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

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!
MEER INFO: WWW.VEKOMA.COM

FAMILY BOOMERANG RACER
WILDLANDS ADVENTURE ZOO
EMMEN
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VAN DE REDACTIE
Iemand die écht naar je luistert in
deze coronatijd…

Het coronavirus houdt ons erg in z’n greep.
Komt er een tweede golf? Zou het dan nóg
moeilijker voor mij worden dan in de afgelopen maanden? Kan ik dan nog wel voldoende hulp van iemand verwachten?
Heeft u behoefte aan een luisterend oor?
Iemand waar u gewoon uw zorgen of uw
verhaal tegen kunt vertellen. Iemand die
ook echt naar u luistert. Of heeft u een specifieke (hulp)vraag? Bel dan met het Sociaal
Team Roerdalen,
via 0475-538 888. Dat kan op maandag tot
en met donderdag van 10.00 tot 16.00 uur
en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Vragen over CORONA?

Het Coronavirus leidt tot veel vragen. Op
de website van de gemeente Roerdalen
is voor u belangrijke informatie over het
coronavirus op een rijtje gezet. Kijk op
www.roerdalen.nl/corona en dan blijft u op
de hoogte. Wilt u liever telefonisch informatie? Bel dan naar de GGD Limburg via
nummer 088 – 11 91 99.
  

BEWEEG IN UW KOT !

Dat is een programma op de televisie waar
u aan gymoefeningen kunt meedoen. Elke
dag worden er op het Belgische tv kanaal
EEN om 12.50 uur tot 13.00 uur gymoefeningen gedaan. Het zijn lichtere, maar ook
wat moeilijkere oefeningen. Doe mee aan
de oefeningen die geschikt voor u zijn. Blijf
in beweging, dat houdt u fit.
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info@biermansmakelaardij.nl
ECHT: 0475 485006
ROERDALEN: 0475 400475
Doktersweg 14, 6101 EB Echt

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
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www.franssenschilderwerken.nl

OP DE KOFFIE BIJ…MARLEEN FIETEN-BERGH
Marleen is "ein ech Vlorps maedsje"; geboren 1 juni 1955 op de Beatrixsingel. Haar ouders waren ook echte Vlorpers: Harrie Bergh en Truus van
Helden, bijgenaamd Truus van Fried vanne Kievit. Ze heeft nog twee
broers, Frits die ouder dan haar is en Frans die jonger is.
Vader Harrie verdiende de kost in de mijn. Hij heeft 33 jaar ondergronds
gewerkt in de Maurits en andere mijnen. Toen er sprake van was dat op de
Meinweg de Beatrix-mijn zou openen, heeft hij gezegd dat hij als eerste op
de fiets zou springen om daar te gaan werken. Moeder Truus was huisvrouw.
Marleen ging graag naar school. Zelfs zo graag dat ze al als peuter schooljuf wilde worden! Op de kleuterschool en in de eerste twee klassen van de
lagere school gelegen achter de kerk, waren de meisjes en jongens nog
samen in de klas. Vanaf de 3e klas echter werden de jongens van de
meisjes gescheiden. Begin jaren 60 werd aan de Schoolstraat een nieuwe
school gebouwd en Marleen heeft hier vanaf klas 3 op school gezeten. Het
hoofd van de school was destijds juffrouw Rodts.
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1/3 p. adv. Schoemakers

Bergerweg 2 Vlodrop
Bergerweg 2 Vlodrop
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www.jouwkluswinkel.nl
www.jouwkluswinkel.nl

Na de lagere school
ging Marleen naar de
MULO in Sint Odiliënberg, die ze met goed
gevolg afsloot. Daarna
ging ze in Roermond
naar de Havo-top. Deze
lag bij de televisietoren
aan de Burgemeester
Geuljanslaan in Roermond. Hier volgde ze
ook de Pedac (de Pedagogische Academie)
en werd ze inderdaad
juffrouw!
Ze studeerde in 1976 af
en ging solliciteren. Dat
was niet makkelijk in die
tijd: voor iedere vacature waren er wel meer
dan 50 sollicitanten.
Toch lukte het Marleen
een baan te bemachtigen door bijles te gaan
geven en leraren te vervangen bij ziekte. En
dat nog wel in de Sint
Martinusschool in haar
eigen dorp Vlodrop.
Op de MULO had ze al eens met John Fieten uit Sint Odiliënberg een kort
praatje gemaakt. Ook had ze hem wel eens gezien in de jeugdsoos Don
Quichot in Melick. Nee, liefde op het eerste gezicht was het zeker niet die
carnavalsmaandag in 1972. Na de optocht met de handbalclub ging ze met
vriendinnen naar het jeugddansen in Melick. John heeft haar toen op een
geleende brommer naar huis gebracht. Dat was het begin van 8 jaar verkering. Ze was pas 16 jaar destijds en haar ouders vonden haar nog wat jong,
maar John is gebleven. Op 29 maart 1980 werden ze in de Sint Martinuskerk door pastoor Vrancken in de echt verbonden.
Muziek en vooral zingen had Marleen´s interesse, daarom was haar specialisatie-vak op de Pedac ook muziek geweest. Ze was ook lid van het kerkelijk zangkoor Sint Martinus. Toen ze een keer opving dat het kinderkoor
zou stoppen na de grote vakantie omdat koster Braun stopte, hoefde ze
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niet lang na te denken toen Pastoor Vrancken haar vroeg om het over te
nemen. Ze startte met 9 kinderen en met de H. Mis voor Kerstmis waren er
al 8 kinderen bijgekomen.
Vanaf de 1e H. Communie kon je lid worden van het kinderkoor; je moest
wel een beetje kunnen lezen. Sommigen bleven lid tot ze 16 jaar waren. De
naam van het koor werd later ook veranderd in KIJOKO, kinder- en jongerenkoor Vlodrop. De Sinterklaasavonden waren altijd reuze gezellig.
Iedere zondag zong het kinderkoor de H. Mis van 11.30u. En als het "grote"
koor een H. Mis elders verzorgde, zongen ze ook nog de H. Mis van 9.30u.
Tussendoor kregen ze in café Sampers aan de markt een zakje chips en
een consumptie.
Het kon dan ook niet anders dat het kinderkoor ook de trouwmis van Marleen en John opfleurde.

Toen haar broer Frans in Mook trouwde, verraste ze het bruidspaar door
met een gedeelte van het kinderkoor hun trouwmis op te luisteren.
Met vier auto´s was het koor afgereisd naar Mook, in het diepste geheim!
Marleen en John, die met een bus met de rest van de familie ook onderweg
waren, kwamen gelukkig net op tijd want door een grote tractor had de bus
9

op de oude weg naar Mook niet kunnen inhalen. Bij aankomst bleek echter
het bruidspaar zelf 20 minuten te laat door een wegomlegging. Tijdens het
Cecilia feest van vorig jaar heeft Marleen haar 50 jarig lidmaatschap van
het "grote" koor mogen vieren.
Na de geboorte van haar dochter Carla in 1989 is Marleen gestopt met
werken. Zes jaar later werd dochter Francis geboren. Het toenmalige hoofd
Theo Timmermans zag Marleen vaak op school als lees-, knutsel- of andere moeder. Hij vroeg haar om weer terug te komen werken toen ook
Francis naar de kleuterschool ging. En zo stond juf Marleen in 1999 weer
voor de klas in Vlodrop.
De eerste klas waaraan ze les gaf was de kleuterklas van juffrouw Gerlie,
toevallig ook de klas van Francis. Dit was even verwarrend voor Francis,
wat moest ze dan zeggen? Nou gewoon juffrouw in de klas. De eerste dag
ging dat bijna helemaal goed, net voor tijd versprak Francis zich….
De tweede klas waar ze voor stond was de klas van Carla. Carla pakte het
wat geraffineerder aan. Gniffelend stak ze haar vinger op en vroeg of ze
wat privé mocht vragen. Natuurlijk, wat een geluk dat ze dat direct na afloop van de lessen om 12.00u kon doen, antwoordde Marleen.
Marleen heeft altijd graag voor de klas gestaan: in totaal bijna 30 jaar!
In die bijna 30 jaar is er veel veranderd in het onderwijs. Toen ze begon
schreef ze alles nog met krijt op het schoolbord. Via het digitale bord gebeurt nu het onderwijs via de computer. Maar ook het contact met leerlingen en ouders is sterk veranderd. Maar eigenlijk heeft ze nooit echt problemen met beiden gehad.
In 2015 bleek dat Marleen darmkanker had. Ze is toen gestopt met lesgeven. De behandeling bleek in eerste instantie goed aan te slaan, maar na
twee jaar was het weer mis. Nu gaat Marleen iedere drie weken naar het
Catharina Ziekenhuis in Eindhoven voor een chemokuur van 2 ½ dag.
Naar omstandigheden gaat het gelukkig goed, de waardes dalen.
Als je zo regelmatig in het ziekenhuis komt, leer je de verpleegsters en medepatiënten goed kennen. Het kan dan zomaar dat je op Carnavalsmaandag met het infuus in je hand de polonaise loopt en nonnevotten eet. Of de
dag erna met de Snollebollekes "van links….. naar rechts" meezingt. Als er
dan ook nog opnames worden gemaakt, kom je zomaar in een voorlichtingsfilmpje van de afdeling terecht.
Ondertussen gaat het familieleven gewoon door. In 2015 trouwt Marleen´s
dochter Carla met Wouter van Helden, van "Ger vanne Kerkberg". Marleen´s eerste kleinkind Lotte wordt in 2016 geboren. En 3 jaar later kleinzoon Cas.
Het is lachen, gieren en brullen met oma. Samen met Lotte maakt Marleen
veel puzzels. Het ABC wordt Lotte spelenderwijs geleerd net als vroeger bij
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Carla en Francis. Begonnen wordt met de L van Lotte tot en met de H van
Helga! Als de letters op zijn komen de cijfers. Alle nummerplaten van de
auto´s die geparkeerd staan op de route van de kinderopvang tot bij oma
thuis op Oerraede worden doorgenomen. En zo kan die korte wandeling
wel 45 minuten duren! Cas is op een leeftijd dat hij door de hele kamer en
tuin kruipt, modder of geen modder dat boeit hem niet.
Eens een juf, altijd een juf! Niet alleen voor Marleen´s kleinkinderen maar
ook voor oud-leerlingen die haar nog altijd groeten met "hallo juf"!

Foto van links naar rechts: Francis, Piet (een broer van John), Carla, John, Marleen
met Cas op de arm, Wouter met Lotte op de schouders en Dribbel.

11

Pleunis

Passion for Fashion
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KRONIEK VAN VLODROP
De redactie van TmZ ontving van Toon Lowis een uitvoerig artikel over de
rijke geschiedenis van Vlodrop. Het is afkomstig van Pieter van der Beek,
die vroeger heeft gewoond in het oude huis van de familie Lowis aan de
Rothenbacherweg 1. In Vlodrop had deze familie Van der Beek de bijnaam
"Helm ziene Han".
In deze en de volgende uitgave van TmZ, zullen wij een gedeelte van deze
Kroniek van Vlodrop publiceren. We beginnen in het jaar
943
waarin de naam "Flothorp" (ofwel: "Dorp aan de rivier") voor het eerst in de
geschreven geschiedenis wordt genoemd. Hier volgt nu een greep uit rijke
historie van Vlorp tot en met de 19e eeuw.
1190
Vlodrop, Posterholt en Karken vormen één parochie die valt onder het dekenaat Wassenberg. Kerk en kerkhof liggen op de Kerkbergweg.
1277
Vlodrop wordt genoemd als één van de dorpen van de Heerlijkheid Montfort. Deze Heerlijkheid hoort tot het Graafschap Gelre. Voor het eerst wordt
melding gemaakt van een schepenbank in Vlodrop.
1290
Bouw van het Kasteel Het Steenhuis, stamzetel van de Heren van Vlodrop.
De eerste Heer van Vlodrop is Renier van Vlodrop.
1294
Eerste melding van de Roerbrug. Deze brug vormt een voorname schakel
in de belangrijke handelswegen van Keulen naar Antwerpen en van Aken
naar Venlo.
1339
Uit de Heerlijkheid Montfort ontstaat het Ambt Montfort. Vlodrop maakt
hiervan deel uit. Het administratieve centrum is het kasteel bij Montfort.
Hier zetelen de belangrijkste ambtenaren: de drost en de rentmeester. Melick-Herkenbosch zijn gelegen in het Ambt Wassenberg dat behoort tot het
Hertogdom Gulik. De grens tussen Gelre en Gulik wordt tussen Beatrixhof
in Herkenbosch en Jongenhof in Lerop gevormd door de Roer.
1377
Bouw van de Gitstappermolen bij grenspaal 375. De Roode Beek is de zuiverste beek van Nederland.
13
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1553
De dorpen van het Ambt Montfort en de stad Roermond komen tot overeenstemming over het brouwen van bier. Dit is nu niet langer meer een privilege van Roermond.
1561
Oprichting van het Bisdom Roermond, nadat Karken in 1559 reeds een
zelfstandige parochie was geworden.
1620
Oprichting Schutterij St. Martinus. De schutten zorgen o.a. voor de bewaking van de gevangenen in de gevangenis van Kasteel Montfort.
1666
Eerste melding van een lagere school. Deze is gelegen aan de Kerkbergweg. Patroonheilige is Sint Martinus. Dit schoolgebouw wordt in 1868 gemeentehuis en op deze plaats wordt in 1929 de huidige kerk gebouwd.
1684
De Fransman Johan Balthasar Renteler koopt Hoeve Nuynheim. Vanaf nu
heet de hoeve Rentelaershof.
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1703
Bij een kerkvisitatie is vastgesteld dat Vlodrop 669 communicanten
telt en
1703
er geen ketters zijn.
Bij een kerkvisitatie is vastg
er geen ketters zijn.
1715

Vlodrop, nu bevrijd van het Spaanse juk, komt bij de1715
Republiek der Verenigde Nederlanden.
Vlodrop, nu bevrijd van het
nigde Nederlanden.
1716

Moeilijkheden tussen Vlodrop en Posterholt over het1716
gebruik van de gemeenschappelijke woeste gronden. De grens die wordt
vastgesteld russen
Moeilijkheden
tussen Vlodr
meenschappelijke woeste g
de beide dorpen, is de thans nog bestaande Scheidingsweg.
de beide dorpen, is de thans
1719

De tot de adel behorende Gerardus van Pallant, wonende
1719 op De Triest,
schenkt het eerste zilveren schild aan de schutterij. De tot de adel behorende
schenkt het eerste zilveren s
1782

Bouw van een nieuwe kerk met kerkhof aan de Kerkstraat.
1782
Bouw van een nieuwe kerk m
1784
Weduwnaar Eerens, arts en priester, wordt benoemd
1784 tot pastoor van
Vlodrop. In zijn receptenboek zijn ook heelmiddelen tegen
het verliefd
wor- arts
Weduwnaar
Eerens,
den beschreven.
Vlodrop. In zijn receptenboe
den beschreven.
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1789
Terwijl in Parijs de Franse Revolutie uitbreekt, bouwt men in Vlodrop op de
Markt café De Lindeboom.
1795
Inlijving bij de Franse Republiek. Het boswachtershuis De Kievit aan de
Klifsbergweg dient als wachtpost van de Franse soldaten. Kievit is een verbastering van het Franse "qui vit". (die leeft)
1800
Bouw van Hoeve Moorsel.
1803
Posterholt wordt een zelfstandige parochie.
1809
Bouw van Hoeve Schurenhof.
1810
Wolvenplaag in Vlodrop met verschillende doden.
1815
Val van Napoleon, vertrek van de Fransen en vorming van het Hertogdom
Limburg.
1829
Geboorte van Jan Rademakers, de enige zouaaf uit Vlodrop. Hij dient van
1867 tot 1870 in het leger van de Paus en vecht mee in de Slag van Mentana.
1857
Bouw douanekantoor aan de grensovergang Rothenbach.
1862
Invoering van straatnamen in Vlodrop.
1863
Baron Van Scherpenzeel-Heusch gaat op Kasteel Het Steenhuis wonen.
Zijn enig nog levend kind, dochter Leopoldine, trouwt met graaf d’Alcantara
uit Gent.
1868
Opening nieuwe openbare school aan de Grootestraat.
1872
Baron Van Scherpenzeel-Heusch sterft en wordt begraven in de familiegraftombe naast het kerkhof aan de Kerkstraat.
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1878
Bouw Station Vlodrop en aanleg kiezelweg Vlodrop-Herkenbosch.
1879
Opening IJzeren Rijn.
1880
Bouw turbinemolen van de molenaarsfamilie Verbeek bij de monding van
de Roode Beek in de Roer.
1894
Boswachter Gerhard Hommen vermoord. De dader is nooit gevonden.
1900
Vlodrop bestaat voornamelijk uit de straten: Kerkstraat, Markt (Plats),
Grootestraat, Boomgaardstraat, Kleine Wal, Walstraat, Bergerweg, Effelderweg en Etsberg.
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RESTAURATIE MUUR OUDE KERKHOF

uratie van
Recentelijk
de
is men begonnen met de (gedeeltelijke) restauratie van de
n 1782muur
(gelijkvan het oude kerkhof. Veel stenen in de muur die in 1782 (gelijk
zijden meteen
van de kerk) gebouwd is, lagen los. De pilaren aan weerszijden van de
an rondgrote
1900)
toegangspoort waren verzakt. De grote ijzeren poort (van rond 1900)
bracht met
om gede tekst "Heden ik, Morgen gij", werd naar de smid gebracht om geig in verval
heel te
te worden gerestaureerd. Kortom, om de muur niet volledig in verval te
laten raken was deze restauratie hard nodig.
jn initiatiefneHet kerkbestuur en de stichting Renovatie Begraafplaats zijn initiatiefnemers in deze renovatie.
de vrijwilligers
Hieronder enkele foto´s van de werkzaamheden. Dank aan de vrijwilligers
n".
die aan deze werkzaamheden duidelijk "een steentje bijdragen".
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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

DE OUDERENADVISEUR AAN HET WOORD
Iemand met verward gedrag in je omgeving: wat kun je doen?
Iedereen komt ze in de omgeving wel eens tegen: mensen met verward
gedrag. Ook in Vlodrop. Mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Mensen die het niet meer lukt om zelfstandig te functioneren in deze
ingewikkelde samenleving. Of mensen
die niet meer om hulp vragen en waarbij het risico aanwezig is dat zij later
een gevaar voor zichzelf gaan vormen
of overlast voor anderen in hun omgeving veroorzaken. Het gedrag is voor
anderen vaak moeilijk te begrijpen.
Oorzaken hiervan zijn psychische problemen of een vorm van dementie.
Maar zij kunnen ook verslaafd zijn, een
verstandelijke beperking hebben of
gewoonweg niet goed voor zichzelf
kunnen zorgen. Vaak is er sprake van
een opeenstapeling van problemen en
zijn zij niet in staat om hier zelf verandering in te brengen. Daarnaast kan
het juist ook de familie of mensen in de
omgeving zijn van wie het leven structureel beïnvloed wordt door deze verwarde mensen. Voor wie zich zorgen
hierover maakt en hulp of advies nodig heeft, is er vanaf begin 2020 een
regionaal advies- en meldpunt opgericht.
Voor wie is dit advies- en meldpunt?
Iedereen met een niet-acute hulpvraag m.b.t. verward gedrag en die advies
hierover wil hebben, kan van het meldpunt gebruik maken. Een niet-acute
hulpvraag betekent:
- Er is géén sprake van een acute noodsituatie.
- De veiligheid (voor zichzelf en/of de omgeving) is niet in het geding.
- Er is géén directe professionele inzet nodig.
- Concreet hulp- of zorgaanbod kan wachten tot (minimaal) de
eerstvolgende werkdag.
Je maakt je gewoon zorgen om iemand en je wilt helpen om erger te voorkomen.
23

Welke functies heeft dit advies- en meldpunt?
- Het aannemen van de melding en goed luisteren naar de vraag
(Wat is er aan de hand? Wat zou je zelf kunnen doen? Waar kunnen wij jou mee helpen?)
- Het geven van advies aan de melder, zodat deze weet wat te doen.
- Het inschakelen van een hulpverlener die de vraag kan overnemen.
- Snel doorschakelen naar professionele hulp in geval van een acute
hulpvraag of crisissituatie.

Hoe is het regionaal advies- en meldpunt bereikbaar?
Het regionaal meldpunt voor Midden-Limburg is ondergebracht bij het Algemeen Maatschappelijk Werk. Het is van 8.30 – 17.00 uur telefonisch bereikbaar via nummer 088 - 656 06 96. Het mailadres is:
meldpuntverwardepersonen@amwml.nl
Ken je iemand in je omgeving of juist in je eigen familie die dit soort verward gedrag vertoont? En maak je je zorgen hierover of wil je advies? Bel
dan met het regionaal advies- en meldpunt.
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NIEUWS UIT SENIORENLAND
In buitenlucht is besmetting met corona bijna niet mogelijk
Uit
onderzoek
uit
Hongkong blijkt dat het
coronavirus in de buitenlucht vrijwel niet
wordt
overgedragen
van mens op mens. Uit
onderzoek naar 7.324
besmettingen in China
bleek slechts één persoon door iemand uit
Wuhan met wie hij een
praatje maakte, besmet te zijn geraakt.
Volgens de onderzoekers wordt het coronavirus voornamelijk in afgesloten ruimtes waar mensen langer bij elkaar zijn,
overgedragen.
De onderzoekers zien dat beleid niet altijd op deze bevinding wordt gebaseerd. Ook in Nederland gebeurt dat niet: de anderhalvemetermaatregel is
ook hier buitenshuis nog van kracht.
In buitenlucht besmetting met coronavirus nauwelijks mogelijk
Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) nuanceerde het onderzoek door aan te geven dat mensen sowieso
al meer tijd binnen zijn en dat dit de uitkomsten van het onderzoek beïnvloedt. Wel geeft hij aan "dat het virus buiten minder verspreidt. Het kan er
verwaaien en je hebt er zonlicht met uv-straling die het virus inactiveert."
Coronamaatregelen in buitenlucht
Louis Kroes van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is van
mening dat de uitkomsten van het onderzoek kloppen. Hij vindt dat Nederland de maatregelen erg ver doorvoert en vraagt zich af of het strikt vasthouden aan anderhalve meter afstand wel echt nodig is. Hij zegt: "In de
buitenlucht kun je best een iets ander beleid voeren." Hij waarschuwt dat
met name lang bij elkaar zijn het risico op besmetting groter maakt.
Bron: Nationale Zorggids 25 mei 2020
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“SOCIAL DISTANCING” BIJ DE EINDREDACTIE TMZ
In deze “versoepelende tijden” van de coronacrisis heeft de redactie toch
nog enkele kunstgrepen moeten toepassen. Hoe kun je fysieke afstand betrachten bij de eindredactie om verspreiding van het virus te beperken? Om
de lezers van TmZ toch te kunnen voorzien van de nieuwe editie, heeft de
redactie weer enkele noodgrepen moeten toepassen. Dit keer werd de eindredactie wel weer in elkaars fysieke nabijheid gehouden, maar werden toch
de coronaregels in acht genomen, met name de 1,5 meter afstandsregel.
Dat betekende wel dat elk redactielid op zijn eigen tablet of laptop de tekst
moest meelezen om de puntjes op de i te zetten en dus konden we niet
achter één laptop kruipen. Maar zodoende heeft u nu toch TmZ in huis, wat
hopelijk weer voor momenten van leesplezier zorgt in deze coronatijden.
Veel leesplezier, alle goeds gewenst en vergeet uw naaste niet. Samen
maken we er zo het beste van. Let een beetje op elkaar!

Osteopathiepraktijk Cuypers
Bergerweg 63 - 6063 BP Vlodrop - Tel 0475-400230
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GROETEN UIT… VLODROP!
De vakantieperiode breekt binnenkort weer aan! Zelf gaan wij meestal naar
gebieden die ver of minder ver van Vlodrop vandaan liggen. Echter, veel
mensen komen jaarlijks juist op vakantie naar ons eigen dorp, naar de gemeente Roerdalen of naar de regio Midden-Limburg. Nu vanwege de coronacrisis waakzaamheid is geboden bij het bezoeken van verre landen,
wordt vakantie in Nederland populair. En mogelijk wordt dan ook eerder
voor de Roerstreek gekozen als vakantiebestemming. Maar ook voor ons
als Vlodroppenaren kent de eigen streek natuurlijk genoeg mooie plekjes!
Om een indruk te krijgen van de vele toeristen die Vlodrop bezoeken, is de
redactie van TmZ op bezoek gegaan bij ons eigen VVV-agentschap Schurenhof. Ramon Meijers stond ons graag hierbij te woord.

Walhalla voor vissers!

Ons mooie MiddenLimburg wordt voornamelijk bezocht door
fiets- en wandel toeristen.
"Onze streek is daar
dan ook heel geschikt
voor met een heel
uitgebreid wandel- en
fietsroutenetwerk. De
omgeving is zeer geliefd om de prachtige
natuur, waarbij met
name het Roerdal en
het Nationaal Park de
Meinweg plekken zijn
die veel worden bezocht", aldus Ramon.
Daarnaast bezoeken
veel echte natuurliefhebbers onze streek.
Omdat onze omgeving juist veel te bie
den heeft op dit gebied.
Ramon Meijers
Binnen onze gemeente vind je namelijk een heel diverse biodiversiteit.
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"Zeldzame bloemen en insecten zijn hier te zien. Maar ook de meanderende rivier de Roer wordt graag door toeristen bezocht en dan met name
voor de hengelsport. De Roer behoort tot een van de zuiverste rivieren van
ons land. En dat heeft een zeer positief effect op de diversiteit aan vissen in
deze rivier. Zulk een verscheidenheid aan aanbod van vissen vind je praktisch nergens en dat is voor vissers natuurlijk een echt walhalla!"

Twee soorten toeristen

We kunnen in onze regio een duidelijk onderscheid maken in twee soorten
toeristen. Als eerste het dagtoerisme. Gedurende een dag worden een
aantal activiteiten ondernomen, zoals fietsen, wandelen, recreëren aan het
water, vissen en kanovaren. De dag wordt dan afgesloten bij een van onze
restaurants. Maar natuurlijk kennen wij ook het vakantietoerisme. Deze

groep bevat veelal gezinnen die overnachten in vakantieparken, hotels en
pensions in onze streek. Van hieruit worden dan alle uithoeken van onze
streek bezocht. Met name in het voorjaar en najaar is onze provincie populair voor fietsen en wandelaars. Het is dan niet te warm of te koud, waardoor gemakkelijk grote afstanden afgelegd kunnen worden. In de zomer
dan is waterrecreatie erg in trek in onze omgeving. In de winter is het een
relatief rustige periode op het gebied van recreatie en toerisme. Ondanks
dat er dan toch het een en ander te zien en te beleven valt. De natuur staat
dan relatief stil. Maar het landschap leent zich ook bij kouder weer zeker
om een stevige wandeling te maken!
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Schurenhof levert
levert maatwerk
maatwerk

VVV-agentschap Schurenhof krijgt voornamelijk vragen op het gebied van
overnachtingsmogelijkheden, eetgelegenheden
eetgelegenheden en
en activiteiten
activiteiten die
die er in de
overnachtingsmogelijkheden,
buurt gedaan kunnen worden. Steeds wordt geprobeerd om hierbij maatte leveren:
leveren:"Waarnaar
“Waarnaarbent
bentu precies
u precies
zoek?”
Vervolgens
wordt
werk te
op op
zoek?"
Vervolgens
wordt
gegeprobeerd
te sluiten
op datgene
waarnaar
de toerist
op zoek
is.
probeerd
omom
aanaan
te sluiten
op datgene
waarnaar
de toerist
op zoek
is. "En
“En omdat
wijmedewerkers
als medewerkers
Schurenhof
allemaal
in deze
omgeving
omdat
wij als
van van
Schurenhof
allemaal
in deze
omgeving
opopgegroeid
zijn,
is bij
er hen
bij hen
al veel
kennis
uitjes
en activiteiten
de
gegroeid
zijn,
is er
al veel
kennis
van van
uitjes
en activiteiten
in deinomomgeving”,
vertelt
Ramon.
geving",
vertelt
Ramon.
Het dorp Vlodrop wordt gezien als een rustig en leuk dorpje. De toeristen
kunnen het waarderen dat er ‘Klein Geluk’ wordt gepromoot. En dan niet zo
zeer de achterliggende gedachte van een gelukkig moment beleven. Want
daar staat de toerist niet zo bij stil. Maar de geluksplekken en geluksroute
gaan veelal gepaard met exclusieve en kenmerkende gebouwen en activi“Juist dit kan de toerist waarderen. Dit neveneffect van geluk wordt
teiten. "Juist
vanzelf beleefd
beleefd en
en dat
dat is
is juist
juist zo
zo mooi
mooi aan
aanhet
hetKlein
KleinGeluk!"
Geluk!”
dan vanzelf

Een mooie locatie vol sfeer en allure

Boerderijhoeve Schurenhof is een kleinschalig gemengd bedrijf. Dat betekent dat er voor veel verschillende groepen iets te beleven valt.
29

"Denk hierbij aan toeristen die op bezoek komen voor onze streekproductenwinkel. Maar we hebben ook een mooi gelegen boerderijterras waar
mensen kunnen genieten van echte Limburgse lekkernijen. We bieden
daarnaast kano’s te huur aan. Deze kunnen gehuurd worden voor het varen op de Roer. Dit kan eventueel in samenhang met een heerlijk uitgebreide boerenlunch. De meeste bezoekers vinden onze locatie erg mooi.
Het VVV-agentschap is gelegen in een monumentale boerderijhoeve met
karakteristieke elementen van de 19e eeuw. De sfeer en allure kan dan ook
op veel steun rekenen van de toeristen."
De landelijke VVV-organisatie stelt eisen met betrekking tot locatie en bereikbaarheid, de service- en dienstverlening en communicatievaardigheden. Maar ze vraagt ook om ruime openings- en bezoekuren. Ramon verwacht dat het toerisme een stabiele pijler is in deze streek. "Omdat we een
goed wandel- en routenetwerk hebben. Omdat de streek veel te bieden
heeft. Maar ook omdat onze gemeente het toerisme erg promoot. Ik verwacht dan ook dat het toerisme zoals we dit nu kennen binnen onze gemeente, voor de komende jaren constant zal blijven."
=======================================================

Omdat de paasviering dit jaar vanwege de
coronacrisis niet kon doorgaan, spreekt
de redactie de hoop uit dat dan toch
in elk geval de kerstviering wel "opgetuigd"
kan worden dit jaar…
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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

Elke zondag open
van 10 tot 17 uur!

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

