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Eindelijk hebben wij weer - onder bepaalde voorwaarden - activiteiten kunnen
opstarten. Het gymmen voor senioren is
inmiddels weer begonnen. Heeft U interesse om mee te doen? Loop dan gerust
eens vrijblijvend binnen, doe gratis
tweemaal mee en proef de sfeer. U bent
van harte welkom, ook als U geen lid
bent van onze vereniging. Kom op dinsdag om 11.00 uur naar de Blokhut.

Penningmeester

FAMILIE AVONTUUR!
Vekoma is een wereldspeler
van formaat als het gaat om het
ontwikkelen, produceren en leveren
van achtbanen en attracties.
Ga met de hele familie op avontuur
en ontdek o.a. onze familie
achtbanen die geschikt zijn voor jong
en oud!
WWW.VEKOMA.COM
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VAN DE BESTUURSTAFEL

9-2-2021 14:53:54

Op woensdagmiddag om de 2 weken is
in de Blokhut het Eetpunt. Liefhebbers
kunnen zich nog opgeven bij Simone
Rompelberg. (Friture De Mert)
Wij willen inventariseren op welke wijze
wij de leden op een snellere en gemakkelijkere manier kunnen bereiken c.q.
kunnen berichten. Daarom verzoeken wij
jullie om de vragen in het bijgevoegd
formulier in te vullen. Dit formulier wordt
binnen 1 week na bezorging opgehaald.
Leden die een emailadres hebben, verzoeken wij om een email te sturen naar
het secretariaat:
w.kanders@ziggo.nl.
Aangezien de corona maatregelen
steeds aangepast zijn en worden, heb3

ben wij deze maand bepaalde activiteiten weer getracht op te starten. O.a.
jeu de boules en kienen. Wij hopen dat dit, als U dit leest in Tuut mit Ziepnaat, inmiddels gelukt is.
Verder delen wij u mede dat er een uitstapje gepland zal worden in samenwerking met de Geluksexpres. Laat U verrassen. U hoort nog hierover.
Het bestuur van Seniorenvereniging Vlodrop.

VAN DE REDACTIE
Uw foto van Vlodrop op de kaft van Tuut mit Ziepnaat in 2022?

We zijn weer op zoek naar mooie foto’s om de voorzijde van alle vier de
uitgaven van TmZ in 2022 te verfraaien. Heeft u nog een mooie foto of
een leuk kiekje van Vlodrop, mail ze ons.
U kunt uw foto mailen naar: wimenhelga@home.nl
Wie weet siert uw foto de voorzijde van de edities van 2022!

Angsterweg 1,

Angsterweg
1,
6063 AT Vlodrop
6063 AT Vlodrop
T (0475) - 48 50 06

T (0475) - 48 50 06

Tuut mit Ziepnaat

info@biermansmakelaardij.nl
www.biermansmakelaardij.nl

U kunt zich voor € 10.- per jaar abonneren op ons contactmagazine TmZ,
dat 4 keer per jaar verschijnt. U leest er verslagen van de activiteiten van
de vereniging, maar ook informatie van de seniorenadviseur en allerlei
andere wetenswaardigheden. Opgeven voor een abonnement kan bij
Gerda Grachten, tel. 0475-401859 of via:
ledenadministratie@seniorenvlodrop.nl

info@biermansmakelaardij.nl
www.biermansmakelaardij.nl

Redactie Tuut mit Ziepnaat

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
5

OP DE KOFFIE BIJ… AAR KLEINEN

ROERDALEN B.V.
mr. J.L. SCHROYEN
notaris

Aar zoals wij hem kennen, is als Arie Kleinen op 16 april 1942 geboren, op
de Walstraat 153.
Zijn vader was Karel Kleinen, ook een echte 'Vlorper'. Zijn moeder Marie
Eggels is geboortig uit Swalmen. Aar was de 5e zoon in de familie Kleinen.
Vòòr hem waren Thei, Frits, Lei en Joke geboren; Joke is echter heel jong
overleden. Na hem volgden nog 3 meisjes: Truus, Emma en Jessie. Al zijn
broers zijn gestorven en zo is Aar nog de enige broer van de 3 zussen.

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

Bergerweg 36
6063 BS Vlodrop
0475 407 190
info@de-parasol.com

Het gezin Kleinen
Bovenste rij van links naar rechts: Frits, Thei, Lei en Aar
In het midden: Emma
Onderste rij van links naar rechts: Pap, Jessie, Mam en Truus

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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Van de oorlog herinnert Aar zich niets meer.
Aar ging naar de bewaarschool in 't kleusterke', die gevestigd was in het
Kasteel het Steenen Huys. De lagere school die Aar doorliep, was op de
Grootestaat. De speelplaats van de jongens was aan de achterzijde en die
van de meisjes aan de voorzijde. De zwemlessen in het zwembad bij het
Elfenmeer waren op andere dagdelen voor de jongens en de meisjes. Alles was destijds op school gescheiden naar sekse, zoals ook in de kerk.
De jongens en vaders zaten links en de meisjes en moeders rechts in de
banken.
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Rond zijn 10e werd onder vriendjes op school gepraat om de kachel na de
vakantie aan te maken onder speeltijd. Aar besloot dat hij wel de lucifers
hiervoor mee zou nemen. Ook de beruchte stokken van meester Rulkens
werden in de kachel gestopt. Er ontstond zoveel rook na het aansteken
dat alle kinderen de hele dag vrij kregen; het hele schoolgebouw was ermee gevuld!
Na de lagere school heeft
Aar nog het vakdiploma en
het middenstandsdiploma
gehaald en is dus al op
jonge leeftijd gaan werken.
Er was nog geen riolering
in huis destijds en al het
waswater moest bij de
kerk worden uitgegoten op
het daar aanwezige riool.
Vader droogde zelf de
bladeren voor de sigaren
of gebruikte deze om de
pijp mee te stoppen.
Af en toe was Aar een
klein boefje. Toen hij samen met Lei te laat van
het schaatsen in het Koebroek was thuisgekomen,
moesten ze samen voor
straf zonder eten naar
bed. In de hal stond een
koekjestrommel en Aar is
stilletjes de koekjestrommel gaan halen om die in
bed samen met Lei helemaal leeg te eten. De volBoefje Aar op de kermis in Vlodrop, met op de
gende dag wist hij echt niet achtergrond het pand waar nu de slijterij is
wie de koekjes had opge- gevestigd.
geten, maar hij viel door de
mand omdat zijn moeder "de kreumelkes" in het bed al ontdekt had.
Zijn vader was nachtwaker bij de Beatrixmijn en omdat Vlodrop enorm zou
groeien, besloten zijn ouders in 1958 om op Sint Maartenplein 1 kruidenierswaren te gaan verkopen. Het was het eerste pand dat aan het Sint
Maartensplein gebouwd werd.
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Het plein zelf was destijds nog een aspergeveld en je kon kijken tot in
Posterholt! De grond werd van de gemeente gekocht die het 'Flap An'
Vossen onteigend had.

Winkelpand Sint Maartensplein 1, begin jaren 60

Pastoor Kissels kwam het huis inzegenen en iedereen stond op Aar te
wachten. Toen ze zonder hem iedere kamer gingen zegenen, troffen ze
Aar slapend aan op zijn bed. Aar was gaan frühschoppen en na thuiskomst even op bed gaan liggen. Hij had dit netjes gemeld bij zijn moeder,
maar die was het vergeten.
Aar ging altijd kaarten bij Jaan van Aben op de Bergerweg. In de Sinterklaastijd vroeg zijn moeder hem om met een zwarte handschoen aan
snoep voor zijn zusjes naar binnen te gooien door het raam. Aar kreeg
nooit een snoepje van zijn zusjes, want hij had niet gezongen. Een keer
heeft hij 3 snoepjes naar binnen gegooid, voor iedere zus één. De rest
van de snoepjes vertelde hij, had Zwarte Piet voor het raam verloren en
heel toevallig was hij de eerlijke vinder. Moeder had hierover echter zo
haar bedenkingen.
Er waren destijds veel winkeltjes in Vlodrop; Aar somt ze even voor ons
op:
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*Jan 'van Pietsje' op de Kamp en Tieske Rademakers in de Boomgaardstraat.
* Bet van Claessen en Lei 'van de Klomp' Maessen in de Walstraat.
* Sjors van der Beek op de Angsterweg.
* Op de Grootestraat waren: Trienke van de Spar, Gertrudis 'Truike van de
sjmid' Janssen, Piet en Triena 'van de bekker Driek' Verbeek, 'de kaoleboer' Piet van der Borgh, Gritsje 'van de post' Beckers, Willem Classen èn
als laatste op de Grootestraat 'Hakke Juupke' Frijsinger.
* Verder Harrie 'van bekker Lei' Wolters en bekker Sjeng van der Beek op
de Markt.
* Netje Geerlings en 'de dieke sjmit' Janssen op de Bergerweg.
* Ten slotte op de Etsberg waren de winkeltjes van Sef "van de fluit" van
Elmpt, Trui Pauli en Chris Wassen.
Ze verkochten levensmiddelen, verse melk, huishoudelijke artikelen, kolen
enz. Je kon destijds alles in Vlodrop kopen!
Voor Harrie 'van bekker' Lei heeft Aar nog gewerkt. Met kar en paard leveren op de Etsberg of bij Sint Ludwig. Ook in de winter in de vrieskou, met
sneeuw over de slechte wegen, zonder verlichting destijds. Vaag waren
alleen andere karrensporen te zien. "Wat heb ich 't toen kawt gehad…"
Er waren twee slagers: Sjeng 'van Wielke' Schmitz op de Walstraat en
Pierke Wolters op de Grootestraat. Twee kleermakers: 't sjniederke Wiel
Schmits op de Smidsstraat en 't sjniederke Schmitz op de Markt. Twee
kappers: Bair Schönwetter op de Bergerweg en Geer Beenen op de
Grootestraat. Drie schoenmakers: sjoester Teun Schmitz in de Walstraat,
Fried Beckers. Fried en zijn vrouw Trui hebben jarenlang de krant in
Vlodrop en op de Etsberg bezorgd; te repareren schoenen werden aan
hen meegegeven en de dag erna samen met een nieuwe krant weer hersteld terugbezorgd. En sjoester Harrie Schönwetter gelegen Tussen de
Bruggen. Bij de laatste was Aar samen met vrienden regelmatig te vinden.
Harrie's vader kon manden vlechten, weet hij zich nog te herinneren.
Van de winkeltjes ging het gesprek even naar de cafés in het dorp; ook
die werden opgenoemd. Rond de Markt waren er maar liefs 5:
* Maria 'van Graetsje' Schmitz, Piet Jeurissen, café de Molen van Sjeng
Verbeek, Harrie van Bremmers en café Bol van Harrie Sampers.
* Op de Walstraat lag café Grachten, 'bie Sjarel' in de volksmond.
* Op de Grootestraat lag café de Bolder van familie van der Beek en
'Tunke' van familie van Helden.
* Op de Bergerweg lag café de Parasol van Sjeng 'vanne Haammaecker'
Schmitz.
* Tussen de Bruggen nog het café van Jes 'vanne Sjloes' van Elmpt.

De eerste auto in het dorp was van Sef Coumans, een timmerman die
Tussen de Bruggen woonde. Hier ging Aar samen met Bert 'van Wielke'
Schmitz regelmatig met kar en geit 'sjaevele' halen voor het roken van het
vlees van slager Sjeng, de vader van Bert. Misschien is geit en kar beter
gezegd, want de geit liet zich niet vangen als eerst de kar werd gepakt!
De familie Smolenaers op de hoek Beatrixsingel/Sint Marinusweg, had de
eerste televisie van Vlodrop, aldus Aar.
In 1960 kwam Aar toevallig op de kermis in Bocholz terecht en leerde daar
Christien 'van der wiesse op ut sting' Vanhommerig kennen. Liefde op het
eerste gezicht waarschijnlijk, want Aar kwam pas de dag erna om 7 uur 's
morgens thuis. Maar misschien ook omdat de hele kermis al was afgebroken toen Aar naar huis wilde en zijn brommer daardoor niet meer kon vinden… De ouders van Christien hadden niet gedacht dat Christien Aar nog
eens terug zou zien, want 'och, dem zuusse noots meer', hielden ze hun
dochter voor.

Trouwfoto Aar en Christien
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Totdat ze trouwden op 19 januari 1966, is Aar iedere week naar Bocholtz
afgereisd. Niet met de brommer als vervoermiddel, maar samen met Har
van Bos, zoon van de oude schoolmeester Bos. Har had in Maastricht
verkering en was in het bezit van een oude volkswagen. 's Winters zaten
ze met een deken in de auto en werden de ramen regelmatig met hun
adem ijsvrij gemaakt.
Bocholtzer kermis moet wel een gezellige kermis zijn, want Aar zou kermismaandag het huwelijk gaan aangeven en de datum voor het trouwen
reserveren. Door de gezelligheid was hij dit vergeten! Gelukkig bood Sjra
'vanne köster' Braun, die secretaris in Bocholtz was, uitkomst: Aar mocht
de dag erna langskomen.
Omdat het 19 januari 1966 zo'n 19 graden zou gaan vriezen, werd Christien´s jurk nog enkele dagen voor de bruiloft lekker warm gevoerd. Het
trouwpak past Aar nog altijd. De laatste keer dat hij het gedragen heeft,
was op de boerebroelig van Jan 'van bekker Lei' Wolters.

Politiehonden opleiden was Aar zijn hobby. Vele heeft hij er getraind,
waarvan sommige hun weg naar politiekorpsen vonden tot in Amerika toe!
Aar heeft thuis altijd 2 of 3 honden gehad. Toen de laatste verkocht was
werd er 14 dagen daarna ingebroken; dat kan geen toeval zijn geweest….
De honden hebben plaatsgemaakt voor vogels en voor de vele, vele bloemen en planten in en om huis, die Christien zo mooi vindt.
Mooie vakanties werden gevierd met Jan 'van Pietsje' en Gretha op de
Kamp of met Jan 'van bekker Lei' en Elly Wolters. Jan van bekker Lei
hoefde niet eens te weten waar de reis die Aar boekte naar toe ging: "Det
zeen ich dao waal!". Ze hebben samen veel plaatsen en landen bezocht.

Na hun trouwen namen Aar en Christien de winkel over van Aar's moeder.
Aar en Christien kregen 2 dochters, Annet en Esther. Annet is getrouwd
met Sjors en woont in Urmond. Esther woont samen met Adrie, haar man,
en de kinderen Jenna en Martijn in Posterholt op 'de Puthof', waar hun alpacafarm gevestigd is.
In het begin ging de winkel al om 7.30 uur open. Niemand had een koelkast en daarom kwam men dan het vlees voor op de boterhammen halen
die mee moesten naar het werk. In de jaren 70 stonden er minstens 7
automaten voor de winkel met sigaretten, tabak, snoep voor een kwartje,
drop en kauwgom. Ze hadden 80 soorten snijvlees om uit te kiezen. En
friet, de eerste frietautomaat; Aar en Christien hadden de primeur! Op de
weekmarkt van Vlodrop werd nog een tijdlang friet en ijs verkocht. Hun
eerste vakantie werd gevierd toen ze 25 jaar getrouwd waren.
In 2005 is de winkel gesloten. Met veel plezier en humor hebben ze er altijd gewerkt, getuige de vele anekdotes die Aar vertelt. Allemaal opschrijven zou deze hele editie van TmZ vullen, maar enkele mogen in dit verhaal niet ontbreken.
Met de kermis werd ooit een jongen gestuurd om 'de baom' van de taart af
te halen. Hij vroeg aan Aar echter in een volle winkel om 'de vot van
mam'. Of Aar verstopte de splinternieuwe fiets van een klant en hielp dan
zelf ijverig mee zoeken.
Ook heeft hij wel eens een briefje geschreven voor school als een kind
geen zin had om die dag te gaan! Of de vrouw met de krulspelden in, die
door Aar werd toegesproken met: "Wat haes se de feesverlichting al aan.
Kerstmis is pas euver 3 waeke".
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Aar en Christien nu
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Terugkijkend in de tijd heeft het 'wiewater', dat vroeger thuis op alle klerenkasten stond en dat Aar bij dorst 's nachts opdronk, ervoor gezorgd dat
hij 'van binne en boete gezaegend' is!
PS
Zowel Aar als de redactie hebben geprobeerd alle winkeltjes en cafés in
het vroegere Vlodrop te achterhalen. Wilt u deze opsomming nog aanvullen, stuur dan een email naar de redactie.

BIJ 'T MENKE BLAZEN IJZEREN BEELDEN DE
GESCHIEDENIS NIEUW LEVEN IN!
Aan het einde van een mooie zomerdag in juli, besloot één van de redacteuren van TmZ een avondwandeling te maken. Via de Effelderweg wandelde hij bij ’t Menke de grens over. Hier liep hij, bijna letterlijk, een silhouet van beroesd ijzer tegen het lijf…! '
"Schützenbruder am Grenzübergang / Schmuggler", zo staat te lezen op
een informatiezuil.

'Wie moge veer uch helpe?'
VOOR JONG EN OUD

EIGEN PINCODE KIEZEN

PERSOONLIJKE SERVICE

EEN VERTROUWD GEZICHT

hoofdstraat 66 - st. odiliënberg - (0475) 52 92 92

www.vbaregio.nl

Het is de laatste van een reeks van 19 afbeeldingen met verhalen langs
de RurUfer-Radweg. Deze route voert over 167 km, vanaf de Hoge Venen
in België, via Duitsland, tot aan de monding van de Roer in de Maas in
Roermond. In Duitsland worden vanaf Monschau tot en met Effeld, 19
verhalen verteld over de plaatselijke geschiedenis en hoe alles is veranderd in de loop van de jaren. Je kunt er even rusten, de geschiedenis van
dit bijzondere plekje herbeleven en er worden tips gegeven voor uitstapje
in de omgeving. Naast de Effelderwaldsee, wordt vermeld: "Auch das hübsche Örtchen Effeld selbst ist es wert, entdeckt zu werden."
"Hier an der Grenze konnte man früher mit Kaffee bare Münze machen."

Bergerweg 2 Vlodrop
Bergerweg 2 Vlodrop
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www.jouwkluswinkel.nl

Het verhaal op deze plaats langs de RurUfer-Radweg, gaat natuurlijk over
het smokkelverleden. In de Nederlandse taal staat hier op een bord de
volgende tekst te lezen:

www.jouwkluswinkel.nl
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"Tot 1953 was de koffiebelasting hoog. Wel tot zo'n 10 Duitse mark per
kilo. Het zou weldra onmogelijk zijn om koffie te betalen. Toch was dit niet
het geval voor 't Menke – een winkel met koffiehuis aan de kant van Nederland, gerund door broer en zus Harry en Mie. Ooit smokkelden Effelders zelfs koffie over de grens met een hele processie aan schutters, inclusief muziekband. Uiteindelijk was de dikke trom zo zwaar, dat twee
mensen hem moesten dragen…"

HET THUISFRONT VLODROP – "OOS EIGE BRÖK"
deel 2.
In de vorige editie van Tuut mit Ziepnaat (nummer 2, jrg. 2021), heb ik verteld over het mededelingenblad "Oos eige Brök", dat met enige regelmaat
door het Thuisfront-Vlodrop werd verstuurd naar de Vlodropse militairen
die in Indië verbleven.

Je kunt op de afbeelding van de smokkelaar ook op een knopje drukken.
In het Duits, in het Engels en in het Nederlands hoor je dan een uitvoeriger verhaal van een smokkelavontuur op de Effelder kermismaandag.
Voor dit verhaal hoef je echter niet helemaal de grens over! Op de volgende website, kun je dit lezen èn ook beluisteren:
www.rurufer-radweg.de/zeitzeugen/schuetzenbruder-grenzuebergang-effeld

1948 Thuisfront-Vlodrop, Vrachtwagen Actie Kerstpakket

………………………………

Na deze informatie, werd de avondwandeling weer snel hervat. Natuurlijk
was het verhaal van smokkelende Duitsers niet onbekend voor iemand uit
Vlorp. De Effelder Carnavalsvereniging heten ook niet voor niets 'Kaffeemänn'. En Harry 'van de grens' van de Weijer weten velen zich nog wel te
herinneren. Maar toch… het is waardevol dat dit stukje geschiedenis bij 't
Menke levend gehouden wordt!
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Op de foto zie je dat "Het Thuisfront-Vlodrop" met een vrachtwagen door
Vlodrop reed voor een inzamelingsactie "Een kerstpakket voor onze jongens".
Personen op de foto: Boven van links naar rechts: Toos Reihs; An Cuypers en Sef Janssen [vanne sjmit]. De bestuurder (stuur aan de rechterzijde) die links zit is waarschijnlijk Harrie Grachten. De namen van de twee
bijrijders, een kind en de persoon rechts die het hoofd uit de raam steekt,
zijn onbekend.
Een vast item dat in "Oos eige Brök" aan bod kwam was de rubriek 'De
voorzitter zegt'. Daarin kondigde de voorzitter onder andere regelmatig
aan dat er soldaten op het punt stonden om naar Indië te gaan of omge17
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- -Jac.
Jac.Pauly
Pauly
- -Jan
JanPeeters
Peeters
- -Johan
JohanPeeters
Peeters
- -Wiel
WielRauch
Rauch
- -Frans
FransReihs
Reihs
- -Harry
HarryReihs
Reihs
- -Pierre
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Schönwetter
- -Sef
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Mainke]
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HarrySchmitz
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- -Hein
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- -Jan
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vande
deWeijer
Weijer
- -Harry
HarryWillems
Willems

Het is best mogelijk dat ik niet alle namen heb gevonden van de
Vlodropse militairen die in Nederlands-Indië gediend hebben. Dit komt
omdat ik helaas niet in het bezit ben van alle exemplaren van "Oos eige
Brök". Mocht iemand nog enige aanvulling van namen hebben dan hoor ik
dat graag.
Een regelmatig terugkomend item in "Oos eige Brök" was 'Brieven uit Indië', verzorgd door An Cuypers. Zij gaf in deze rubriek een korte weergave
van de brieven die zij van de schrijvers onder "de jongens" ontvangen
had. Inhoudelijk varieerden de brieven. Soms was de inhoud luchtig, maar
er waren ook fragmenten bij waarbij men beschreef in welke bizarre omstandigheden men verbleef, bijvoorbeeld als men in gevechtssituaties had
verkeerd.
Hier een voorbeeld van een gedeelte van een ingezonden brief door Harry
Willems:
"20 november 1946 zetten we in Tandjok-Priek voet aan wal. In 'n grote
kazerne van het K.N.I.L., een 10 km buiten de stad, werden we ondergebracht. Hier zijn we kennis gaan maken met Indië en konden we een
beetje wennen aan het klimaat en de omgeving. Het klimaat was wel 't
ergste, want de natte moesson was net in volle gang. Het was dan ook
steeds ontzettend drukkend warm hier. En dan die Indische kost! We
moesten overgaan tot het eten van rijst en van allerlei gerechten waar ik in
Vlodrop nog niet van gehoord heb. Aardappelen komen hier niet op tafel.
En nu eet ik liever rijst dan aardappelen, tenminste als hij goed is bereid.
In Batavia hebben we toen 4 maanden doorgebracht. Vandaar zijn we 'n
100 kilometer verder Java op gegaan en kwamen we in Tjipanas, een
Dessa (dorpstreek) 60 km achter Buitenzorg. Hier bleven we tot de acties
begonnen en van die tijd af hebben we heel West en Midden-Java al afgereisd met ons bataljon. Verschillende kameraden zijn in deze strijd gevallen en velen hebben een laatste rustplaats onder een palmboom gevonden. Andere werden gewond en 'n heel stel is naar Nederland teruggekeerd."
Zo voor en na plaatste men ook wel eens een gedicht.
Harrie Reihs had een keer een mooi eigen gedicht ingestuurd. Dit werd terecht opgenomen in het april nummer van 1948.
Eenzame Post
Wie is 't, die daar zo ver van hier?
Het is een Vlodropse Marinier.
Eenzaam sta ik daar te dromen,
Van de tijd, die eens kan komen.
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Want telkens weer wordt mij met klem geraden:
Te waken over mijne kameraden.
Dan denk ik aan mijn Moeder goed en zacht,
Die aan de overkant op mij wacht.
Daar komt opeens de nieuwe post,
En word ik wederom afgelost.
Weg zijn al m'n dromen,
Mijn tijd van rusten is nu gekomen.
Nu ga ik naar mijn Ouders schrijven.
En beloof dan immer trouw te blijven.
Heb ik dat hier twee jaar getoond,
Dan hoop ik daarvoor thuis te worden beloond.

De volgende keer zal ik aandacht besteden aan de Vlodropse missionarissen, die ook met enige regelmaat in "Oos eige Brök" genoemd werden.
Dan nog een herhalingsoproep:
Wie heeft de nummers 1 t/m 7 of de vervolgnummers na nr. 21 van "Oos
eige Brök" nog in bezit?
Indien er nog vragen of aanvullingen zijn, kun je mij via de mail benaderen.
Email: henkwilbers@home.nl

Henk Wilbers

Harry Reihs.
In de editie van 15 maart 1948 nr. 8 stond een verslag van de thuiskomst
van Sef Smeets uit de Boomgaardstraat en Martien Berben van de Etsberg.
Hier enkele zinsneden uit het verslag van An Cuypers:
"Twee oorlogsvrijwilligers, die de hitte van de strijd meemaakten zijn behouden Amsterdam binnen gevaren en met vlag en wimpel in hun eigen
straat of buurt ontvangen. Het waren Sef Smeets uit de Boomgaardstraat
en Martien Berben van de Etsberg. De thuisfronters hadden 's avonds tevoren de ouderhuizen voorzien van flinke slingers dennengroen met rood,
wit, blauw en oranje bloemetjes versierd. Boven de deur hing een schild
met "Welkom thuis Sef-Martin". Nu zouden ze er niet meer aan twijfelen.
De buurt plantte nog een oprijlaan van bloeiende dennen en toen gaf het
geheel een feestelijke indruk.
Tegen de avond rolde een bus ons dorpje in. Daar zaten ze in. Vreugdevol was dit weerzien thuis bij hun ouders, broers en zusters. 's Avonds
gingen velen Sef en Martien met hun behouden terugkomst feliciteren.
Onder de aanwezigen waren ook de zeereerwaarde heer pastoor, burgemeester Mooren en de Thuisfronters met adviseur. Welgemeende klinkende speeches en stichtelijke woorden werden in het late avonduur op
beide Indië-mannen afgevuurd. Tenslotte werd er door de voorzitter van
het Thuisfront een reuzentaart met een welkomstgroet aangeboden. De
volgende avonden werden de gerepatrieerden door de Fanfare en Zangvereniging op hun manier verwelkomt. Voor Sef en Martien zijn 't zeker
onvergetelijke dagen geweest!
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DIAKEN BERT VENNER
Bert Venner sinds februari 2021 diaken in o.a. Vlodrop

"Vlodrop heeft een bijzonder plekje bij mij!"
Wellicht heeft u Bert Venner in de voorbije maanden al een keer gehoord
in een viering in onze kerk. Sinds februari van dit jaar is hij als diaken verbonden aan het parochiecluster 'Roerkerken', waarvan ook de St. Martinusparochie van Vlodrop deel uitmaakt. Maar wat is een diaken eigenlijk?
Waarom wilde hij graag in ons cluster aan het werk? En… wat moeten wij
nog meer van hem weten? Tijd voor een nadere kennismaking dus!
Twee soorten diakens
"Het woord diaken wordt als
eerste genoemd in de bijbel, in
het Nieuwe Testament, en wel
in de 'Handelingen van de
apostelen'", zo begint Bert
Venner. "In het 6e hoofdstuk
staat te lezen, dat de apostelen
een vergadering uitroepen om
uit te zien naar een aantal
mannen die hen kunnen helpen
bij de ondersteuning. Zo kunnen de apostelen zelf zich
meer wijden aan Gods woord.
Er worden dan zeven diakens
gekozen en, na gebed, werd
hen de handen opgelegd."
Er zijn twee soorten diakens.
Laten we zeggen dat de meest
voorkomende diaken, de transeunte diaken is. Deze ontvangt ongeveer een jaar na zijn
diakenwijding, de priesterwijding. Hij gaat dan dus als priester in, en voor, de kerk werken. De andere
is de permanente diaken die – zoals het woord al zegt – in principe altijd
diaken blijft. In deze hoedanigheid werkt hij meestal parttime in, en voor,
de kerk. "Het is niet zo dat hier een inkomen aan verbonden is, zoals veel
mensen denken. Het is letterlijk Pro Deo", aldus Venner. De permanent
diaken moet zelf voor zijn inkomen zorgen, hij kan ongehuwd, maar ook
gehuwd zijn.
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Waarom bent u diaken geworden?
"Ik was 23 jaar toen onze parochiepastoor vertelde over de opleiding tot
permanent diaken. Toen was ik acoliet in de St. Jozefparochie op de
Kemp in Roermond. Ik vertelde aan de pastoor dat ik die opleiding wel
wilde doen. Ik was namelijk altijd veel bezig in en met de kerk. Helaas
mocht ik dit toen niet… Je moest namelijk minstens 35 jaar zijn. Ook waren er nog andere eisen waaraan ik toen niet kon voldoen. Later, ik was
inmiddels getrouwd, kwam ik via de binnenstadparochie met een diaken in
contact. Uiteindelijk heeft zich toen de gelegenheid voorgedaan om in
1989 toch met de opleiding te starten. Met als eindresultaat: mijn wijding
tot permanent diaken in november 1993." Venner werd eerst als diaken
benoemd in de St. Laurentiusparochie in Maasniel. Al snel kwam daar
Leeuwen en Asenray bij. En uiteindelijk ook nog Roermond–Oost, het
gebied dat uiteindelijk de cluster ‘Roermond-Noord-Oost’ is gaan heten.
De overstap van Roermond naar Roerkerken
Waarom heeft Venner nu voor het cluster van de kerken in de Roerstreek
gekozen? "Dit is voortgekomen uit de hulpvraag van pastoor Schnackers,
toen hij rond de jaarwisseling van 2019-2020, door ziekte, niet meer alles
zelf kon doen. Ik heb toen nieuwe mogelijkheden gezien en gevonden
voor de invulling van het diakenambt. Deze mogelijkheden waren er op
dat moment niet voor mij in Roermond. En, ik dacht na 27 jaar nog wel te
kunnen en te durven beginnen aan een nieuwe uitdaging!"
Zorg voor ouderen, kinderen en jongeren
Het ambt van diaken is er om te voorzien in 'dienstwerk' in brede zin.
Daarbij hoort ook liturgie (de vieringen in de kerk), maar vooral ook de
zorg voor de mensen in en van de parochies. Diaken Venner heeft inmiddels ook aansluiting gezocht bij het Sociaal Team en medewerkers van
De Zorggroep in Roerdalen. Op deze manier hoopt hij in contact te komen
met ouderen en zo voor hen een soort 'tussenpersoon' te zijn of te worden
waar het zaken betreft in relatie met de Kerk. Verder heeft hij graag contact met kinderen en jongeren in de voorbereiding op het ontvangen van
bijvoorbeeld de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel.
Vlodrop biedt veel werk én mogelijkheden
"Al ruim 8 jaar assisteer ik elke zondagmorgen in de H. Mis in de basiliek
in St. Odiliënberg. Dit doe ik omdat er in mijn eigen parochie geen H. Mis
meer was op zondag. De toenmalige pastoor Honings was blij met een diaken die ook andere zaken mee vorm wilde geven. Hetzelfde geldt voor
onze huidige pastoor L’Ortye. Ja en toch speelt Vlodrop een andere, niet
onbelangrijke rol… Het was namelijk, na zoveel jaren, de eerste nieuwe
parochie met veel werk en mogelijkheden. Hier ben ik goed en hartelijk
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ontvangen en heb
mij hier direct thuis
gevoeld. Het feit dat
ik net met pensioen
was, gaf hierbij natuurlijk ook extra
mogelijkheden."
Groene vingers
De diaken is, na ruim
7 maanden werkzaam te zijn in ons
parochiecluster, blij
dat hij deze overstap
heeft gemaakt. "Ik
denk dat er nog wel
wat te ontdekken valt
wat betreft de mogelijkheden waarbij ik
een rol kan hebben.
En ik hoop ook dat
die er zullen zijn of
komen. Natuurlijk als
de
ontwikkelingen
met betrekking tot
het coronavirus dit
weer toelaten. En
wat Vlodrop betreft:
ja, het heeft een bijzonder plekje bij mij. Net zoals ook Asenray dat nog
heeft."
Bert is eine echte Remunjse jóng. Hier is hij in 1953 geboren. Inmiddels is
hij alweer 41 jaar getrouwd met Willemien. Samen zijn zij de ouders van 5
kinderen en de trotse opa en oma van 4 kleinkinderen. In zijn werkzame
leven heeft hij als bloemist gewerkt en nog altijd gebruikt hij zijn groene
vingers in zijn eigen tuin in Kitskensberg in Roermond.
Email: b.venner@roerkerken.nl
Tel: 06-12551409
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RESTAURATIE MARIAKAPELLETJE 1995
Weet u waar de hieronder geplaatste oorkonde in Vlodrop is 'verborgen'?

In deze oorkonde wordt de restauratie van de Mariakapel van Vlodrop in
de jaren 1994/1995 beschreven. Eerst zal hieronder ingegaan worden op
enkele kenmerken van het kapelletje, daarna op de geschiedenis van de
kapel.
Enkele kenmerken van de Mariakapel
Het is nu een klein rechthoekig bakstenen kapelletje met een halfrond dak
dat bedekt is (was) met koper. De kopgevel wordt gedragen door een
dwarsbalk - met een mooi woord een architraaf - die op zijn beurt weer
wordt gedragen door twee natuurstenen zuilen. Er bevindt zich
siermetselwerk in de zijgevels onder de dakvoet. In de rechterzijgevel treft
men een gevelsteen met het jaartal 1995. De toegang tot de kapel wordt
afgesloten door een rijk gedecoreerd smeedijzeren hek. In de kapel staat
een gepolychromeerd (d.w.z. veelkleurig) Mariabeeld, een corpus en een
hardstenen wijwatervat. Het Mariabeeld is overigens niet het beeld dat tot
de verbouwing in 1995 in deze kapel heeft gestaan. Let op de vorm van
de treurwilg die zich als het ware "om het kapelletje vlijt".
Enkele opmerkingen over de geschiedenis van de Mariakapel.
Tot 1945 stond op deze plaats een Mariakapel die precies leek op deze
nieuwe kapel uit 1996. Hoe lang deze oude kapel daar stond is niet
precies bekend. Vermoedelijk is de kapel gebouwd kort na de Franse tijd.
In elk geval staat op een topografische kaart uit 1845 reeds een kapel op
deze plek aangegeven.
Deze oude kapel is in 1945 door granaatvuur verwoest. Vervolgens is in
1946 op de plaats van de oude kapel een eenvoudig rechthoekig
kapelletje gebouwd, waarbij de diverse bouwmaterialen van de oude kapel
werden gebruikt. Dit eenvoudig kapelletje heeft op deze plek dus gestaan
van 1946 tot 1995.
Helaas zijn in de jaren 1993/'94/'95 door vandalen diverse vernielingen
aan deze kapel aangericht. Aan de stamtafel bij café Bremmers ontstond
toen het idee om de kapel met een smeedijzeren hek af te sluiten. Na een
bouwkundig onderzoek bleek dat de kapel in abominabel slechte
bouwstaat verkeerde. Het kapelletje zou "als het ware aan het hek komen
te hangen, in plaats van andersom…" Al gauw werd door de stamtafelvrijwilligers besloten om dan maar een geheel nieuwe kapel te bouwen
naar het voorbeeld van de kapel uit de 19e eeuw , eerste helft 20ste eeuw,
die dus tot 1945 hier stond. Giften van particulieren en bedrijven stelden
een groep vrijwilligers (stamtafel café Bremmers) in staat om een
prachtige nieuwe kapel te bouwen die in april 1996 op plechtige wijze
werd ingezegend. Waarlijk een juweeltje van Vlodrop.
(Uitvoerende personen o.a.: Bert Schmitz voor ontwerp bouwtekening en
smeedwerk; Bert Schmitz en Henk Schmitz voor uitvoering; Jan Mulders
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en John Schrooijen voor administratie; Jan op de Kamp voor bloemen;
Henk de Haas, Huub Hendriks, Thei Beunen, Frans Moors, Jos Dirks en
Han Wolfs voor uitvoering (sier)metselwerk; Jo Willems voor het
smeedwerk; Frans Ophelders voor stucadoorwerk; Bert de Wijs voor
electro; Sef Naus voor timmerwerk; voor natuursteen firma Smeets;
dakbedekking firma Verkoulen)
Achter de jaartalsteen (1995) in de rechtergevel is in een PVC- buis een
oorkonde ingemetseld, waarin de geschiedenis van deze vernieuwing van
de kapel is beschreven. In de oorkonde worden ook de namen vermeld
van de "stamtafel-vrijwilligers" van café Bremmers die meewerkten aan de
vernieuwing van de Mariakapel.
Daarmee is nu ook "verklapt" waar deze oorkonde in Vlodrop is
'verborgen'.
Het spreekt voor zich dat het uiteraard niet de bedoeling is om deze "schat
van Vlodrop" te gaan opgraven, nu de 'bewaarplaats' is onthuld!!! Mocht
men eventueel een kopie-exemplaar van deze oorkonde op A4 formaat
willen hebben, dan graag melden bij de redactie: jlsgcoenen@gmail.com

PUZZELE!
PUZZELE!
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Stuur het antwoord in en win ook
een mooie prijs!
De redactie ontvangt uw antwoord
graag vóór 1 november 2021. U
kunt het antwoord sturen naar:
bjornmaessen@ziggo.nl Of stop
een briefje met het juiste antwoord
en uw naam in de bus bij Boomgaardstraat 19 in Vlodrop.

DE OUDERENADVISEUR AAN HET WOORD
Zo verklein je de kans op dementie!

Jaarlijks is het op 21 september Wereld Alzheimer Dag. Op deze dag
wordt extra aandacht gevraagd voor de ziekte 'Dementie'. De Ziekte van
Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Maar er zijn ook
andere vormen zoals vasculaire dementie, frontotemporale dementie,
Lewy body dementie. Dementie kan ook optreden als gevolg van het syndroom van Korsakov of Parkinson.

Veel succes gewenst met Puzzele!

Kun je dementie voorkomen?

Dementie is nog niet te voorkomen. Wel zijn er bepaalde risicofactoren
bekend. Als je deze vermijdt, verklein je de kans op dementie. Wij zetten
ze hier voor je op een rijtje:

Osteopathiepraktijk Cuypers
Bergerweg 63 - 6063 BP Vlodrop - Tel 0475-400230
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1. Niet roken:
Roken vergroot de kans op de ziekte van Alzheimer met 45 procent.
2. Blijf op gewicht:
Overgewicht verhoogt het risico op dementie.
3. Cholesterol:
Cholesterol is een stof die je binnen krijgt via je voeding. Je lichaam heeft
cholesterol nodig, maar teveel is niet goed. Een verhoogd cholesterol
geeft een hoger risico op hart- en vaatziekten. Mensen met hart- en vaatziekten hebben een grotere kans op dementie.
4. Eet gezond:
Gezond eten is belangrijk. Een gezond dieet bestaat uit veel groente en
fruit, pasta, noten, zaden, vis en olijfolie. Rood vlees, volvette zuivelproducten, eieren en producten met veel suiker kun je beter beperkt gebruiken.
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5. Drink weinig alcohol:
Veel alcohol drinken is ongezond. Het verhoogt de kans op verschillende
ziekten, waaronder dementie. Er wordt geadviseerd om niet meer dan 1
glas alcohol per dag te drinken.
6. Beweeg voldoende:
De norm voor voldoende beweging is 5 keer 30 minuten per week. Wandelen, fietsen, maar ook het huishouden doen, zijn goede manieren van
bewegen. Het gaat om de inspanning die het kost en die een betere doorbloeding oplevert.
7. Houd je hersenen actief:
Actieve hersenen blijven langer gezond. Mensen die hun hersenen actief
houden, kunnen de symptomen van dementie beter opvangen. Blijf
daarom je hersenen prikkelen. Afwisseling is daarbij het toverwoord. Alleen maar kruiswoordpuzzels of geheugenspelletjes spelen, heeft geen aantoonbaar effect. Het gaat erom dat je verschillende dingen onderneemt. Volg een
opleiding of cursus, ga vrijwilligerswerk
doen en blijf sociaal contact opzoeken.

Ten slotte:

Dementie is in de meeste gevallen niet
erfelijk. Wanneer er in je familie een erfelijke variant van dementie voorkomt, is het
wel lastiger om de kans op dementie te
verkleinen.
Meer informatie over allerlei aspecten van
dementie, leest u op: www.dementie.nl
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NIEUWS UIT SENIORENLAND
WHO verwacht 40 procent meer mensen met dementie in 2030
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verwacht dat in 2030 het
aantal mensen met dementie in de wereld met 40 procent is gestegen, van 55 miljoen naar 78 miljoen. Deze verwachte stijging wordt
veroorzaakt door zowel bevolkingsgroei als vergrijzing.
De WHO vraagt overheden wereldwijd om een
nationaal beleid in te voeren voor de verzorging van
dementiepatiënten. In 2015 maakten ministers van
volksgezondheid afspraken over de aanpak van
dementie, maar volgens de WHO worden de doelen
van dit akkoord niet bereikt. Het gaat hier onder meer
om de verbetering van diagnostiek en verzorging. Momenteel heeft een op
de vier landen een beleid om dementiepatiënten en hun families te
ondersteunen.
Mondiaal probleem
De gezondheidsorganisatie benadrukt dat dementie een mondiaal probleem is. Zestig procent van dementiepatiënten woont in minder welvarende landen, waar minder toegang is tot de juiste middelen om hen te
verzorgen.
Bron: ANP 2 september 2021
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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!

Foto Gerda Grachten

Zowel het vullen van de
zakken als het opruimen
werd door vele vrijwilligers verricht! Wat een
saamhorigheid.
Chapeau voor alle helpers.
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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
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Vraag
vrijblijvend
offerte

Bel voor
een afspraak
wij komen
graag bij
u langs

