THIS IS HOLLAND
EEN UNIEKE 5D FLIGHT
EXPERIENCE IN AMSTERDAM!

WWW.THISISHOLLAND.COM

VEKOMA, EEN WERELDSPELER MAAR OOK IN
NEDERLAND OP DE KAART!
Ervaar een spectaculaire 5D vliegervaring langs vele
bijzondere locaties van Nederland,
Met aanvullende effecten als wind, nevel en geuren, lijkt
het echt alsof je door de lucht vliegt, dijken overstijgt en
stormen trotseert!
MORE INFO AT WWW.VEKOMA.COM

FAMILY BOOMERANG RACER
WILDLANDS ADVENTURE ZOO
EMMEN

Colofon

VAN DE BESTUURSTAFEL

Seniorenvereniging Vlodrop
www.seniorenvlodrop.nl

Seniorenvereniging dringend op
zoek naar nieuwe bestuursleden!!
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De Seniorenvereniging Vlodrop heeft op
dit moment nog maar 4 bestuursleden.
Deze hebben laten weten dat ze dit jaar
aftreden en niet meer herkiesbaar zijn.
Daarmee maken ze plaats voor een
nieuwe lichting bestuurders. We zijn dus
dringend op zoek naar nieuwe mensen !!
Nieuwe kandidaten hadden zich op de
eind april gehouden jaarvergadering helaas nog niet aangemeld. De tijd dringt.
Want wanneer er geen opvolging komt, is
het zittende bestuur genoodzaakt om de
vereniging op te heffen.
Wij organiseren wekelijkse activiteiten voor
onze leden, die in de leeftijd zijn tussen 50
en ruim 90 jaar. Het bestuur doet hierbij
dan ook een dringende oproep aan inwoners om zich te melden. Ook inwoners die
willen meedenken over de toekomst zijn
van harte welkom. Neem voor aanmelden
of informatie contact op met een van
onderstaande bestuursleden.
Wim Geerlings 0475-401431 of 06 53126397
Will Willemsen 0475-407054 of 06 53679644

Het bestuur van de Seniorenvereniging Vlodrop

Uw foto op kaft Tuut mit Ziepnaat in
2020?

We zijn weer op zoek naar mooie foto’s
om de voorzijde van alle 4 de uitgaven van
TmZ in 2020 te verfraaien. Heeft u nog
een mooie foto of een leuk kiekje van
Vlodrop, mail ze ons. Bedankt voor de
reeds toegezonden foto's. U kunt uw foto
mailen naar: wimenhelga@home.nl Wie
weet siert uw foto de voorzijdes van de
edities van 2020!
Redactie TmZ
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Voor al uw buiten- en
binnenschilderwerk staan
wij graag voor u klaar.

SCHILDERWERKEN

Burg. Claessenstraat 9
6074 BZ Melick
T: 0475-597225 / 06-52421508

info@franssenschilderwerken.nl

www.franssenschilderwerken.nl

ingen ouder dan 2 jaar geldt het lage BTW-tarief van 6%
ingen ouder dan 2 jaar geldt het lage BTW-tarief van 6%
r informatie of geheel vrijblijvend een offerte aanvragen,
r informatie of geheel vrijblijvend een offerte aanvragen,
neem dan gerust contact met ons op.
neem dan gerust contact met ons op.

Planbuilding: gegarandeerd woningonderhoud
Planbuilding: gegarandeerd woningonderhoud
voor meer info: www.planbuilding.nl
voor meer info: www.planbuilding.nl

enschilderwerken.nl
enschilderwerken.nl

franssenschilderwerken.nl
franssenschilderwerken.nl

info@biermansmakelaardij.nl
ECHT: 0475 485006
ROERDALEN: 0475 400475
Doktersweg 14, 6101 EB Echt
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OP DE KOFFIE BIJ…HEINZ-GÜNTER OHLENFORST
Koningsdag 2019 was een bijzondere dag voor Günter; die dag werd hij
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Allemaal kennen we
Günter van Café Bremmers en als Hofsänger van de Beerbök. Vooral op
de achtergrond zette en zet Günter zich nog steeds in voor het wel en wee
van diverse verenigingen in Vlodrop. Hiervoor werd hij op Koningsdag koninklijk onderscheiden. Tijd voor de redactie van TmZ om bij Günter op de
koffie te gaan.
Wij kennen Günter als Günter, maar in Effeld is het nog altijd Heinz-Günter.
Recentelijk bleek dat de juiste schrijfwijze Günter is en niet Günther, zoals
dat in diverse ambtelijke papieren staat. In het trouwboekje van zijn ouders
staat geen h! Dus het zijn geen spelfouten….
Günter werd 11 augustus 1944 geboren in Effeld, net over de grens, als
oudste zoon van Steäve Otto (Otto Ohlenforst) en Böschkes Henriette
(Henriette Busch). De tweede wereldoorlog speelde ook in het jonge gezin
Ohlenforst een grote rol. Van
september 1944 tot en met januari 1945 lag het front niet ver
van Effeld en werd er hier in de
regio hard gevochten. Als baby is
Günter samen met zijn moeder
geëvacueerd naar Lime, bij
Lemgo in Oost-Westfalen, nabij
het landgoed van de familie
Lippe-Bijsterveld. Wij kennen
deze familie door Prins Bernard.
Günter’s vader moest dienen in
Sicilië.
Na Günter werden nog Roswitha,
Berthold en de nakomer Helmut
geboren. Günter is èn broer èn
peetoom van zijn 19 jaar jongere
broer.
Op 7 jarige leeftijd is Roswitha
ten gevolge van nekkramp overleden; dit was een droeve en ingrijpende gebeurtenis binnen het
Roswitha en Günter
gezin.…
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Hoewel er na de oorlog veel schaarste was aan onder andere kleding en
voedsel, herinnert Günter zich toch een mooie kindertijd. Als kind merkte je
niets van de zorgen van je ouders om hun gezin te onderhouden. Mede
dankzij het kleine boerenbedrijf van opa Busch en het dorpscafé Böschkes,
was de armoede niet zo nijpend als in veel andere gezinnen. Als kind werd
je wel steeds gewezen op het onderling helpen van elkaar en het ruilen van
diensten met gesloten beurzen, aldus Günter.
Een kleuterschool was er niet in Effeld en in de kelder van het schoolgebouw ging iedereen zich ’s zaterdags douchen. Op 6-jarige leeftijd ging
destijds de schoolplicht in. Günter was een goede leerling en na 3 jaar
Volksschule in Effeld werd hij als 9
jarige naar het Gymnasium in Heinsberg gestuurd. Hij rekende graag en
na zijn opleiding aan de Finanzhochschule en vervolgens 18 maanden
verplichte "Bundeswehr", is Günter
in Erkelenz gaan werken als Finanzbeamter tot zijn pensioen in augustus 2009. In 1963 bedroeg zijn eerste salaris 151,- DM als leerling bij
de belastingdienst.
Günter voetbalde al als kleine jongen. Bij de "Adler" in Effeld heeft hij
in alle teams gespeeld, van de jeugd
tot en met het 1e elftal. Maar door
zijn opleiding was hij lang van huis
en voetballen in de Bezirks- en Landesliga, toen het 2e amateurniveau
van Duitsland, was door de beroepsopleiding niet meer mogelijk.
Op stap met vrienden kwam Günter ook vaker in Nederland. Ook bij Café
Bremmers in Vlodrop. Daar had hij Marly al vaker gezien. Zoals we allemaal weten kan Günter geweldig zingen en in menig café werd hij dan ook
gevraagd een paar liedjes mee te zingen. Günter deed dat graag, want na
afloop kreeg je meestal een paar glazen bier aangeboden. Zo vroeg ook de
leider van Limburgs toporkest de Accordionetten hem op de bühne van het
Dr. Biermanshuis in Herkenbosch. Vooraan aan de bühne stonden altijd
wat meisjes, zo ook Marly. Deze keer trok Günter de stoute schoenen aan
en vroeg Marly voor een drankje aan de bar. Steeds vaker spraken ze elkaar en zo kregen ze verkering.
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ROERDALEN B.V.
mr. J.L. SCHROYEN
notaris
Schaapsweg 36 6077 CG Sint Odiliënberg
Telefoon: 0475 - 53 74 40 Telefax: 0475 - 53 50 33
Internet: www.notariskantoorroerdalen.nl E-mail: info@notariskantoorroerdalen.nl

Toos Schroyen
T 06 537 124 29
www.katoos.nl
Markt 6 | 6063 AC Vlodrop | 0475 476 291 | info@katoos.nl

Bergerweg 36
6063 BS Vlodrop
0475 407 190
info@de-parasol.com
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Met kermis, carnaval en andere gelegenheden speelden in nagenoeg alle
cafés orkesten. Bij de Bolder bijvoorbeeld "Leny en Ludwig", en bij Bremmers het trio "Sjeng van Wessem". In die tijd waren er welgeteld 21 cafés
van de "Vlorper Sjtatie" tot in het dorp.
Destijds mocht nog in de cafés gerookt worden. In de vergaderruimte hing
soms zoveel rook dat je de aanwezigen aan de andere kant van de tafel
niet meer kon zien…..
In het café kwamen veel verenigingen en iedere zondagmorgen was er de
Stammtisch waar bijna alle verenigingen hun afgevaardigde in hadden.
Menig plan voor het dorp is hier ontstaan, zoals het opknappen van het Maria-kapelke in het Koebroek omstreeks 1994.
Doordat Günter goed kon zingen was hij ook jaren de Hofsänger van de
Beerbök. De carnavals-schlagers "Rond om de Platz biejein" en "Vlorp doe
bus mien durpke" zijn toch de evergreens in Vlodrop. Dat deze schlagers
10

ook door de jeugd kunnen worden meegezongen bleek wel op de Bonte
Aovend van dit jaar toen Günter een op het laatste moment ingelast optreden gaf. Heel de zaal zong en sjoenkelde mee, "jonk en awt". Een mooi en
emotioneel moment was toen Ivo en Nadine naar Günter toekwamen op de
bühne en ze samen "Vlorp doe bus mien durpke" zongen.
Deze twee schlagers werden geschreven in het begin van de jaren 70 door
Wiel "vanne bekker" van der Beek. Günter heeft zelf ook schlagers geschreven, zoals onder andere "Ach Marie", "Veer viere carnaval", "Ich bun
van Vlorp luuj". Er zijn enkele schlagers die nog op de planken liggen; hopelijk krijgen we die nog eens te horen…
Jarenlang was Günter lid van
de raad van elf en hij was de
22e Prins van de Beerbök met
de spreuk: "jonk af awt, sjteit
zich geliek, allemaol vruijt in ut
Beerbokke-riek".
Na het stoppen met werken in
het café op 11 augustus 2009,
Günter’s 65e verjaardag, gingen Marly en Günter meer genieten. Zij tuinierden graag,
pasten regelmatig op de kleinkinderen op en gingen graag
op reis. De mooiste reis was
een cruise naar IJsland. Tussen de ijsschotsen varen van
Spitsbergen naar de Noordkaap, de midzomernacht: het
zijn onvergetelijke herinneringen.
De ziekte en het overlijden van
Marly op 2 oktober 2017 kwamen hard aan. Het verlies is
nog steeds groot; iedere dag
wordt er een kaarsje aangestoken bij Marly’s foto in de hal.
Zoals gezegd was Günter lid van vele verenigingen, in Vlodrop en in Effeld.
In 1974 was hij Koning van schutterij St. Martinus. En sinds 1975 is hij lid
van de Handboogvereniging "De Snelle Pijl". Vanaf 1968 tot nu is Günter
voorzitter en/of secretaris en/of penningmeester van de Jagersvereniging
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St. Hubertus Vlodrop.
Dit was een soort huwelijksgeschenk, want
na de huwelijksreis
bleek dat de jagers hem
unaniem tot secretaris
(later voorzitter) hadden
benoemd.
Günter voetbalde op
latere leeftijd bij de Veteranen van VV Vlodrop
en bij de Bremboys. Op
zijn zestigste zijn Günter en Marly lid geworden van de seniorenvereniging, op aandringen van Jan van Pietsje
die hen aan de tap in
het café overhaalde.
Als bestuurder stond
Günter mede aan de
wieg van de Wildbeheereenheid Roerstreek
en de Stichting Nationaal Park de Meinweg.
En natuurlijk van de
Jachthoornblazers St.
Hubertus, die twee keer
Nederlands kampioen
zijn geworden in de vrije
klasse.
De Koninklijke onderscheiding die hij op de
laatste Koningsdag met veel mooie woorden die daarbij hoorden, mocht
ontvangen maken Günter trots en dankbaar.
Op 11 augustus jl. is Günter 75 jaar geworden en wil hij het nu langzamerhand wat rustiger aan gaan doen.
Al meer dan 50 jaar woont Günter in Vlodrop. Terug naar Effeld gaat hij zeker niet. Hij heeft hier altijd graag gewoond en beschouwt "Vlorp es mien
durpke".
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DE OUDERENADVISEUR AAN HET WOORD
Je problemen aanpakken doe je zelf… maar niet alleen.
Deze omschrijving geeft precies aan hoe het Algemeen Maatschappelijk
Werk Midden Limburg jou kan ondersteunen. "Wij nemen het probleem niet
van je over. Je moet zelf zorgen voor een oplossing. Maar… we helpen je
bij wat je moeilijk vindt", aldus één van de maatschappelijk werkers die in
onze gemeente werkzaam is.
Met welke vragen kun je zoal aankloppen bij het maatschappelijk
werk?
Enkele voorbeelden:
- Ik kan niet meer al mijn rekeningen betalen. Wat kan ik doen?
- Ik voel me vaak eenzaam. Ik zou graag wat meer contact willen met anderen, maar ik weet niet hoe ik
dit moet aanpakken.
- Ik ga scheiden. Wat moet
ik allemaal regelen?
- Mijn partner is overleden.
Ik voel me zo alleen en vind
het leven moeilijk. Ik weet
niet hoe ik nu verder moet.
- Ik heb veel last van mijn
buren. Ik heb ze benaderd
maar het brengt geen oplossing. Wat kan ik nu verder
doen?
- Ik heb een laag inkomen. Ik
heb gehoord dat er meerdere regelingen zijn bij de gemeente. Wie kan mij
hierbij helpen?
De maatschappelijk werker kan je hierbij behulpzaam zijn!
Wat doet een maatschappelijk werker?
De maatschappelijk werker is iemand die vooral luistert naar jouw hulpvraag. Hij of zij gaat samen met jou op zoek naar een goede oplossing.
Soms schakelt de maatschappelijk werker ook de gemeente in of de ouderenzorg, de GGD, de politie of een andere instantie. De hulp is altijd gratis
en natuurlijk is de privacy gewaarborgd.
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Waar kun je het Algemeen Maatschappelijk Werk vinden?
Om een afspraak te maken heb je geen verwijzing nodig en kun je direct
contact opnemen. In Vlodrop is er tevens een spreekuur van het sociaal
wijkteam waar je zonder afspraak naar binnen kunt lopen. Daar zit ook
vaak een maatschappelijk werker of iemand van een andere organisatie die
u goed te woord kan staan. Daarnaast kan de maatschappelijk werker ook
bij je aan huis komen. Uitgangspunt bij onze ondersteuning is dat je uiteindelijk weer verder kunt en er ook sterker uitkomt. Je krijgt weer meer grip
op je leven.

Neem gerust contact op!
Neem contact op met de maatschappelijk werkers van het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden Limburg via tel. 088 - 65 60 600. Of bezoek het
spreekuur van het Sociaal wijkteam in Vlodrop, iedere dinsdagmiddag van
13.30 - 15.00 uur, in het gebouw van fysiotherapie Minkenberg – Theisen,
Schaapweg 1. Kijk voor meer informatie ook op de website:
www.amwml.nl
Algemeen Maatschappelijke Werk Midden Limburg is in zeven gemeenten
actief, waaronder in de gemeente Roerdalen.
========================================================

Osteopathiepraktijk Cuypers
Bergerweg 63 - 6063 BP Vlodrop - Tel 0475-400230
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DE BIBLIOTHEEK VAN DE BLOKHUT
Wist u dat u er in de bibliotheek van de Blokhut ruim 1500 boeken op u
staan te wachten om te lezen? Misschien is dit niet bij u bekend, daarom
vonden wij het tijd om er een kijkje te nemen.
De bibliotheek bevindt zich direct rechts in de eerste kamer als u de Blokhut binnenkomt. Een mooie ruimte waarin u op uw gemak één of meer
boeken kunt uitkiezen.
Gerti Petersen werkt als vrijwilliger in de bibliotheek en doet dit met hart en
ziel. Ze wordt bijgestaan door Marianne Rietjens, die als bestuurslid van de
Stichting Vlorp Events, waaronder de bibliotheek valt, op de achtergrond
ook meehelpt.
De bibliotheek bestaat al verschillende jaren, maar heeft in 2016 met behulp van een participatie-subsidie van de gemeente, een facelift onder-

Marianne (links) en Gerti

gaan. Er zijn toen onder andere mooie boekenkasten gekocht en ook het
aanbod van de boeken is aangepast.
U kunt er terecht voor allerlei leesboeken. Houdt u van historische, liefdesof streekromans? Of misschien van thrillers, detectives, sciencefiction of
biografieën? Van al deze boeken is een ruim aanbod aanwezig. In de kast
staat een rode map met daarin een overzicht van alle boeken, gecategoriseerd op zowel schrijver als op titel van het boek.
Er zijn uitsluitend leesboeken, dus geen naslagwerken te leen. De boeken
in de bibliotheek in de Blokhut staan gratis en voor niets voor u klaar om
gelezen te worden!
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Op woensdagmiddag is Gerti aanwezig van 14.00 uur tot en met 16.00 uur.
Zij wil u graag helpen bij het uitzoeken van een boek of gewoon een praatje
maken onder het genot van een kopje koffie met een koekje.
Op dinsdag- en vrijdagmorgen is Marianne aanwezig. De hele week kunt u
de bibliotheek bezoeken van 9.00 uur tot 21.00 uur. Behalve in het weekend en tijdens Kindervakantiewerk.
Wilt u via een service-abonnement boeken lezen van Bibliorura uit Roermond? Ook dat kan. Online kunt u de boeken bestellen en in de Blokhut
ophalen. Het terugbrengen van deze boeken kan alleen op de woensdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur. Aan dit abonnement zijn wel kosten
verbonden.
U kunt bij Gerti en Marianne ook terecht met allerlei vragen en ze helpen u
als u iets wilt kopiëren of wilt opzoeken op het internet. Heeft u boeken over
dan kunt u ze altijd naar de bibliotheek brengen; ze worden met veel enthousiasme ontvangen, zoals we zelf konden ervaren. Het aanbod wordt
minimaal ieder half jaar ververst. Heeft u thuis nog boekensteunen over
dan kunt u Gerti er erg blij meemaken. De lezersgroep bestaat uit ruim 60
lezers, voornamelijk uit Vlodrop, die in leeftijd variëren van 30 tot 90 jaar.
Maar Gerti en Marianne willen ook u graag verwelkomen, dus loop ge-

rust eens binnen. Nu de dagen weer korten kan een mooi boek voor
een aangename invulling van de avond zorgen.

Willems
Uitvaartverzorging

Marianne
Loijen

Rian
Schroën-van Balen

Patrick
Op het Broek

TEL: 0475 - 571883

Marga
van de Venne-Smeets

uitvaartcentra
ROERDALEN, ’t Sittert 22 St. Odiliënberg ROERMOND, Heinsbergerweg 190 Roermond
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NIEUWS UIT SENIORENLAND
MENSEN MOETEN GEWAARSCHUWD WORDEN BIJ AFLOPEN
VAN ZORGINDICATIE
Als het aan minister De Jonge van Volksgezondheid ligt, moeten gemeenten inwoners actief gaan informeren wanneer een lopende zorg-indicatie
afloopt. Dat gebeurt nu niet, waardoor een inwoner met een zorgvraag opeens zonder zorg kan komen te zitten. Naast het informeren van zorggebruikers moet er volgens de minister ook sterker worden ingezet op meerjarige indicaties. Dit meldt Binnenlands Bestuur.
De indicatie voor zorg wordt in de regel voor een bepaalde periode afgegeven. In deze periode kan bijvoorbeeld huishoudelijke hulp geleverd worden.
Voor een bepaalde groep gebruikers is deze periode voldoende. Echter, er
is een veel grotere groep die langdurig zorg nodig heeft. Dat zij steeds
kortlopende indicaties krijgen, levert hen veel onzekerheid op en betekent
bovendien meer administratie.
Passend voor de situatie
Iedere keer wanneer de indicatie afloopt, kan de gemeente de te leveren
zorg naar beneden schalen. Bovendien moet de inwoner nu zelf in de gaten houden wanneer de indicatie, en
daarmee de zorg die zij ontvangen, afloopt. Volgens De Jonge moet dat anders. Hij kreeg Kamervragen van
PvdA-kamerlid Kerstens, die vindt dat
de gemeente de inwoner actief moet
benaderen. Daarbij moet gekeken worden of de aangeboden zorg nog steeds
passend is voor de situatie. In de gemeente Rucphen gebeurt dit al bij inwoners die zorg hebben aangevraagd na 1 januari 2019, maar nog niet bij
inwoners die al langer zorg ontvangen.
Meerjarige indicatie
Volgens de minister moet bovendien meer worden ingezet op meerjarige
indicaties. Deze zijn praktisch voor inwoners met een chronische ziekte of
beperking, aangezien hun situatie op korte termijn niet zal veranderen. Iedere keer opnieuw een indicatie afgeven kost de inwoner energie en stress
en levert bovendien een hoop administratie op. Nu moet er ingezet worden
op meerjarige indicaties, tenzij er op het moment van uitgifte vanuit gegaan
kan worden dat de zorg slechts tijdelijk is.
Bron: Nationale Zorggids, 22 augustus 2019
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KHORASAN TARWE EN DE REIS UIT HET OUDE
MESOPOTAMIË NAAR… DE GITSJTAP IN VLORP!
Een voorouder van de hedendaagse tarwe is
de khorasan tarwe. Deze tarwesoort is afkomstig uit het oude Mesopotamië, een gebied in het Midden-Oosten, dat zich uitstrekt
van Egypte tot de valleien van de rivieren Tigris en Eufraat. Na de Tweede Wereldoorlog
werd deze tarwesoort vrijwel niet meer verbouwd. Redenen hiervan zijn voornamelijk
dat de nieuwere graansoorten:
- een hogere productiefactor hebben, waardoor ook een hogere opbrengst.
- een betere resistentie hebben tegen ziektes.
- betere technologische kwaliteiten hebben, zoals een hard omhulsel om
het meel gemakkelijker te scheiden en een hoger gehalte aan structuureiwitten (gluten) om de bakkwaliteiten te verbeteren.

Uitzonderlijke voedingswaarden
Na de Tweede Wereldoorlog ging een biologische landbouwer en onderzoekswetenschapper, genaamd Bob Quinn, zich voor deze tarwesoort interesseren en ontdekte er de uitzonderlijke voedingswaarden van. Ook het
feit dat de meeste personen die gevoelig zijn voor moderne tarwe, deze
tarwe wèl kunnen eten, speelde een belangrijke rol. Verder zijn er nog
meer voordelen, zoals:
- een opmerkelijke en zachte smaak die doet denken aan hazelnoten.
- een hoge voedingswaarde omdat ze rijk is aan o.a. aminozuren, selenium, vitamine E, zink en magnesium.
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RESTAURANT
AAN DE HOEVE

RESTAURANT
DE HUIFKARHOEVE

• Gelegen bij de bekende Gitstappermolen!
• Startpunt fiets- en wandelroutes
• Eigen wandelroute van ca. 5 km
• Ideaal voor feesten, groepen en partijen
• Open van 10.00 tot 21.00 uur
• Gratis parkeergelegenheid
• Ontbijten, lunchen en dineren.

• Gelegen bij speeltuin De Gitstap!
• Startpunt fiets- en wandelroutes
• Eigen wandelroute van ca. 5 km
• Ideaal voor feesten, groepen en partijen
• Open van 10.00 tot 21.00 uur
• Gratis parkeergelegenheid
• Ontbijten, lunchen en dineren.

Reserveren? Bel gerust naar 0475-531410
of bekijk onze website.

Reserveren? Bel gerust naar 0475-536422
of bekijk onze website.

SPEELTUIN
DE GITSTAP

VAKANTIEHUIS
AM GITSTAPPER HOF

• 30.000 m2 met speeltoestellen
• Maart t/m november open
• Gratis parkeergelegenheid
• 7 dagen per week geopend
• Open van 10.00 tot 19.00 uur
• Eetgelegenheden op loopafstand
• Plezier voor groot én klein!

• Overnachten op een unieke locatie!
• Gelegen naast de bekende Gitstappermolen
• Eetgelegenheden op loopafstand
• Geschikt voor maximaal 6 personen
• Gratis parkeergelegenheid
• Startpunt fiets- en wandelroutes
• Rustige omgeving in de natuur.

Bekijk onze website voor de arrangementen
of bel naar 0031-657576899.

Bekijk onze website voor meer informatie
over de mogelijkheden.

Mail@gitstap.nl

www.gitstap.nl

Gitstappermolenweg 1(a)

6063 NT Vlodrop

Pleunis

Passion for Fashion
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- de tarwe kan op allerlei manieren worden toegepast, zoals in brood,
pasta, koekjes, beschuiten, pizza en drankjes.
- voor de landbouwer: het stro is van een goede en harde kwaliteit met
weinig neiging om plat te liggen.
Lagere opbrengst maar een betere kwaliteit
Omdat de khorasan tarwe heel gevoelig is voor ziektes veroorzaakt door
een te vochtig klimaat, is Europa ongeschikt om deze tarwesoort te verbouwen. Momenteel wordt de tarwe verbouwd in Noord-Amerika en Canada. De zomers zijn er warm en droog en het regent er bijna nooit gedurende de 6 laatste weken voor de oogst halverwege augustus. Om de
landbouwers een rendabele activiteit te garanderen van deze oude tarwesoort, krijgen ze een gunstige en vaste prijs als vergoeding voor de kleinere
opbrengsten. De opbrengst is namelijk lager dan die van moderne tarwe.
Het belangrijkste is echter niet de opbrengst, maar de kwaliteit!
Khorasan tarwemeel uit Vlodrop
Kamut ® is een merk van de khorasan tarwe. Zoals in de vorige uitgave
van Tuut mit Ziepnaat reeds vermeld, vindt deze tarwesoort – via de haven
van Antwerpen – nu ook zijn weg naar… Vlorp! In de Gitstappermolen
wordt hiervan meel gemalen, dat naar een aantal bakkers in Midden-Limburg gaat. Deze maken hier vervolgens een aantal producten van, die ook
aan de Gitstappermolenweg verkrijgbaar zijn.
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CIRCUS FANFARES 200

Circus Fanfares 200
12 oktober 2019
Sporthal Vlodrop
Aanvang 19.00 uur

Hooggeëerd publiek,

Op zaterdag 12 oktober is er Circus in Vlodrop!
Fanfare Wilhelmina Vlodrop en Fanfare Sint Paulus Maria Hoop werken al
enige jaren samen en onze opzet slaat goed aan. Het gezamenlijk orkest
groeit en de jeugdopleiding is flink opgebloeid. Zo willen we verder, en dit
gaan we vieren!

In 2019 zijn wij samen 200 jaar oud.
Als jubileumfeest organiseren wij dit Circus. De sporthal in Vlodrop wordt
ingericht met een mooie circuspiste. Ons 50 koppig orkest begeleidt met
prachtige live muziek vele bijzondere circusnummers:
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Professionele trapezewerkers
Clown Sander met zijn eenden
Dieren en danseressen van het kindercircus van ruim 25 leerlingen
Kinderdansgroep Dance Studio 5678 Herkenbosch
Show dansgroep The Movement Roermond
Eigen solisten met onder meer ‘Circus Renz, galop voor xylofoon’
Vlodropse variété artiesten met komische optredens
Fenomenale acrobaten op éénwieler

Met trots nodigen wij de leden van de Seniorenvereniging Vlodrop uit om
ons circus te komen bezoeken! Wij streven ernaar om, indien nodig, het
vervoer voor alle belangstellenden goed geregeld te krijgen. Als alles goed
gaat kunnen we het misschien zelfs gratis aanbieden. Het publiek betaalt
dan de entreekaart tegen voorverkoopprijs van € 9,-.
Er loopt eveneens een uitnodiging via De Zonnebloem en de zorgcentra in
Herkenbosch en Sint Odiliënberg.
Meld u aan bij Will Willemsen (telnr. 06-53679644) van het bestuur van de
seniorenvereniging en kom genieten!
Vriendelijke groeten, namens Circusteam Fanfares 200,
Sietske van der Veen

================================================

'VEER ZEEN VLORP'
Meer informatie
In de vorige Tuut mit
Ziepnaat stond een artikel
over de stichting 'Veer
zeen Vlorp' .
Wilt u de laatste informatie over de activiteiten van
deze stichting, kijk dan
eens
op:
www.wijzijnvlodrop.nl.
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EEN BRIEFKAART UIT POSTERHOLT, VIA DE IJZEREN
RIJN NAAR… THORN!
"Vandaag voor 22.00 uur besteld, morgen in huis!"
Hoe vaak horen wij het niet op de radio of televisie of zien wij het op het
internet…? En hoe anders was dit in het begin van de vorige eeuw? Dit
bewijzen twee briefkaarten die wij van Huub Heemels (Etsberg) ontvingen.
Op de ene briefkaart een foto van "Station Vlodrop",

op de andere briefkaart een foto van "Café Dalrust" (anno 2019 café Van
Kempen in Vlodrop Station).
Uit de tekst die op deze tweede briefkaart staat, wordt duidelijk dat deze
kaart een heel traject door Midden-Limburg heeft afgelegd, alvorens bij de
geadresseerde aan te komen. De afzender, een mevrouw uit Posterholt,
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stuurde een van deze briefkaarten naar een "eerwaarde moeder", wonende
op de Wijngaard in Thorn.

Via Posterholt is de kaart op het station in Vlodrop bezorgd. Hier is deze
met de trein naar Roermond vervoerd (zo blijkt uit het treinblokstempel),
waarna de kaart vanuit Roermond, in Thorn is besteld. Hoe lang de briefkaart erover heeft gedaan om op de plaats van bestemming te komen, is
onbekend… Ze heeft in ieder geval wel een hele omweg gemaakt, waarvan
een gedeelte via het spoor van de IJzeren Rijn. Onderstaande twee
foto’s van de briefkaarten zijn het tastbare bewijs van deze tocht!
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Café Dalrust anno nu
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Iedere zondag geopend van 10 tot 17 uur.

Goede kwaliteit, prima service, vakmanschap en eerlijke prijzen

Herkenbosserweg 2 – 6063 NL Vlodrop
Tel: 0475-535919 – www.tuincentrumschmitz.nl

Drukwerk nodig?
Wij bieden u de helpende hand
Digitaal drukwerk
voor kleine oplages
Offset voor grote oplages

Van visitekaartje
tot XL formaat

Hoofdvestiging
Schaapweg 22
6063 BA Vlodrop
T 0475 406 406
Kijk ook eens op onze website:

Ons motto:
Afspraak is
afspraak!

Zakelijk drukwerk
Familiedrukwerk
Verenigingsdrukwerk

Snelle
levering

Servicepunt
Waldfeuchterbaan 134
6105 BP Mariahoop
info@drukkerij-koenen.nl

www.drukkerij-koenen.nl

Vraag
vrijblijvend
offerte

Bel voor
een afspraak
wij komen
graag bij
u langs

