij vinden 
het bijzonder spijtig dat op deze wijze een einde komt aan de hele fijne 
samenwerking met Frank bij onze Tuut mit Ziepnaat. 
                                                             De Redactie van Tuut mit Ziepnaat 
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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

 



7

DE OUDERENADVISEUR AAN HET WOORD 
 
De ouderenadviseur van de Seniorenvereniging Vlodrop geeft u in 
deze uitgave van "Tuut mit Ziepnaat" informatie over een, voor velen, 
moeilijk onderwerp, namelijk: orgaan- en weefseldonatie. Dit artikel 
wil u niet een bepaalde mening opdringen, maar slechts feitelijke 
informatie hierover geven.    
 

Donor worden, ja of nee? Niet altijd een gemakkelijke beslissing. Veel 
mensen hebben deze beslissing al genomen en hun keuze vastgelegd in 
het Donorregister. Dat geeft ook veel duidelijkheid voor de nabestaanden. 
Toch zijn er ook mensen die de beslissing nog niet hebben genomen. Mis-
schien kunnen de volgende aandachtspunten helpen bij het nemen van 
deze beslissing.   
 

Verschillen tussen het doneren van organen en weefsel 
In Nederland is het mogelijk om na overlijden organen en weefsels te done-
ren. Het onderscheid tussen organen en weefsels is van belang. Organen 
zijn namelijk in de meeste gevallen levensreddend, terwijl weefsels vooral 
de kwaliteit van leven van de ontvangende patiënt aanzienlijk verbeteren. 
Ook kan iemand bij leven een orgaan doneren. Vooralsnog kan dat een 
nier zijn en een deel van de lever. 
 

"Hersendood" en orgaandonatie  
Onze hersenen sturen alle lichaamsfuncties aan. Als iemand hersendood 
is, gebeurt dat niet meer. Met beademingsapparatuur en medicijnen kan 
het hart en daarmee ook de bloedcirculatie op gang worden gehouden, 
maar het bloed kan de hersenen niet meer bereiken. Blijven behandelen is 
dan zinloos: de persoon is hersendood en overleden. Beademingsappara-
tuur kan de functie van hart en longen een aantal uren overnemen, waar-
door organen geschikt blijven voor transplantatie. Orgaandonatie is daarom 
vaak alleen mogelijk als de donor is overleden op de lntensive Care-afde-
ling van een ziekenhuis.  
Anders dan bij orgaandonatie, maakt het bij weefseldonatie niet uit waar 
iemand overlijdt: thuis, in een ziekenhuis, een bejaardenhuis of in een ver-
pleeghuis. Wel gelden ook bij weefseldonatie strenge protocollen waar de 
betrokken zorgprofessionals zich aan moeten houden. 
 

Kun je op oudere leeftijd ook orgaandonor zijn of worden? 
Leeftijd speelt weliswaar een rol bij het beoordelen of iemand daadwerkelijk 
donor kan zijn, maar is lang niet zo belangrijk als vaak wordt gedacht. Bij 
elk orgaan en weefsel gelden namelijk andere leeftijdsgrenzen. Is de leef-
tijd voor donatie van een specifiek orgaan of weefsel een belemmering, dan 
komt een ander orgaan of weefsel vaak nog wel in aanmerking.  Zo kunnen  
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hoornvliezen nog worden gedoneerd als iemand 86 jaar is en voor de huid 
geldt een leeftijd van ongeveer 80 jaar. Een hart kan tot ongeveer 65 jaar 
gedoneerd worden en voor de nieren en lever is zelfs helemaal geen leef-
tijdsgrens bepaald.  Ook voor het gebruik van medicijnen of bij een ziekte 
van een orgaan of weefsel, geldt dat een ander orgaan of weefsel dan nog 
geschikt kan zijn voor transplantatie. Op het moment van overlijden stelt de 
arts vast welke organen en weefsels geschikt zijn voor transplantatie.  
 

Wat zegt het geloof over orgaandonatie? 
Het katholieke geloof is positief over orgaandonatie. De katholieke ethiek 
benadrukt dat orgaandonatie moet worden gezien als een goede en vrijwil-
lige daad uit onbaatzuchtigheid. Een daad zonder eigenbelang dus, volle-
dig gericht op de ander. Het kan echter nooit als een plicht worden be-
schouwd. Ook de protestantse kerken zien orgaandonatie als een vorm van 
naastenliefde. Hetzelfde geldt voor de Islam. Jehova’s Getuigen en het 
Humanisme vinden dat een transplantatie een individuele beslissing van 
iemand is.   
 

Kan iemand die een orgaan heeft gedoneerd ook worden opge-
baard?  
Opbaren is altijd mogelijk. Het uitnemen van organen en weefsels gebeurt 
met grote zorgvuldigheid en respect voor de overledene en de nabestaan-
den. Het lichaam van de donor kan dan ook gewoon worden opgebaard, 
thuis of in een rouwcentrum. Dit geldt ook voor donatie van huid. Huid 
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Schoonheidsinstituut
COSMOTIEK
Klifsbergweg 16A
6063 NE Vlodrop
0475 - 401882
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WEEK TEGEN EENZAAMHEID 2013 
 
Kom erbij: samen tegen eenzaamheid 
Donderdag 26 september t/m zaterdag 5 oktober 
 
De Week tegen Eenzaamheid zet organisaties en mensen aan tot actie. 
Acties die bedoeld zijn om mensen die zich eenzaam voelen of dreigen dat 
te worden, te betrekken bij activiteiten en te verbinden met andere mensen 
en organisaties. Iedereen, wel of geen Coalitielid, organisatie of individu, 
wordt uitgenodigd en uitgedaagd om mee te doen. Ook mensen zonder 
eenzaamheidsklachten, want zij kunnen een geweldige intermediair zijn om 
mensen die eenzaam zijn te betrekken bij activiteiten. Kom erbij! 
  
De actiesite is www.samentegeneenzaamheid.nl 
  
Met de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid voert "Coalitie Erbij" nu al voor 
het vierde jaar campagne om het bewustzijn over eenzaamheid te vergro-
ten. 
"Coalitie Erbij" is een samenwerkingsverband van maatschappelijke 
organisaties, die ieder op eigen wijze een maatschappelijke rol spelen om 
eenzaamheid te voorkomen en te bestrijden. "Coalitie Erbij" organiseert 
jaarlijks samen met honderden mensen en organisaties in het land de 
Week tegen Eenzaamheid. 
Eenzaamheid uit de taboesfeer. 
De Week tegen Eenzaamheid is onderdeel van de bewustwordingscam-
pagne die "Coalitie Erbij" het hele jaar door voert en waarmee we kennis en 
kunde rond eenzaamheid willen verbreden en delen. Het doel is het thema 
uit de taboesfeer te halen en bespreekbaar en bekend te maken.   
 
Week tegen Eenzaamheid met dit jaar: 

 Open programma "Kom erbij en...". Iedereen kan een activiteit organise-
ren. Ga mee, eet mee, speel mee. 

 Nationaal Eenzaamheid Congres over de aanpak van eenzaamheid 
 De Langste Eettafel van Nederland, inmiddels een begrip 
 Speciale workshops voor vrijwilligers 
 Nationaal Eenzaamheid Prijs 2013 voor het inspirerendste idee tegen 

eenzaamheid 
 Tien koploperssteden. In deze steden werken lokale organisaties nauw 

samen rond het thema eenzaamheid, en vindt een lokale Week tegen Een-
zaamheid plaats met veel activiteiten, ondersteund door "Coalitie Erbij". 

 Pers en publiciteit met het doel Nederlanders op de hoogte te brengen 
van de impact van eenzaamheid en wat de mogelijkheden zijn er iets aan 
te doen. 
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                              Kom bij jeu de boules en speel en eet mee…. 
 

Planning Week tegen Eenzaamheid 
De Week tegen Eenzaamheid loopt van 26 september tot en met 5 oktober, 
maar de voorbereidingen zijn al gestart. Half mei is het  weekprogramma 
bekend gemaakt via een speciale actiesite. Op 30 mei is de Week tegen 
Eenzaamheid 2013 officieel gelanceerd tijdens de jaarlijkse netwerkbijeen-
komst van "Coalitie Erbij". 
 

Contact 
Heeft u vragen, suggesties of bent u geïnteresseerd in deelname aan één 
of meerdere activiteiten, mail dan naar week@coalitieerbij.nl. 
 

Week tegen Eenzaamheid in het verleden 
 In 2010 richtte "Coalitie Erbij" zich op het bespreekbaar maken van 

eenzaamheid, met het thema Eenzaamheid is van ons allemaal. 
 In 2011 lag de focus op de preventie van eenzaamheid, met het 

thema Voorkom eenzaamheid, versterk je Sociaal Konvooi. Met andere 
woorden: zorg voor voldoende goede contacten om je heen, om zo een-
zaamheid te voorkomen. 

 In 2012 benadrukt "Coalitie Erbij" het belang van zelfredzaamheid, met het 
thema Kom de deur uit. 
 

Nieuwsbrief 
"Coalitie Erbij" heeft een (gratis) nieuwsbrief. Abonneer u en blijf op de 
hoogte van de Coalitie en haar activiteiten. 
 

Lees meer 
projectplan_week_tegen_eenzaamheid_2013.docx 
 

(Bron:    www.eenzaam.nl/komerbij) 
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HAARMODE

SCHOEMAKERSHAARMODE

Schoemakers

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

Alles los, per stuk, en op maat verkrijgbaar!

Bergerweg 2 6063 BR Vlodrop 0475-401950
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HULDE AAN DE ROLLATOR 
 
 

Oh, rollator, mijn steun en toeverlaat 
Heerlijke wagen die steeds naast me staat. 
 
Waar ik loop of waar ik ga, je bent in mijn buurt 
Of het nu lang of kort of maar eventjes duurt. 
 
Rollator, jij helpt me bij mijn onzekerheid 
In jou heb ik vertrouwen: altijd!! 
 
Rollator, mijn onvermoeibaar apparaat 
Je bent mijn hulp van vroeg tot laat 
Zonder jou zat ik op een stoel en miste ik een heleboel. 
 
Voor velen ben je een sta-in-de-weg. 
Maar voor mij ben je onmisbaar zeg! 
                                                                                 
Ik leun, ik steun, ik zit op jou, 
Jij bent degene, die ik het meest vertrouw!  
 
Een standbeeld wil ik vragen 
Voor de uitvinder van deze wagen. 
 
Die in stilte werkend achter de schermen 
Zich over de wat moeilijk lopende wist te 
ontfermen. 
 
Rollator blijf nog lang in mijn leven 
Blijf me steeds een steuntje geven. 
 
Je bent mijn liefste, mijn schattebout 
En hopelijk worden we samen stokoud.          
 
(Aangeleverd bij de redactie door RvdB)             
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         www.proteion.nl

De wijkteams van Proteion RCG en  

Proteion Roncalli staan 24 uur per dag,  

7 dagen per week voor u klaar! 

In de gemeente Roermond en  

Roerdalen komen onze deskundige  

thuiszorgmedewerkers bij u langs voor 

verpleging en verzorging. Kleine teams, 

vaste tijden en deskundige medewerkers.  

Daar kunt u op vertrouwen.

Meer informatie? Bel (0475) 371700.

Wist u…

dat Proteion Thuis op verschillende  

plekken in Roermond ook dagbesteding 

aanbiedt? Speciaal voor mensen die  

behoefte hebben aan een structurele  

daginvulling, of graag wat vaker onder  

de mensen komen.  

Interesse? Neem voor meer informatie 

contact op met Tanja Claessens.  

Teamleider dagbesteding, tel. 0475-371700.  

thuiszorg 

nodig?
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NIEUWS VAN DE ACTIVITEITENGROEPEN 
 

* VAN: ONZE VOLKSDANSGROEP "UMMER PLEZEER" 
* VAN: ONZE GYMGROEP 
* VAN: ONZE SOOS/KIENEN GROEP 
* VAN: ONZE MAANDELIJKS KAARTEN GROEP 
 
* VAN: ONZE JEU-DE-BOULESGROEP 
Op 31 juli 2013 bereikte onze sympathieke jeu-de-boules deelneemster 
mw. Anny Cuijpers de gezegende leeftijd van negentig jaar!! Anny, ook op 
deze plek van de redactie van TmZ heel hartelijk gefeliciteerd met het 
bereiken van die mijlpaal.  
Nog steeds weet Anny haar mannetje (sorry: vrouwtje) te staan bij het 
wekelijkse jeu de boules en zij werpt nog steeds een zeer verdienstelijke 
partij mee. Hiermee toont zij aan  dat het jeu de boules spel tot op zeer 
hoge leeftijd beoefend kan worden.  
Wij hopen dat Anny ons nog jaren kan voordoen hoe het jeu de boules ge-
speeld dient te worden!! Hieronder een recente foto van de jarige te midden 
van haar jeu de boules vrienden. 
 
 

          
                     Anny Cuijpers omringd door haar jeu de boules groepje 
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Grootestraat 3,  6063 AK  VLODROP
Tel: 0475-402327 Henk en Elvira Herber

Sport &
Rijwielhuis

PIET
DAEMEN

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

www.daemen-fietsen.nl

POELIERSBEDRIJF

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

In september 2013 bestaat café-zaal "Roerzicht" 125 jaar. Anno 2013 telt 
Vlodrop 12 horecagelegenheden; de Etsberg, Rothenbach en Vlodrop 
Station zijn hierin meegeteld. Dit aantal staat in schril contrast met het 
aantal cafés dat ons dorp een eeuw geleden telde! Hoeveel dit er waren 
toen "Tunke" in 1888 met het café begon, is niet meer na te gaan. Wel 
heeft de redactie, met hulp van enkele aw-Vlorper, de namen weten te 
achterhalen van de volgende 22 cafés die - rond de oorlogsjaren - de 
Vlodroppenaren van een glaasje konden voorzien….. 
 

1.Café De Tram (Schaapweg)  
2.De Haammaeker (nu: dierenspeciaalzaak "De Parasol") 
3.Juppe Thei (hoek Kerkstraat / Kleine Wal) 
4.Grachten (Kleine Wal) 
5.Bol (nu: "Oliveira’s Restaurant") 
6..Bremmers  
7.Jeurissen (nu: hobbyshop "Lammers") 
8.De Lindeboom  
9.Graetsje (nu: slijterij-wijnboetiek "Het Steenhuis") 
10.De Bolder (Grootestraat) 
11.Tunke 
12.Zaal Wolken (Tussen de Bruggen) 
13.Harie vanne Grens (Effelderweg) 
14.Rollen Han (nu: café "Etsberg") 
15.Café Reijnders (Etsberg) 
16.Harie van Elmpt (Etsberg 
17.Café Cox (Rothenbacherweg) 
18.Café Willems (Rothenbach) 
19.Café Janssen (Rothenbach) 
20.De Bosbeek (nu: Boshotel Vlodrop) 
21.Café van Kempen (Vlodrop Station) 
22.Café-Hotel Deckers (Vlodrop Station)  
 

  
   Hier stond het café van Juppe Thei.             Café Reijnders stond hier links.       
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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 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 
 

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. 0475-407054 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Voor al uw bruiloften, feesten,
partijen en vergaderingen

Bie Riny en Frits van Helden

Grootestraat 36, 6063 AL Vlodrop 
0475 - 401334

sinds 1888 in de familie
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• geboortekaartjes

• huwelijkskaarten

• jubileumkaarten

• adreskaartjes

• brieven en facturen

• kettingformulieren

• enveloppen

• kerstkaarten voor bedrijven

• reclamedrukwerk

• etiketten

• posters

• promotiedrukwerk

• prijslijsten

• menukaarten

• brochures

• boeken etc.

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

Drukkerij Koenen 
www.drukkerij-koenen.nl

VOOR 
DRUKWERK
BENT U BIJ 
ONS AAN 
HET JUISTE 
ADRES


