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VAN HET BESTUUR 
 
Nieuw bestuur 
Het jaar is weer bijna ten einde. Oh, wat 
een jaar! In het eerste kwartaal zijn er nog 
activiteiten geweest. Maar toen kwam co-
rona en helaas was niets meer mogelijk. 
Daar er een nieuw bestuur nodig was om 
de vereniging boven water te houden en 
er gelukkig enkele personen bereid waren 
deze taak te vervullen, kon er in oktober 
een - volgens de coronaregels - aange-
paste ledenvergadering worden gehou- 
den.  
Tijdens deze vergadering werd het nieuwe 
bestuur gekozen. Het bestuur bestaat nu 
uit: Karel Verhesen (voorzitter), Wil Kan-
ders (secretaris), Simone Rompelberg 
(penningmeester), Mar Bergrath (lid) en 
Driek Tegels (lid). Wij zijn als nieuw be-
stuur druk bezig met het inventariseren 
van alle activiteiten en mogelijkheden. 
 
Contributie 
De leden die de contributie 2020 nog niet 
hebben betaald, krijgen volgend jaar een 
verzoek om deze alsnog te betalen. Het 
jaar 2021 wordt vrij van contributie. Verder 
wordt de contributie in 2022 gewijzigd: En-
kel lid 20 euro. Echtparen en of personen, 
die een huishouden vormen 35 euro. Per 
adres wordt er een contributienota be-
zorgd.  
 
Kerstattentie en kerst- en nieuw-
jaarswensen 
Wij hopen dat het komende jaar alles weer 
redelijk normaal wordt, zodat het een en 
ander weer georganiseerd kan worden. 
Wij doen er alles aan om dit te kunnen 
realiseren.  
Als blijk van waardering en om te laten  
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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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zien dat we jullie niet vergeten zijn werd er een kerstgeschenk aan de le-
den uitgedeeld. Dit geschenk werd voor een groot deel gesponsord door 
Tuincentrum Daniëls. Bij deze willen wij tuincentrum Daniëls en in het bij-
zonder Marleen Daniëls, hiervoor hartelijk bedanken. 
 
Wij wensen iedereen een zalig kerstfeest en een gezond en voorspoedig 
2021. 
 

Het bestuur van Seniorenvereniging Vlodrop. 
 
 
VAN DE REDACTIE 
 
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. 
 

Redactie Tuut mit Ziepnaat 
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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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KERSTGEDACHTE VAN PASTOOR L'ORTYE 
 
Hoewel (nog) geen pastoor (maar ‘slechts’ administrator d.w.z. plaatsver-
vangend pastoor) van Vlodrop, toch een kerstgedachte van mijn kant als 
bijdrage aan het kwartaalblad "Tuut mit Ziepnaat", waarvan mij verteld werd 
dat dit typisch Vlodrops zou zijn voor "balkenbrij met stroop". Dan kan ik U 
meteen al uit de droom helpen, want 'Ziepnaat' is niet typisch Vlodrops; ook 
in Posterholt noemen ze dat zo. Daar wordt 'Tuut' echter 'Klumpes' ge-
noemd. En dat is wel weer typisch Posters. Waar ik vandaan kom wordt dat 
"Poettes mit Zeem" genoemd. Alleen vraag ik me af of dat bij ons in het 

zuiden wel zo’n gebruikelijke 
combinatie is. Corona en 
Kerstmis is in ieder geval een 
heel ongebruikelijke (mis- 
schien wel hoogst-ongeluk-
kige) combinatie. En toch zul-
len we het daar dit jaar mee 
moeten doen: de Coronapan-
demie die heel wat roet in het 
(kerst-)eten strooide, de Co-
ronapandemie die ons (sa-
men-)leven danig op zijn kop 
zette. 
 

We zullen en moeten het er dus mee doen, met de vreemde en soms bi-
zarre omstandigheden waarin de Coronapandemie ons dit jaar terecht  
heeft doen komen. Maar we kunnen en mogen er ook ons voordeel mee 
doen. Door ons bijvoorbeeld af te vragen: wat hebben we het afgelopen  
jaar nu eigenlijk het meest gemist? Maar ook: wat heeft de afgelopen Co-
ronatijd ons aan goeds gebracht? Want bij alle ellende was er ook positiefs 
te melden. Zeker aan het begin van de Coronaperiode toen mensen mas-
saal opstonden om de werkers in verpleging en zorg te bedanken voor hun 
inzet. Dat is dan ook wat ik U en mezelf het komende jaar toewens: dat we 
deze Coronaperiode niet alleen spoedig (gezond en wel) achter ons kun- 
nen laten, maar ook dat we er ons voordeel mee hebben gedaan. Dat we 
meer aandacht hebben gekregen en dankbaarder geworden zijn voor de 
dingen die in het verleden misschien wel te vanzelfsprekend waren. En dat 
we het goede en positieve dat we in deze Coronaperiode hebben ervaren 
niet te snel weer uit het oog verliezen. 
 
Een betere 'samen-leving', zowel in het groot als in het klein, begint bij 
onszelf. Met Kerstmis kunnen we daar al mee beginnen, vooral dit jaar, nu 
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OP DE KOFFIE BIJ… FRANS WOLTERS 
 
Frans is in Vlodrop geboren op 18 mei 1940; de 2e Wereldoorlog was net in 
Nederland uitgebroken. Hij was het 5e kind in het gezin Wolters. Zijn vader 
Lei was in 1904 in Vlodrop geboren. Vader Lei Wolters was de zoon van 
Bekker Lei; jawel, Frans zijn opa en vader heetten allebei Lei.  Bekker Lei 
had een bakkerij op de 'Platz' in het pand waar later ook de SPAR geves-
tigd was. Zijn moeder Gertruda Smeets is in 1903 geboren in Melick, waar 
haar ouders een boerderij hadden. 8 Mei 1934 hebben ze elkaar het ja-
woord gegeven en hebben zich op de 'Platz' in Vlodrop gevestigd.  
 
Het gezin Wolters was een groot gezin: de ouders en achtereenvolgens 
Rene, Harie, Lei, Elly, Frans, Jan, en Thei, die voor of tijdens de 2e Wereld-
oorlog werden geboren. Marij werd na de oorlog geboren.  

 
Communiefoto van Frans en Elly 

      Bovenste rij vlnr: Harie, Rene en Lei 
     Middelste rij: vader en moeder 

                      Onderste rij vlnr: Jan, Thei, Frans, Marij en Elly 
 
Met zoveel kinderen "waas d'r altied get". Ze hadden thuis een kleine boer-
derij aan de overzijde van het ouderlijk huis, met een paar melkkoeien, 
mastvarkens, zeugen en biggetjes. 

de Coronacrisis ons uitnodigt het 
niet zozeer in het grote als wel in  
het kleine, in het gewone, in het 
alledaagse te zoeken en ons in 
onze gebruikelijke kerst-contacten 
te beperken tot de mensen met wie 
wij ons dagdagelijkse leven delen. 
Al is het maar (bijvoorbeeld) met  
het serveren van "tuut mit ziep-
naat". Gewoner kan het eigenlijk 
niet. Maar juist onder andere, bui-
tengewone omstandigheden (zoals 
Kerstmis-vieren in Coronatijd) komt 
het gewone, het normale nog beter 
tot zijn recht; ook het gewone, alle-
daagse samenleven als gezin, waarin niemand minder dan het Kerstkind  
zelf ter wereld wilde komen. Zalig kerstfeest en … een gezegend (en - wie 
weet, God weet - misschien wel eens grotendeels Coronavrij) nieuwjaar! 
 

D'r Pesjtoor, J. L'Ortye  
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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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De meeste gezinnen uit Vlodrop zijn begin 1945 geëvacueerd. Zo ook het 
gezin Wolters. Vader bleef echter thuis om voor "ut kleusterke", het Kasteel 
het Steenen Huys, brood te bakken. Moeder vertrok alleen met 7 kinderen 
te voet naar Sittard. Daar aangekomen werden de haren kortgeknipt en 
kregen ze allemaal een DDT-spuit. Vervolgens vertrokken ze naar ome Sef 
en tante Gretha, een zus van moeder, die nabij het station Hahnrade in 
Kerkrade woonde. 
Zo dicht bij de spoorlijn wonen had grote voordelen voor de kinderen; de 
Engelsen en Amerikanen gooiden vanuit de trein lekkere chocolade. De 
kinderen waren dan ook dagelijks langs het spoor te vinden. 
In mei 1945 ging het gezin weer terug naar Vlodrop, de oorlog was gelukkig 
voorbij. De 'Platz' en het gemeentehuis waren zwaar beschadigd (zie foto 
TmZ 2020, nummer 1) en men probeerde het leven weer op te pakken. 
Chocolade konden de kinderen nu vangen bij de spoorlijn nabij de Vlorper 
Sjtasie. Direct na de oorlog mochten alle kinderen bij het Klooster Sankt  
Ludwig speelgoed gaan halen. Harie, Lei en Frans kwamen trots van het 
klooster terug met houten karretjes en treintjes.  
 
Na de oorlog ging Frans voor het eerst naar school. Nog 1 jaar naar de 
kleuterschool die destijds in Kasteel Het Steenen Huys was gevestigd.  
Zuster Johanna gaf hem les. Daarna naar de lagere school op de Groote-
straat; juffrouw Verboeket en meester Jager verzorgden hier het onderwijs. 
In 1947 deed Frans samen met zijn oudere zus Elly de 1e Heilige Commu-
nie. De laatste 2 schooljaren zat Frans op de lagere school achter de kerk.  
 
Na de lagere school ging Frans meehelpen op de boerderij. Óf helpen bij 
oom Harie die de bakkerij op de 'Platz' had overgenomen. Óf helpen bij de 
slacht bij Hennis van Wielke, die een slagerij had op de Walstraat. Óf hij  
ging iedere morgen om 5 uur en 's avonds helpen met het melken van de 
koeien bij boer Sjeng van Hoeve Godszorg, toen die dat zelf tijdelijk niet  
kon. Óf helpen op het land: hele dagen aardappelen rapen of bieten dun- 
nen. Er was altijd wel ergens iets te doen of ergens te helpen en dan ging  
je gewoon helpen, zo simpel was dat! 
 
De boerderij groeide van 7 naar 9, naar 15 koeien en ook het aantal var- 
kens nam toe. De veestapel was in de tussentijd ook nog uitgebreid met 
kippen. Deze kippen gingen later naar een groot kippenhok in het Koe- 
broek. 
Voetballen was destijds Frans zijn hobby, samen met Rene, Jan, Lei en  
Thei. Ze waren natuurlijk lid van VV Vlodrop. Meestal speelde Frans in het 
2e elftal, maar het 1e elftal deed nooit tevergeefs een beroep om hem als ze  
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hem nodig hadden. Nadat Frans zelf gestopt was met voetballen bleef hij 
nog erg betrokken bij de voetbalclub. Iedere zondag ging hij trouw naar het 
1e elftal kijken, zelfs nu na de fusie met Posterholt. 
 
8 mei 1959 tijdens het feest ter gelegenheid van het 25-jarige huwelijk van 
de ouders van het gezin Wolters, gaven alle kippen die op zolder waren 
opgehokt, spontaan een kakelende serenade weg voor het zilveren bruids-
paar! 
 
Op de kermis in Sint Odiliënberg leerde Frans in 1959 Mia Frenken uit Her-
kenbosch kennen. Het duurde tot 1961 tot ze echt verkering kregen. 17 
mei, 2e Pinksterdag, schoot Frans de vogel af bij het Koningsschieten van 
schutterij Sint Martinus en werd hij uitgeroepen tot schutterskoning. De 
week erna was Vlodropper kermis en op kermismaandag stond Mia naast 
Frans als zijn koningin! In de tussenliggende week had Frans alles gere-
geld: de verkering en een mooie jurk voor Mia. Jo van der Beek was de ko-
ningsknecht en Mia Jeurissen koningsmaat. Die dag werden alle café´s in 
Vlodrop bezocht en werd 'vaangesjlage' door Sjaak Grachten op de 'Platz'. 
Foto´s van die mooie dag zijn echter spoorloos. Frans en Mia vinden dit erg 
jammer; ze bieden degene(n) die ze weet op te sporen dan ook graag een 
kop koffie met een lekker stuk Limburgse vlaai aan! 
1969 was een druk jaar voor 
de familie Wolters: er konden 
maar liefs 4 bruiloften ge-
vierd worden. Achtereenvol-
gens in februari Harie en 
Tineke, in oktober Thei en 
Toos, in november Elly en 
Peet en in december waren 
Frans en Mia het bruidspaar. 
12 december vond de bruiloft 
plaats om 10.00 uur in de 
Sint Sebastinanuskerk in 
Herkenbosch. Het kerkkoor 
van Vlodrop verzorgde de H. 
Mis. In het Dr. Biermanshuis, 
gelegen naast het ouderlijk huis en café van Mia haar ouders, bleef het die 
avond nog lang onrustig. 
 
Als de koeien van de boerderij van en naar de wei moesten, zorgde dat 
voor steeds meer gedoe. Er stond destijds voor het gemeentehuis een Hei-
lig Hartbeeld in een mooi plantsoen met lekker en mals gras... 

Pleunis
Passion for Fashion
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kenbosch kennen. Het duurde tot 1961 tot ze echt verkering kregen. 17 
mei, 2e Pinksterdag, schoot Frans de vogel af bij het Koningsschieten van 
schutterij Sint Martinus en werd hij uitgeroepen tot schutterskoning. De 
week erna was Vlodropper kermis en op kermismaandag stond Mia naast 
Frans als zijn koningin! In de tussenliggende week had Frans alles gere-
geld: de verkering en een mooie jurk voor Mia. Jo van der Beek was de ko-
ningsknecht en Mia Jeurissen koningsmaat. Die dag werden alle café´s in 
Vlodrop bezocht en werd 'vaangesjlage' door Sjaak Grachten op de 'Platz'. 
Foto´s van die mooie dag zijn echter spoorloos. Frans en Mia vinden dit erg 
jammer; ze bieden degene(n) die ze weet op te sporen dan ook graag een 
kop koffie met een lekker stuk Limburgse vlaai aan! 
1969 was een druk jaar voor 
de familie Wolters: er konden 
maar liefs 4 bruiloften ge-
vierd worden. Achtereenvol-
gens in februari Harie en 
Tineke, in oktober Thei en 
Toos, in november Elly en 
Peet en in december waren 
Frans en Mia het bruidspaar. 
12 december vond de bruiloft 
plaats om 10.00 uur in de 
Sint Sebastinanuskerk in 
Herkenbosch. Het kerkkoor 
van Vlodrop verzorgde de H. 
Mis. In het Dr. Biermanshuis, 
gelegen naast het ouderlijk huis en café van Mia haar ouders, bleef het die 
avond nog lang onrustig. 
 
Als de koeien van de boerderij van en naar de wei moesten, zorgde dat 
voor steeds meer gedoe. Er stond destijds voor het gemeentehuis een Hei-
lig Hartbeeld in een mooi plantsoen met lekker en mals gras... 
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Boer Geraerds aan de Herkenbosserweg wilde stoppen en zo werden de 19 
koeien naar zijn boerderij gebracht.  
Na hun trouwen woonden Frans en Mia in het oude huis van boer Geraeds; 
vóór Geraeds woonde hier de familie 'de Klomp' Maessen. Dit huis was uit 
1930 en boven de deur hing een plaquette met de tekst 'Johan Maessen-
Rullenraad 1930'. Het huis was echter zo vochtig dat Frans en Mia een  
nieuw huis hebben gebouwd; hier zijn ze in augustus 1976 gaan wonen. Ze 
verbouwden op hun boerderij ook maïs, gras, bieten en graan. In 1985 
kwamen daar nog asperges bij. De vrijgekomen stallen op de 'Platz' waren 
inmiddels bij de winkel getrokken die de ouders van Frans al gestart waren. 
Broer Jan en zijn vrouw Elly zijn hier in 1970 een poeliersbedrijf begonnen. 
 
Frans en Mia werden de trotse ouders van Rob, Tanja en Ellen. Inmiddels 
zijn daar de schoondochter Lydia en de schoonzoons Seat en Wouter aan 
toegevoegd. 
 

 
 

Bovenste rij: Mia en Frans 
Onderste rij vlnr: Ellen, communicantje Tanja en Rob 
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Ondertussen zijn ze ook al opa en oma van Rik, Frank en Lizz; Ben en 
Sarah; Sem en Jill. 
 

 
Bovenste rij vlnr: Lydia en Rob, Seat en Tanja, Ellen en Wouter 

Onderste rij vlnr:  Jill, Lizz, Sarah, Rik, Sem, Ben en Frank 
 
In 2000 heeft zoon Rob de boerderij overgenomen, momenteel zijn er 120 
koeien en bijbehorend kleinvee. Frans en Mia zijn op de Schaapweg gaan 
wonen, in dezelfde blok als de broers Lei en Harie. Frans is al meer dan 40 
jaar lid van de Jagersvereniging en later ook van de Jachthoornblazers, 
beide Sint Hubertus genaamd. Het hoogtepunt van het jaar is de Sint 
Hubertusmis op 3 november bij het begin van het jachtseizoen. De muziek-
stukken 'Begrüssung', 'Auf Wiedersehen' en 'Zum Trinken' worden ieder 
jaar gespeeld. De jachthoornblazers bestaan nu zo´n 22 jaar en zijn met 
een paar blazers begonnen, waaronder Frits van Graedsje en Günter 
Ohlenforst. Frans is er later bijgekomen toen hij is overgestapt vanuit het 
kerkkoor. Frans was in het verleden lid van fanfare Wilhelmina, dit kwam nu 
goed van pas. Het ensemble bestaat uit 13 muzikanten onder leiding van 
de kapelmeester Nol van Riessen. 
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 Jachthoornblazerscorps Sint Hubertus;  Frans staat helemaal rechts op de foto. 

 
Tijdens ons gesprek speelt een CD met muziek van zijn jachthoornblazers. 
Frans geniet hier zichtbaar van: "zo sjoon." 
De coronabeperkingen hebben ook invloed op de jacht; men moet de groep 
opsplitsen en mag nu nog maar met 4 jagers samen gaan jagen èn na 56 
jaar is de Sint Hubertusmis voor het eerst dit jaar niet doorgegaan sinds de 
oprichting. 
 
Het jaarlijkse etentje met de hele familie Wolters heeft de afgelopen maan-
den geen doorgang kunnen vinden; ook wegens de coronabeperkingen. 
Een gezellige, jaarlijkse traditie met alle broers, zussen, nichten en neven 
en met natuurlijk de jongste generatie, kon dit jaar geen doorgang vinden. 
In totaal een gezelschap van meer dan 50 mensen! 
Gelukkig hebben Frans en Mia vorig jaar december hun 50-jarig huwe-
lijksfeest nog uitgebreid kunnen vieren met het hele gezelschap bij "de Bilt". 
"Eine echte feine daag", met een mooie H. Mis opgeluisterd door de jacht-
hoornblazers, een stuk vlaai, anekdotes, voordrachten van de kleinkinderen 
en lekker eten. 
 

"Hopelijk is een feestje vieren binnenkort weer mogelijk, want in het leven 
moet je zelf de slingers ophangen!"  
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EEN OUDE BOOM… 
 
Op zaterdag 4 oktober jl. stond in de wekelijkse zaterdagavondmis de "Dag 
van de Ouderen" centraal. Onderdeel van deze viering was onderstaand 
gedicht "Een oude boom" van Thea Dingemanse. Het laat ons terugkijken 
op ons leven…   
 
 
Aan het einde van een veldweg, staat een oude boom. 
Een boom met dikke knoesten 
vol met bladeren, hij staat daar trots  
in het volle zonlicht en straalt zijn geuren  
omringd met kracht uit over de velden. 
Hij buigt zacht met het strelen van de wind 
en geeft schaduw onder zijn grote takken 
aan mensen die voorbij komen 
en rustten onder zijn hemel als een kind. 
 
De oude boom heeft jaren lang 
tijden van weersveranderingen doorstaan,  
gekenmerkt aan nerven 
verkrommingen, en ruwe bobbels op zijn stam. 
Toch staat hij sterk, en krachtig geworteld op zijn plaats 
verwelkomt hij elke dag opnieuw 
het licht, de vogels de zon en de maan. 
Zijn herinneringen van eeuwen voor altijd 
in zijn ringen van jaren tot in de eeuwigheid.  
 
Een oude boom daar staat hij dan 
aan het einde van de veldweg 
seizoenen voorbij maar vol van vreugde 
straalt hij zijn geborgenheid uit. 
Vol van liefde... dagen, weken, maanden,  
jaren zuurstof verkwikkend, opbeurend zijn kroon 
De oude boom, onaantastbaar zijn eeuwige kracht 
vertelt ons met zijn dikke knoesten 
welke vreugde het leven heeft gebracht. 
 
Aan het einde van de veldweg 
loopt op een zonnige dag een oude man. 
Gebogen leunend op een stok 
zoekt hij de schaduw van de oude boom op. 
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Ze delen samen de jaren, en de vele seizoenen. 
De boom omarmt de oude man alsof 
hij hem zachtjes wilde zoenen. 
Zijn energie voelend zei de oude man: 
"Laat ons samen genieten, zolang het nog kan." 
 
Thea Dingemanse 
 
 

 

Osteopathiepraktijk Cuypers
Bergerweg 63 - 6063 BP Vlodrop - Tel 0475-400230

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.

EEN OUDE BOOM… 
 
Op zaterdag 4 oktober jl. stond in de wekelijkse zaterdagavondmis de "Dag 
van de Ouderen" centraal. Onderdeel van deze viering was onderstaand 
gedicht "Een oude boom" van Thea Dingemanse. Het laat ons terugkijken 
op ons leven…   
 
 
Aan het einde van een veldweg, staat een oude boom. 
Een boom met dikke knoesten 
vol met bladeren, hij staat daar trots  
in het volle zonlicht en straalt zijn geuren  
omringd met kracht uit over de velden. 
Hij buigt zacht met het strelen van de wind 
en geeft schaduw onder zijn grote takken 
aan mensen die voorbij komen 
en rustten onder zijn hemel als een kind. 
 
De oude boom heeft jaren lang 
tijden van weersveranderingen doorstaan,  
gekenmerkt aan nerven 
verkrommingen, en ruwe bobbels op zijn stam. 
Toch staat hij sterk, en krachtig geworteld op zijn plaats 
verwelkomt hij elke dag opnieuw 
het licht, de vogels de zon en de maan. 
Zijn herinneringen van eeuwen voor altijd 
in zijn ringen van jaren tot in de eeuwigheid.  
 
Een oude boom daar staat hij dan 
aan het einde van de veldweg 
seizoenen voorbij maar vol van vreugde 
straalt hij zijn geborgenheid uit. 
Vol van liefde... dagen, weken, maanden,  
jaren zuurstof verkwikkend, opbeurend zijn kroon 
De oude boom, onaantastbaar zijn eeuwige kracht 
vertelt ons met zijn dikke knoesten 
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KRONIEK VAN VLODROP – Deel 2 
In juni las u in TmZ het eerste deel van de "Kroniek van Vlodrop", die is 
opgetekend door 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 decembereditie leest u het tweede en laatste deel van de geschie-
denis van Vlodrop. Wij beginnen nu in het jaar 1900. 
 
1900 
Met financiële steun van gravin d’Alcantara, geboren als barones Van 
Scherpenzeel, wordt Fanfare Wilhelmina opgericht. 
 
1903 
Bouw van de spoorwoningen bij Vlodrop-Station. Vlodrop telt nu twee ge-
huchten: Etsberg (gelegen in de Roerdalslenk) en Vlodrop-Station (gelegen 
op de Peelhorst). 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Station Vlodrop 
 
1904 
Bouw klooster St. Ludwig. 
 
1906 
Hertogdom Limburg wordt: Provincie Limburg. 
 
1907 
Eerste proefboring naar steenkool op de Meinweg. De boringen werden 
o.a. verricht door dr. Biermans uit Herkenbosch. 
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1909 
Opening klooster St. Ludwig. 
 
1916 
Opening van een stoomtramdienst tussen Roermond en Vlodrop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stoomtram 
1918 
Ruïne van kasteel "De Triest" wordt gesloopt. Alleen de bijbehorende boer-
derij blijft bestaan. 
 
1920 
Schutterij St. Martinus wint "De Awwe Limburger", het Oud Limburgs 
Schuttersfeest. 
 
1920 
De heer Meuwissen uit St. Odiliënberg wordt de eerste dokter in de Roer-
streek. Hij houdt spreekuur in Vlodrop op dinsdag en vrijdag van 15.00 – 
16.00 uur in café De Lindeboom. 
 
1922 
Oprichting voetbalclub V.V.C.  
 
1924 
Langs de oever van de Roode Beek worden fundamenten ontdekt van een 
Romeins bouwwerk. Hier komen twee Romeinse wegen samen, namelijk 
de weg Neuss – Linne en de weg Roermond – Keulen.  
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1926 
Vlodrop wordt aangesloten op het elektriciteitsnet. Dit betekent ook het ont-
slag voor de laatste "lantarenopsteker", de heer Gootzen. 
 
1926 
Oprichting van zangvereniging Ons Genoegen en van het constructiebedrijf 
Vekoma. 
 
1927 
Roerbrug door hoog water verwoest. 
 
1928 
Opening van het nieuwe gemeentehuis op het marktplein. 
 
1928 
Eerste stenen brug over de Roer. 
 
1928 
Wiro Riekkens is een van de laatste boeren die een os als trekdier gebruikt.  
 
1929 
De eerste steen van de nieuwe kerk op de hoek van de Kerkstraat en 
Kerkbergweg wordt gelegd.  
 
1930 
Inzegening van de nieuwe kerk.  
 
1932 
Laatste rit van de stoomtram op 31 juli. Op 1 augustus komt er een busver-
binding. Jan van der Beek rijdt als LTM-chauffeur de eerste rit van Roer-
mond naar Vlodrop en weer terug.  
 
1940 
Begin Tweede Wereldoorlog. Een wacht bij grensovergang Rothenbach 
schiet dokter Meuwissen dood door een noodlottig misverstand.  
 
1941 
De Duitsers stellen de "Reichskulturkammer" in. Fanfare Wilhelmina sluit 
zich niet hierbij aan en wordt ontbonden. 
 
1944 
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De kerkklok uit 1349 is bij het opblazen van de kerk door de Duitsers totaal 
vernield. 
 
1945 
Vlodrop wordt bevrijd. Door oorlogsgeweld zijn in Vlodrop 24 inwoners om-
gekomen.  
 
1947 
Vlodrop telt 1.544 inwoners. De naam Van der Beek komt 75 keer voor. 
 
1950 
Bouw van de nieuwe lagere school aan de Kasteelweg. 
 
1952 
Na toestemming van pastoor Kissels, wordt zangvereniging Ons Genoegen 
een gemengd koor. Wel dienen de dames na een repetitie eerst te vertrek-
ken en pas later de heren, zo wordt met de pastoor overeengekomen.  
 
1954 
Start van de 
schachtaanleg van 
staatsmijn Beatrix. 
                             
 
 
 
 
 
1962 
De overheid besluit 
tot stopzetting van 
de exploratie van 
staatsmijn Beatrix. 
 
1965 
Oprichting van carnavalsvereniging De Beerbök. 
 
1965 
Nieuwe begraafplaats Anxterveld geopend. 
 
1968 
Opening van De Roerhal. 
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1973 
Afbraak van Station Vlodrop.  
 
1974 
Opening van de nieuwe basisschool aan de Schoolstraat. 
 
1979 
Sluiting van het klooster St. Ludwig. 
 
1990 
Onthulling van het beeld van schrijver, dichter, heemkundige, archeoloog 
en onderwijzer Gerard Krekelberg.  
 
1991 
Vlodrop vormt met de dorpen Melick en Herkenbosch de nieuwe gemeente 
Roerdalen. 
 
1991 
Café Bremmers aan de Markt bestaat 100 jaar. 
 
1992 
Aardbeving op de Peelrandbreuk op maandag 13 april. De Peelrandbreuk 
loopt langs de Gitstappermolen, Kievit, Venhof, camping Elfenmeer en het 
Melickerven. De aardbeving heeft een kracht van 5,5 op de Schaal van 
Richter.  
 
1995 
Graaf Gonzales d’Alcantara uit België verkoopt het Steenen Huys aan de 
uit Sittard afkomstige Jerome Dolmans. 
 
1996 
Instelling van Nationaal Park De Meinweg en opening van de fietsbrug over 
de Roer die de gemeenten Roerdalen en Ambt Montfort met elkaar ver-
bindt. 
 
2000 
Opening bezoekerscentrum De Meinweg. 
 
Wederom dank aan Toon Lowis voor het aanreiken van dit artikel, dat hij 
heeft ontvangen van Pieter van der Beek.  
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DE OUDERENADVISEUR AAN HET WOORD 
 
TIA, beroerte en hersenbloeding: wat is nu eigenlijk het verschil? 
Beroerte, CVA, TIA, herseninfarct en hersenbloeding: wat is het verschil?  
"Beroerte" is de verzamelnaam voor een TIA, herseninfarct en hersenbloe-
ding. De medische term voor een beroerte is Cerebrovasculair Accident 
(CVA). Dit betekent letterlijk een "ongeluk van de bloedvaten van de herse-
nen". Bij zo’n ongeluk gaat er iets mis met de bloedvoorziening naar de 
hersenen. Hierdoor krijgt een deel van die hersenen te weinig zuurstof. Met 
het gevolg dat hersencellen in dit gebied kunnen afsterven en hersenfunc-
ties uitvallen. 
 

 
 
Er zijn verschillende vormen van een beroerte / CVA  
 

- TIA 
Bij een TIA (Transient Ischaemic Attack) is er sprake van een tijdelijk ver-
minderde bloedtoevoer in de slagaderen van de hersenen. De symptomen 
duren meestal korter dan 30 minuten, maar kunnen officieel 24 uur duren. 
Een TIA is een belangrijke waarschuwing voor mogelijke herseninfarcten in 
de (nabije) toekomst.  
 
 

- Herseninfarct 
Bij een herseninfarct raakt zo’n slagader in de hersenen vernauwd of ver-
stopt. Dit is vaak het gevolg van slagaderverkalking: vetachtige stoffen 
(cholesterol) en bloedstolsel hechten zich vast aan een beschadigd stukje 
van de bloedvatwand. Dit stolsel kan zo ver ophopen dat de slagader dicht-

TIA

Herseninfarct

Hersenbloeding



26

slibt. Ook kan een stukje losraken en een kleinere slagader verderop in de 
hersenen blokkeren.  
 

- Hersenbloeding 
Bij een hersenbloeding scheurt een bloedvat zodat bloed in en rondom de 
hersenen kan stromen. Het bloed drukt een deel van het hersenweefsel 
weg zodat het beschadigd raakt. 
 
Een TIA is een voorbijgaande beroerte die ontstaat doordat een bloedvat in 
de hersenen gedurende korte tijd verstopt is. Als gevolg hiervan ontstaan 
er tijdelijke uitvalsverschijnselen. Een TIA kan meestal niet veel kwaad, 
maar het kan wel een voorbode zijn van een herseninfarct met blijvende 
schade. Daarom is het belangrijk dat je de TIA symptomen kunt herkennen 
en direct actie kunt ondernemen. 
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