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VAN DE REDACTIE 
 

Uw foto van Vlodrop op de kaft van 
Tuut mit Ziepnaat in 2021? 
We zijn weer op zoek naar mooie foto’s 
om de voorzijde van alle 4 de uitgaven van 
TmZ in 2021 te verfraaien. Heeft u nog 
een mooie foto of een leuk kiekje van 
Vlodrop, mail ze ons. Gerda Grachten en 
Pierre Jeurissen worden hartelijk bedankt 
voor de toegezonden foto's, die nu de kaft 
van 2020 verfraaien. U kunt uw foto mailen 
naar: wimenhelga@home.nl Wie weet 
siert uw foto de voorzijdes van de edities 
van 2021! 
 

Noot van de redactie… 
Tijdens de Bonte Avond van zaterdag 1 
februari jl. ontving Pierre Jeurissen de Jo-
zef Bremmersmedaille. Wat leuk dat de 
commissie, die namens de Senatoren van 
De Beerbök deze medaille uitreikt, ook 
TmZ leest! Zonder dit aan Pierre te hoe-
ven vragen, werd op deze avond een vol-
ledig overzicht van zijn vele verdiensten 
voor onze gemeenschap voorgelezen. De 
goede luisteraar hoorde hierbij vele frag-
menten terugkomen uit het artikel "Op de 
koffie bij…" dat onze redactie in december 
schreef over Pierre. Let op lezers, uw bij-
drage aan TmZ kan dus nog verstrekken-
der of grotere gevolgen hebben! 
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Voor woningen ouder dan 2 jaar geldt het lage BTW-tarief van 6%
Wilt u meer informatie of geheel vrijblijvend een offerte aanvragen,

neem dan gerust contact met ons op.

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

info@franssenschilderwerken.nl       franssenschilderwerken.nl
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S C H I L D E RW E R K E N

Voor al uw buiten- en 
binnenschilderwerk staan 
wij graag voor u klaar.

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

info@biermansmakelaardij.nl
ECHT: 0475 485006
ROERDALEN: 0475 400475
Doktersweg 14, 6101 EB Echt
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OP DE KOFFIE BIJ…TOOS VAN DE WEIJER-BERGH 
 

Toos is "ein ech Vlorps maedsje" 
Ze is 27 februari 1937 geboren op de markt in Vlodrop. Haar ouders 
Deur Bergh en Leen Frijsinger, Leen vaan hakke Bet, waren ook alle-
bei echte Vlorpers. Zo heeft haar moeder als jong meisje "op ut kas-
teelke Het Steinhoes" gewerkt. 
 
Haar ouders waren in 1922 getrouwd. Toos heeft 4 broers en 5 zussen. De 
oudste is Harrie en vervolgens werden Lies, Rein, Greet, An, Mie, Wiel Sef, 
Truus en als laatste Toos geboren.  

 
Fam. Bergh ter ere van de 80ste verjaardag van moeder Bergh 

Bovenste rij: Rein, Harrie, Truus, Sef, Wiel 
Onderste rij: An, Greet, moeder, Lies, Mie en Toos 

 
Een groot gezin dus en vader Deur werkte hard om zijn gezin te onderhou-
den. Overdag "veur de werksjaft" als boswerker en daarnaast nog als sla-
ger die aan huis bij de boeren ging slachten. 
Ondanks dat Toos nog erg jong was heeft de oorlog op haar veel indruk 
gemaakt. Ze is dan ook geïnterviewd voor de film die over de bevrijding van 
Vlodrop op zondag 15 maart zou worden vertoond "bie Tönke." Door het 
coronavirus is dit niet doorgegaan, maar Toos heeft de film toch kunnen 
zien omdat OR6 de film heeft uitgezonden. "Het was leuk om jezelf terug te 
zien op de televisie", aldus Toos. 
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1/3 p.  adv. hobbyshop Lammers!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/3 p. adv. Schoemakers 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

Bergerweg 2 Vlodrop www.jouwkluswinkel.nl
Bergerweg 2 Vlodrop www.jouwkluswinkel.nl
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De markt van Vlodrop zag er destijds heel anders uit: naast de Lindenboom 
woonde de familie van der Beek, daarnaast de familie Bergh, daarnaast 
was de meelopslag van "Bekker Sjeng" en als laatste woonde de familie 
Schreurs. 
 

 
 
Rond 1920.  Een kijk op de Markt (De Plats). Na de oorlog is dit beeld totaal veranderd.  
Links: slagerij Wiel Schmitz. (Geheel links, net buiten beeld: “De Lindeboom”). De huizen in 
het midden, van de fam. Bergh, (links van de bomenrij) en de fam. van der Beek (rechts van 
de bomenrij)  zijn tijdens de oorlog totaal verwoest. De woning die rechts achter het witte 
huis (Bremmers) uitkomt is van de fam. Biermans.  Helemaal rechts café restaurant Brem-
mers. (Deze foto is beschikbaar gesteld door het Comité 75 jaar Bevrijding Vlodrop, maar hier opge-
nomen. Zij  stellen hierbij de vraag: Wie weet meer van de voorstelling van de ‘zuil’ (?) binnen het hek-
werkje; rechts naast de tweede boom van links. Antwoord s.v.p. emailen naar redactieadres TmZ) 
 

De familie Bergh zat tijdens de laatste maanden van de oorlog vaak nood-
gedwongen in de kelder. Met zijn tienen, want de oudste broers van Toos 
(Harrie en Rein) waren door de Duitsers opgepakt en waren in Duitsland 
aan het werk gesteld. 
Daar kwam echter een einde aan toen er een bom insloeg tussen hun huis 
en de meelopslag; het huis was volledig verwoest en het gezin moest el-
ders onderdak zien te vinden. Men vertrok richting de Holst om zo in 
Posterholt onderdak te krijgen. Op de Bergerweg stond het huis van Frans 
van Driekes in brand. Omdat het onmogelijk was om Posterholt te bereiken 
schuilde het gezin in de schuur bij Moorsel. Vandaar uit ging het gezin 
schuilen in de kelder van Ger van der Beek die op de Böskes woonde. Sa-
men met de familie van der Beek zaten ze dag en nacht met zijn zestienen 
in de kleine kelder; blij dat ze een veilig onderkomen hadden gevonden. 
Vervolgens hebben ze nog bij een aantal andere gezinnen in Vlodrop inge- 
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Bergerweg 36
6063 BS Vlodrop
0475 407 190
info@de-parasol.com

ROERDALEN B.V.

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

mr. J.L. SCHROYEN
notaris

Toos Schroyen
T 06 537 124 29

www.katoos.nl
Markt 6 | 6063 AC Vlodrop | 0475 476 291 | info@katoos.nl
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woond. Zoals bij "sjlechter Wielke", waar Toos de Duitser die de kerk had 
opgeblazen, hoorde vertellen dat hij de opdracht had gekregen de kerk op 
te blazen. Deze Duitser vertelde vervolgens dat hij zelf ook katholiek was, 
terwijl hij de rozenkrans uit zijn uniform haalde. Hij had ook een vrouw en 
kinderen. Maar "Befehl ist Befehl" en als men een bevel niet gehoor-
zaamde stond daar de doodstraf op…… 
Tijdens en na de oorlog was het behelpen in zo'n groot gezin. Er waren 
vaak maar 2 slaapkamers voor al de kinderen. Een was voor de 4 jongens 
en een was voor de 6 meisjes! 
Na de oorlog ging het gezin Bergh bij grootmoeder in huis op Tussen de 
Bruggen wonen. Op deze plek is nu rijwielhandel Daemen gevestigd. In 
1954 was het huis op Boomgaardstraat 5 klaar en woonde het gezin weer 
alleen in een eigen huis. 
Toos heeft veel gezien en gehoord in de oorlog: brand en verwoesting, ge-
weld en de plotselinge dood van mensen die hiervan slachtoffer werden. 
Maar honger heeft ze niet gehad. Toen de Duitsers hoorden dat haar vader 
vroeger slachter was geweest, moest hij hun vee slachten en er was altijd 
wel iets over voor het gezin van de slachter. 
De kleuterschool was ge-
vestigd in "Het Steenhuis" 
en de lagere school was 
destijds achter de kerk op 
de Kasteelweg, waar nu 
de seniorenwoningen 
staan. Na de lagere 
school ging Toos bij de 
boeren werken: "Krotte 
aafzette, sjperges sjtae-
ke, bone plökke en aerpel 
rape". 
Thuis hadden ze een ei-
gen moestuin en wat 
schapen en geiten. 
Jeu van de Weijer was 
een vriend van Rein en 
eerst het vriendje van 
haar zus Truus, maar hij 
is aan Toos blijven han-
gen. Toos is jong ge-
trouwd: ze was 18 jaar 
toen ze voor de wet 
trouwden. 1 Mei 1956 
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trouwde pastoor Kissels hen in de kerk in Vlodrop. Pastoor heeft hun toen 
een tip meegegeven: "Maedje es geer ruzie hebt gaot nao de sjlaopkamer 
den weurt ut altied weer good".  
De bruidsmeisjes waren de oudste nichtjes van de beide families: Lia van 
de Beukelaar voor de familie van de Weijer en Marleen Cost voor de familie 
Bergh. 
Het eerste half jaar woonde het kersverse echtpaar in bij de ouders van 
Toos op de  Boomgaardstraat. Eind 1956 gingen ze wonen op Lemme-
kampweg 5. Na 2 jaar werd hier hun dochter Lenie geboren. Na niet al te 
lange tijd werd die woning verruild voor de woning op Beatrixstraat nummer 
2. Hier zijn achtereenvolgens nog Hay, Andre en Jos geboren. Toos heeft 
hier 47 jaar gewoond. Naast haar broer Harrie. 
Désiré, Joyce, Jimmy, Danny, Kelly en Lars heten de 6 kleinkinderen van 
Toos. 
Jeu heeft altijd in de bouw gewerkt; eerst als bouwvakker en later als 
kraanwerker.  
In de vakanties ging het gezin kamperen in Nederland. De eerste keer naar 
America bij Horst. Jeu vertelde iedereen dat ze naar America op vakantie 
gingen; hoe dan met het vliegtuig werd hem gevraagd. Nee, met de fiets! 
Ze zijn op veel campings geweest, in Klein Vink, Maasbree, Arcen om er 
een paar te noemen. "De sjoonste tied van mien laeve toen de kinger nog 
mitginge". Tot 17 jaar "moesten" de kinderen mee op vakantie, want zo 

jong mochten ze niet alleen 
thuisblijven. De eerste tent 
was 8 meter lang en op het 
laatste gingen ze met een 
mooie caravan op vakantie. 
Toen Jeu nog werkte gingen 
ze 3 weken op vakantie; 
maar toen Jeu met pensioen 
was gingen ze soms wel 6 
weken!  
Net als hun 25- en 40-jarige 
bruiloften hebben ze ook 
hun 50-jarige bruiloft gevierd 
met een Heilige Mis en een 
feestavond "bie Tönke".  
Iets minder dan 3 maanden 
na hun 50 jarige bruiloft is 
Jeu echter plotseling in het 
Laurentiusziekenhuis over-
leden.  Familie van de Weijer-Bergh. Vlnr: Jos, Jeu, Hay, 

Toos, Andre en Lenie 
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Na Jeu´s overlijden is Toos, toen er een mooi appartement vrijkwam, in 
"Aan de tram" gaan wonen. Hier woont ze nu al 12 jaar met veel plezier.  
Op vakantie gaat ze nog altijd, naar Oosterrijk of Duitsland, eerst met Mia 
Reihs en Truus Berben, nu alleen met Mia.  
Toos heeft een druk leven; alleen de vrijdagmiddag heeft ze vrij… De rest 
van de week is gevuld met onder andere kienen, jeu de boules, de Zonne-
bloem, het huiskamerproject, zwemmen en eten in de Blokhut. En als ze 
zich dan nog thuis zou vervelen, ligt daar nog altijd een puzzelboekje op de 
tafel! (zie foto hieronder) 
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"KLEIN GELUK" ZICHTBAAR MAKEN IN VLODROP 
 

Op 20 maart vieren wij wereldwijd de Dag van het Geluk. In onze eigen ge-
luksgemeente Roerdalen was er ook dit jaar van 16 tot en met 22 maart 
een hele week volop aandacht voor geluk en levensvoldoening van haar 
inwoners. In deze Geluksweek is 
geprobeerd om samen met in-
woners, verenigingen en onder-
nemers ‘Klein Geluk uit Roerda-
len’ groter te maken. En om zo 
aan iedereen te laten zien wat er 
in Roerdalen samen allemaal 
kan. Voor en door elkaar. 
 

Hoe kun je ‘geluk’ ook concreet maken? 
Het woord ‘geluk’ heeft echter vaak iets ongrijpbaars en kan daardoor vaak 
moeilijk concreet en zichtbaar worden gemaakt. Naast de Geluksweek in 
maart, is er in Roerdalen ook structureel aandacht voor het geluk van haar 
inwoners. Daarom zijn er bij de gemeente sinds februari 2018 een tweetal 
dorpscontactpersonen / geluksambassadeurs in dienst. Het is een nieuwe 
functie. Die is bedoeld is om gemeente en dorpen dichter bij elkaar te bren-
gen. Want dan komen ze eerder in gesprek met elkaar. Dat helpt de ge-
meente om beter te begrijpen wat er voor de mensen in de dorpen belang-
rijk is en wat er nodig is om daar aan te werken. Daarnaast helpt het de 
dorpen - en daarin de inwoners, verenigingen, ondernemers - om beter te 
begrijpen wat er wel en niet mogelijk is en hoe we daar samen de best mo-
gelijke weg in kunnen vinden. En juist dit alles is ook te vertalen in het 
woord ‘geluk’.  
 

De geluksambassadeur voor Vlodrop  
De dorpscontactpersoon / geluksambassadeur voor Vlodrop is Harrie 
Gootzen. De redactie van TmZ heeft Harrie 
– in het kader van de Geluksweek – ge-
vraagd om meer informatie over zijn functie 
en over wat hij kan betekenen voor Vlodrop. 
Harrie schrijft ons hierover het volgende: 
 
"Ik ben geboren en getogen in de Roer-
streek. De grote waarde van 
(dorps)gemeenschappen en gemeen-
schapszin is me van thuis uit met de paple-
pel ingegeven. Ik vind het belangrijk dat een 
gemeente daarmee volop in verbinding staat  
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en een respectvolle partner is. Dat drijft mij en daarom heb ik gesolliciteerd 
op de functie van dorpscontactpersoon", aldus Harrie.  
"Veel inwoners kennen mij van eerdere werkzaamheden bij de gemeente. 
Sommigen van mijn tijd als badmeester in het vroegere Apollobad en toe-
zichthouder in het Ploensjbad. Anderen van mijn rol bij de subsidieverle-
ning. Weer anderen van het gemeentelijke accommodatiebeleid (scholen, 
sportparken, sporthallen en dorpshuizen)."  

 

Harrie Gootzen is dorpscontactpersoon 
voor de dorpen Melick, Montfort en 
Vlodrop. Zijn collega Paul Arns is dat 
voor Herkenbosch, Posterholt en Sint 
Odiliënberg. Harrie:  
"We werken samen als het gaat om initi-
atieven die zich over meerdere dorpen 
uitstrekken. Waar het kan, gaan we in 
gesprek in de dorpen. Anders nodigen 

we inwoners uit in het gemeentehuis om daar in gesprek te gaan met el-
kaar of samen met mijn collega’s. 
Tegelijkertijd helpen we onze collega’s in het gemeentehuis om wat vaker 
de stap naar ‘buiten’ te zetten. Bovendien informeren we ze zoveel mogelijk 
over wat we in de dorpen zien en horen. Dat helpt hen om er in hun werk 
rekening mee houden."  
 

"Het is mooi om te zien dat er veel nieuwe dingen gebeuren in alle dorpen. 
En ook dat er steeds meer wordt samengewerkt. Niet alleen tussen de ge-
meente en initiatieven in de dorpen, maar ook tussen initiatieven in de dor-

pen zelf en tussen de dorpen onderling", 
vertelt Harrie. 
"In Vlodrop is enkele jaren geleden een 
prachtige beweging op gang gekomen, 
die eigen identiteit en zelfbewustzijn uit-
straalt. Dat zit helemaal in de naam die 
daarvoor gekozen is: Veer zeen Vlorp. 
Die kun je lezen als Wij zijn Vlodrop en 
ook als Wij zien Vlodrop. En dat is te-
recht. Want Vlodrop mag er zijn en vooral 

ook gezien worden. Niet alleen het dorp, maar ook de mensen, de bedrij-
vigheid en de prachtige omgeving. En ben vooral ook trots op het moois dat 
er gebeurt. Ik denk aan de dorpscommunicatie op jullie eigen website en op 
de Facebookpagina. En niet in de laatste plaats aan de bijzondere manier 
waarop Vlodrop samenwerkt aan de plannen voor het toekomstige dorps-
huis. Dat is uniek in onze gemeente." 

Pleunis
Passion for Fashion
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En ook dat er steeds meer wordt samengewerkt. Niet alleen tussen de ge-
meente en initiatieven in de dorpen, maar ook tussen initiatieven in de dor-

pen zelf en tussen de dorpen onderling", 
vertelt Harrie. 
"In Vlodrop is enkele jaren geleden een 
prachtige beweging op gang gekomen, 
die eigen identiteit en zelfbewustzijn uit-
straalt. Dat zit helemaal in de naam die 
daarvoor gekozen is: Veer zeen Vlorp. 
Die kun je lezen als Wij zijn Vlodrop en 
ook als Wij zien Vlodrop. En dat is te-
recht. Want Vlodrop mag er zijn en vooral 

ook gezien worden. Niet alleen het dorp, maar ook de mensen, de bedrij-
vigheid en de prachtige omgeving. En ben vooral ook trots op het moois dat 
er gebeurt. Ik denk aan de dorpscommunicatie op jullie eigen website en op 
de Facebookpagina. En niet in de laatste plaats aan de bijzondere manier 
waarop Vlodrop samenwerkt aan de plannen voor het toekomstige dorps-
huis. Dat is uniek in onze gemeente." 
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"Veel verenigingen draaien gelukkig hartstikke goed. Voor sommigen is dat 
best moeilijk.  Laat het me weten als ik kan helpen. Ik wens de Senioren-
vereniging Vlodrop een mooie toekomst toe en als het lukt straks in een 
prachtige accommodatie." 

 
Hartelijke groet, 
Harrie Gootzen 
 
Mail:  harrie.gootzen@roerdalen.nl 
Mobiel:    06 - 11 73 88 40 
 

 
 
OOK GELUKSWEEK IN ROERDALEN GECANCELD 
VANWEGE CORONAVIRUS!! 
 

Bovenstaand artikel "Klein Geluk" zichtbaar maken in Vlodrop, is dui-
delijk geschreven voordat het coronavirus onze samenleving, ons le-
ven, op zijn kop heeft gezet. Allerlei - vaak al lang van te voren ge-
plande en voorbereide -  evenementen en activiteiten zijn inmiddels 
afgelast. In onze gemeente ging niet alleen het evenement 75-jaar be-
vrijding Roerdalen niet door. Ook de Geluksweek, die maandag 16 
maart  van start zou gaan, is gecanceld. Vanwege de situatie rondom 
het coronavirus heeft de gemeente de organisatie van beide evene-
menten geadviseerd om de activiteiten af te gelasten. 
 

Burgemeester Monique de Boer verklaarde hierover het volgende: 
 "De regering heeft de richtlijn uitgebracht om evenementen met meer dan 
100 deelnemers niet door te laten gaan. De kans dat er bij deze twee acti-
viteiten meer dan 100 mensen aanwezig zijn, is erg groot. Bovendien be-
zoeken ook veel ouderen deze evenementen. We hebben de mogelijkheid 
besproken om het programma aan te passen. Maar dat zorgt voor onduide-
lijkheid en een programma met ‘gaten’. Daarnaast begrijpen we dat de or-
ganisatoren het risico niet willen lopen dat mensen besmet raken tijdens 
een activiteit. Ik vind het verschrikkelijk voor alle vrijwilligers die zo enthou-
siast hebben gewerkt aan de voorbereiding van hun evenement." 
 
En bij die laatste opmerking van de burgemeester wil de redactie van TmZ 
zich oprecht aansluiten. 
 
  

1 MAART 1945 -  BEVRIJDINGSDAG VAN VLODROP  
 
In de vorige TmZ werd uitgebreid aandacht besteed aan (herden-
kings)plannen van het Comité 75 jaar Bevrijding Vlodrop in het weekend 
van 15 maart 2020. Zo waren er diverse activiteiten in ons dorp gepland. 
Ook werden op diverse plaatsen in het dorp foto's uit die tijd en zeildoeken 
met foto's en informatieve tekst geplaatst van gebeurtenissen in Vlodrop 
rondom die bevrijding, 75 jaar geleden.  
Maar een nieuwe "aanvaller" zette het hele land op zijn kop. Allerlei - vaak 
al lang van te voren geplande en voorbereide -  evenementen en activitei-
ten werden vanwege het coronavirus afgelast. In onze gemeente ging het 
evenement 75-jaar bevrijding Roerdalen niet door en werden derhalve ook 
de activiteiten in Vlodrop gecanceld.    
Hieronder worden een aantal van die foto's die her en der in het dorp 
(voorzien van informatieve bijschrift) op relevante plekken zijn opgehangen, 
opgenomen. Wij bedanken het Comité 75 jaar Bevrijding Vlodrop hartelijk 
voor het ter beschikking stellen van deze foto's en Louis op de Kamp in het 
bijzonder voor de moeite die hij hiervoor heeft genomen. 
 

 
 
Schaapweg 12 - Toen Kerkstraat 136. Vroegere tramhalte. Van links naar rechts: Anna Te-
gels-Lammers met zoon Sjaak; Roosje de Boer ( joods meisje); Piet Tegels (van Friete Piet); 
naast hem zoontje Jo (met bezem). Jongen  rechts onbekend. 
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Officiële bevrijding, 1 maart 1945. Een klein gedeelte van bevolking, die nog in Vlodrop aan-
wezig was, liep uit. Voor velen het moment dat men geconfronteerd werd met de enorme 
schade in het dorp. Het uitgelopen kleine deel van de bevolking staat hier op de Kerkstraat 
bij een verzorgingswagen van het leger. De familie Cuijpers, die geheel links in het huis net 
buiten beeld woonde, maakte dit alles niet mee. Men zat nog urenlang angstig in de kelder te 
wachten op de bevrijding…terwijl voor de deur deze foto werd genomen. 
 
 

 
 

Groepje bevrijders poseert op Kerkstraat tussen burgers van Vlodrop en evacués. De 3 mili-
taire dames waren verpleegsters, of organisatrices van de inkwartiering, het transport en de 
levensmiddelenvoorziening der troepen. De militair is een Amerikaan. 
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1 maart 1945.  Met de kinderwagens vol met onze schamele bezittingen weer te voet terug 
naar huis.   Naar Echt? …..  Koningsbosch?..... St. Joost ?.....en? Enkele honderden eva-
cués vonden de laatste oorlogsmaanden onderdak bij de drie zusters van het kasteeltje het 
Steenen Huys; In Vlodrop, vanwege de religieuze bewoonsters, “t Kleusterke” genoemd. 
Zuster Johanna werd in Vlodrop op handen gedragen. Ze fungeerde ook buiten oorlogstijd 
als ‘medische thuishulp’. 
 

 
 

St. Martinuskerk Vlodrop, slechts 15 jaar oud (1929). De toren werd op zondagmorgen 11 
februari (carnavalszondag) om 11.00 uur door de Duitsers opgeblazen.  Twee maal werd 
deze opblazing door burgers voorkomen. Doch de derde poging van de Duitsers werd de 
kerk fataal.  
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Trieste blik op de Kerkstraat, gezien vanuit Markt. Vooraan rechts huis van fam. Verheggen-
Cuypers (Friete Graat) en o.a. woonhuis - café van Th. Van der Beek (Juppe Thei). Ook 
stond in dit rijtje achter het raadhuis de woning van de fam. Tegels (Friete Piet / Mie van de 
Spar). Geheel midden, het grote huis met links erachter werkplaats van Hendrik (Driek) Op 
het Veld (Veldkoning Later Vekoma). Geheel links nog net de hoek van de woning van 
Sjeng van der Beek (van de Bolder) daarachter, goed zichtbaar centraal op de foto, ligt het 
zwaar gehavende woonhuis waar voorheen fam. A. Wassen woonde. Daarachter, links bo-
ven, zien we de overblijfselen van de kerk en de kerktoren. 
 

 
 

Zwaar beschadigde raadhuis. Huis links erachter was van fam. P. Schmitz (sniederke); daar-
achter het huis van fam. Tegels (Friete Piet). Rechts de schuur en woonhuis van fam. 
Smeets (Chriskes Chris). Bij de restauratie werd het raadhuis vrijwel in dezelfde vorm her-
bouwd. ‘Er werd verder een gele steen om het hele gebouw heen gezet’.  

 
 
Rond 1935.  Het raadhuis te Vlodrop met op de achtergrond de kerk. Let op de witte boog-
jes boven in de toren. De boogjes kwamen na de oorlog wel terug, maar werden niet meer 
wit gepleisterd.  
 

 
 
Gedeelte bevrijders voor huis van de toenmalige gemeentesecretaris Piet Mulders aan de 
Grootestraat (9). Toentertijd rode-Kruispost. Geheel rechts, Greetje Beckers, postkantoor 
houdster van het R. naastgelegen postkantoortje (Gritsje vanne pos).  3e van rechts: pater 
Herman Lammers en 6e van rechts: pater Teng Mulders. Op achtergrond de rodekruis auto 
van het leger.  



21

 
 
Rond 1935.  Het raadhuis te Vlodrop met op de achtergrond de kerk. Let op de witte boog-
jes boven in de toren. De boogjes kwamen na de oorlog wel terug, maar werden niet meer 
wit gepleisterd.  
 

 
 
Gedeelte bevrijders voor huis van de toenmalige gemeentesecretaris Piet Mulders aan de 
Grootestraat (9). Toentertijd rode-Kruispost. Geheel rechts, Greetje Beckers, postkantoor 
houdster van het R. naastgelegen postkantoortje (Gritsje vanne pos).  3e van rechts: pater 
Herman Lammers en 6e van rechts: pater Teng Mulders. Op achtergrond de rodekruis auto 
van het leger.  



22

 
 
September 1945. De Roerbrug werd op 31 januari 1945 onder druk van de Britse opmars 
door de Duitsers opgeblazen. Op de foto de noodbrug over Roer, kijkend richting Etsberg. 
Links in de verte het woonhuis van aannemer Coumans en zaal Wolken. Huis rechts (achter 
bord): fam. Schmitz.  Noodbrug gebouwd door aannemer Piet Beckers uit Vlodrop. (Kerk-
straat; De köster). De palen werden door sterke Vlodropse jongemannen vanaf een vlot één 
voor één met een aambeeld van de plaatselijke smid in de grond geheid. Deze klus duurde 
enkele weken. 
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DE OUDERENADVISEUR AAN HET WOORD 
 

- Je loopt moeilijk en bent dit jaar meer dan twee keer gevallen. Wat 
is daarvan de oorzaak? En wat kan er aan gedaan worden?  

- Je kunt je plas en/of ontlasting niet ophouden en dat maakt het las-
tig om de straat op te gaan. Waardoor houd je je plas niet op, en 
wat is er aan te doen? 

- Je hebt weinig eetlust en verliest gewicht. Ook ben je vaak moe en 
kun je steeds minder dingen zelf doen. Wat kan er gedaan worden 
zodat je weer aansterkt? 

- Je hebt er "gewoon allemaal geen zin meer in". Hoort dat nu een-
maal bij het ouder worden of heb je wat hulp/ondersteuning nodig? 

 

Gezondheidsklachten bij ouderen 
Veel ouderen hebben meerdere gezondheidsklachten. Ook gebruiken zij 
vaak verschillende medicijnen naast elkaar. Dit kan ingewikkeld zijn. Niet 
alleen voor de patiënt, maar ook voor de arts. Soms is het lastig om de 
oorzaak van een klacht vast te stellen. Bijvoorbeeld als iemand verward is.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gaat het dan om beginnende dementie, of om een tekort aan vocht? Is het 
een bijwerking van de medicijnen? Of is iemand eenzaam? Meestal heeft 
een probleem meer dan één oorzaak. De arts moet de mogelijkheden alle-
maal nagaan. Pas als hij de precieze oorzaak weet, kan hij de juiste be-
handeling geven. 
 

RESTAURANT
DE HUIFKARHOEVE

RESTAURANT
AAN DE HOEVE

SPEELTUIN
DE GITSTAP

•  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!

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

VAKANTIEHUIS
AM GITSTAPPER HOF

          Mail@gitstap.nl                    www.gitstap.nl            

          Gitstappermolenweg 1(a)     6063 NT Vlodrop  

•  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 meer informatie
over de mogelijkheden.

•  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 0475-536422 
of bekijk onze website.

•  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.

Reserveren? Bel gerust naar 0475-531410 
of bekijk onze website.
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De Geriater 
"Klinisch geriaters" zijn artsen die zich gespecialiseerd hebben in de be-
handeling van ouderen. Ze werken in een ziekenhuis. 
Je krijgt een verwijzing naar de klinisch geriater als je veel verschillende 
gezondheidsklachten hebt. Of als je een klacht hebt die veel voorkomt bij 
het ouder worden. Bijvoorbeeld vergeetachtigheid of vallen. 
Een klinisch geriater kijkt niet alleen naar de lichamelijke klachten. Hij houdt 
ook rekening met psychische en sociale problemen. Samen met hem be-
spreek je wat ervoor nodig is om je beter te voelen. 
 

Inzicht in de situatie 
De geriater kan een uitgebreid onderzoek doen om inzicht te krijgen in jouw 
situatie. Tijdens het onderzoek heeft de geriater aandacht voor: 

- Lichamelijke problemen  
- Medicijngebruik 
- Sociaal-psychische problemen: Hoe voel je je? 
- Functionele problemen: Wat kun je nog zelf doen en wat wil je nog 

doen?   
- Het geheugen 
- De mensen van wie je steun ontvangt in het dagelijks leven.  

Zo ontstaat een compleet beeld. De geriater ziet welke problemen er zijn 
en hoe ze met elkaar samenhangen. Ook ontdekt hij wat voor jou belangrijk 
is in het leven. Na het onderzoek maakt de geriater een behandelplan. 
Hierin staat de kwaliteit van leven voorop. 
 
Hulp om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven! 
Allereerst probeert de arts natuurlijk jouw klachten te verminderen of te 
verhelpen. Hij houdt rekening met jouw persoonlijke wensen. Zo wil je mis-
schien zelfstandig blijven 
wonen. De geriater bekijkt 
of dit mogelijk is. Soms 
moeten hiervoor andere 
zorgverleners worden in-
geschakeld. Bijvoorbeeld 
de fysiotherapeut of ergo-
therapeut. De geriater 
helpt je dus om zo 
zelfstandig mogelijk te blij-
ven! De huisarts of een 
specialist kunnen je naar 
de geriater verwijzen. 
 

"SOCIAL DISTANCING" BIJ DE EINDREDACTIE TMZ 
 

In deze ongekende tijden vanwege de co-
ronacrisis heeft de redactie ook enkele 
kunstgrepen moeten toepassen. Hoe kun je 
fysieke afstand betrachten bij de eindredac-
tie om verspreiding van het virus te beper-
ken? Om de lezers van TmZ toch te kunnen 
voorzien van de nieuwe editie, heeft de re-
dactie een aantal noodgrepen moeten toe-

passen. Dit keer werd de eindredactie geheel via online vergaderen en wis-
seling van emails gehouden. Zo heeft u in maart toch TmZ in huis, dat weer 
voor een aantal momenten leesplezier zorgt in deze moeilijke en verwar-
rende tijden van de coronacrisis.  
Veel leesplezier, alle goeds gewenst en vergeet uw naaste niet. Samen 
maken we er zo het beste van. Let een beetje op elkaar!  
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Osteopathiepraktijk Cuypers
Bergerweg 63 - 6063 BP Vlodrop - Tel 0475-400230
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KERSTVIERING 2019  
 

De kerstviering van 2019 werd dit 
jaar gehouden op dinsdag 17 de-
cember 2019. De laatste jaren is er 
een beetje geëxperimenteerd met 
vorm en inhoud van deze activiteit. 
En ook dit jaar werden we in be-
paalde opzichten op nieuwe, verras-
sende activiteiten getracteerd. De 
traditionele H. Mis werd opgedragen 
door pastoor l'Ortye, die onze "eigen" 
pastoor Schnackers had moeten ver-
vangen omdat die wegens ziekte ver-
stek had moeten laten gaan. De H. 
Mis werd weer door fraai gezang van 
het Kerkelijk Zangkoor van de paro-
chie St. Martinus opgeluisterd, waar-
mee de deelnemers a.h.w. "de kerst-
sfeer werden ingezongen" 
 

Daarna werden we getracteerd op 
een smakelijke maaltijd. Vooraf 
een heerlijke soep; ruim voldoende 
voor iedereen, zodat een enkeling 
zelfs een tweede bord kon op-
scheppen. Daarna een lekker 
pasteitje en als afsluiting goddelijk 
ijs. Tussendoor verzorgde de 
schlagerzanger "Heino" (van de 
Parasol) nog een gewaagd optre-
den. Ten slotte een ongehoord op-
treden van een gezelschap religi-
euzen die er duidelijk schik in had-
den de deelnemers royaal te zege-
nen.  
De redactie van TmZ vermoedt dat 
enkele niet-bestuursleden het be-
stuur  hadden geholpen bij het in-
vullen van deze viering en de 
handjes behoorlijk uit de mouwen 
hadden gestoken.  



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

Goede kwaliteit, prima service, vakmanschap en eerlijke prijzen 

Iedere zondag geopend van 10 tot 17 uur. 



Drukwerk nodig?
Wij bieden u de helpende hand

Hoofdvestiging
Schaapweg 22
6063 BA Vlodrop
T 0475 406 406

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

Van visitekaartje 
tot XL formaat

Snelle 
levering

Vraag 
vrijblijvend
offerte

Ons motto:
Afspraak is
afspraak!

Digitaal drukwerk
voor kleine oplages
Offset voor grote oplages 

Zakelijk drukwerk
Familiedrukwerk
Verenigingsdrukwerk

Bel voor 
een afspraak

wij komen 
graag bij 
u langswww.drukkerij-koenen.nl

Kijk ook eens op onze website:


