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Wat is een Kerstgedachte? Iedereen
wenst iedereen een zalige Kerst.
Toch is Kerst 2021 (evenals in 2020) een
andere Kerst dan we gewend zijn.
Corona is al bijna 2 jaar een rode lijn
door ons leven, soms wat meer en soms
wat minder. Echter corona laat zijn sporen na in deze wereld, maar ook zeker in
onze samenleving en nog dichterbij in
onze families.
Corona is een onzichtbare sluipmoordenaar, die we zeker serieus moeten nemen. En laat zich zeker niet bedwingen
met alleen maatregelen.
Ik heb het idee dat we ermee moeten leren leven; hoe dat moet zou ik niet weten
en ik denk velen van ons ook niet.
Iedereen heeft er zijn eigen ideeën over.
Wel of niet vaccineren, boosterprik of
toch maar niet; uiteindelijk komen we er
samen wel uit denk ik, maar niet door
met de vinger te wijzen naar iemand die
wel of niet gevaccineerd is.
Respecteer ieders mening en laat iedereen in zijn waarde. Neem je eigen maatregelen waarin jij gelooft, maar hou je wel
aan de vastgestelde regels.
Rest mij alleen nog jullie een Zalige Kerst
en een gezond en gelukkig 2022 toe te
wensen.

Karel Verhesen
Voorzitter Seniorenvereniging Vlodrop
Geluksexpres en Activiteiten

Het uitstapje met de Geluksexpres bleek
een groot succes te zijn, met een klein
zwart randje: de valpartij van mw. Jeurissen. Zij kon niet met de Geluksexpres
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mee omdat ze ter observatie naar de huisartsenpost moest. Maar aan het
einde van de dag was ze bij het etentje gelukkig weer aanwezig.

Molenbergweg en aan de Turfkoelen nabij Kasteel Daelenbroeck. Via de
Bolbergweg reden we naar de Etsberg, langs het geboortehuis van Lia de
Beukelaer, naar onze eindbestemming Vlodrop.
Daar werden we verrast met een drankje en een heerlijk buffet van Jet en
Driek. Na het diner nog een drankje totdat om 20:15 uur de taxi voor Lia
kwam.

Na een ritje van Vlodrop binnendoor naar Posterholt werd lekker genoten
van koffie met vlaai bij Landal Aerwinkel.

Zo kwam er een einde aan een - volgens ons - geslaagd uitstapje, waaraan iedereen wel toe was na de lange coronatijd.
Wat hadden wij zo een goede 2e start na (tijdens) de coronatijd!

Daarna hebben we onze rit vervolgd naar St. Odiliënberg en via de
Melicker Ohé, langs de Bernardmolen, naar Herkenbosch, waar we
aandacht schonken aan het oologsmonument de Propeller aan de
4

We gingen met volle moed verder met het door laten gaan en opnieuw opstarten van de activiteiten. Het kienen, jeu de boules, kaarten, koken en
zeker de gym, maar dit was van korte duur.
Kerststukjes maken en een geheel vernieuwde Kerstviering: dit alles was
al in een ver gevorderd stadium, toen de besmettingen weer hoog opliepen en alles weer terug gedraaid moest worden.
Inmiddels hebben we weer enkele nieuwe leden erbij gekregen, maar helaas zijn ons ook enkele leden ontvallen.
Wij zijn nu bezig met een kleine kerstattentie voor alle leden.
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Als bestuur hopen wij in 2022 een jaar vol activiteiten te organiseren,
waarbij de "normale" activiteiten aangevuld worden met nieuwe. Dit kunnen wij als bestuur wel voorbereiden, maar zonder jullie deelname is het
niet mogelijk om er een succes van te maken.
Het kienen, kaarten en het gymmen zijn op dit moment activiteiten die elke
keer geld kosten. Dit wil zeker niet zeggen dat we van plan zijn deze activiteiten te gaan beëindigen, maar een betere bezetting zou wel wenselijk
zijn.
Rest ons alleen nog om jullie allen een hele fijne Kerst en een gezond
2022 te wensen.

Het bestuur van Seniorenvereniging Vlodrop.

VAN DE REDACTIE

Angsterweg 1,

Angsterweg
1,
6063 AT Vlodrop
6063 AT Vlodrop

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!

T (0475) - 48 50 06

T (0475) - 48 50 06

info@biermansmakelaardij.nl
www.biermansmakelaardij.nl

info@biermansmakelaardij.nl
www.biermansmakelaardij.nl

Abonnement op Tuut mit Ziepnaat

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

Winkeltjes in Vlodrop: opsomming winkels door Aar Kleinen
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
6

www.franssenschilderwerken.nl

In 'Op de koffie bij… Aar Kleinen' in
de vorige TmZ, somt Aar de winkel(tje)s op die destijds in Vlodrop
aanwezig waren. De redactie ontving
hierop van Anja Stammen het bericht
dat de winkel (met textielgoederen)
van haar vader op de Randweg 12,
in het rijtje ontbreekt. Graag vullen
wij het lijstje met deze winkel aan
(zie advertentie hiernaast). Weet u
nog meer aanvullingen of correcties op het lijstje, laat het ons weten.

De Redactie van Tuut mit Ziepnaat
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ER WAS GEEN PLAATS VOOR HEN.
EN OOK NIET VOOR HET CORONAVIRUS…
Kerstgedachte van pastoor L’Ortye

Terwijl ik dit schrijf rolt de vierde coronagolf over ons heen, met alle gevolgen van dien. Een record aantal coronabesmettingen en de nodige maatregelen die deze golf proberen af te zwakken en de genadeslag proberen
toe te brengen. Maar of dat gaat lukken? In de ziekenhuizen, op de IC’s
heerst de hoogste staat van paraatheid; men vreest zelfs voor ‘code
zwart’: als er geen plaats meer is voor nieuwe patiënten. Geen plaats in
de herberg… Dat was al eens eerder voorgekomen, tweeduizend jaar
geleden: geen plaats voor Maria en Jozef op weg naar Bethlehem om zich
daar te laten inschrijven (Luc.2,3), maar ook geen plaats voor het kind dat
zij verwachtten (vgl. Joh.10-11): een kind dat groot zou zijn en zoon van
de Allerhoogste genoemd zou worden (Luc.1,32); eenmaal volwassen zou
Hij zijn volk redden uit hun zonden (Mt.1,21). Geen plaats voor hen, geen
plaats voor Hem …
Voor het coronavirus
was ook geen plaats, het
kreeg
echter
ongevraagd een plaats in ons
midden, groter dan we
ooit voor mogelijk hadden gehouden; het zette
ons leven op zijn kop en
ontwrichtte ons samenleven. Hoe verlangen wij
en snakken wij naar de
vrijheid van vóór de coronapandemie. Al die
beperkende maatregelen, we hebben het gehad! Wie of wat kan het tij keren? Zelfs een hoge vaccinatiegraad bleek
geen garantie voor een normaler leven. Terwijl ik dit schrijf lijkt het wel of
we weer terug bij af zijn, weer een jaar terug in de tijd toen het Kerstfeest
ook ten gevolge van corona in het water leek te vallen.
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"Heden is U een redder geboren: Christus de Heer" (Luc.2,11), was en is
nog altijd de Blijde Boodschap van Kerstmis. Geen redder die eens even
met de vuist op tafel slaat en zegt: en nu is het genoeg geweest! Maar ook
geen redder die met de deur in huis valt. Integendeel: een die zich vriendelijk aandient en zegt: "Ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mijn
stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met
Hem houden" (Apc.3,20). Wie de stilte mijdt kan Hem niet horen; wie geen
geloof heeft zal Hem niet herkennen; wie de hoop verloren heeft wil Hem
niet openen; wie de liefde ontbeert schuift niet bij Hem aan tafel. Laten
we onszelf het volgende toewensen, ook en vooral in deze coronatijd als
we toevallig toch in lockdown of quarantaine
moeten en we ook minder last zullen hebben
van afleiding en verstrooiing van buiten:
stilte, geloof, hoop en
liefde om de Heer te
ontmoeten die (niet alleen met Kerstmis) midden onder ons wil komen, midden onder ons
wil wonen: Christus de
Heer.
Jos. L’Ortye, pastoor
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OP DE KOFFIE BIJ… MIA RIEKEN-VAN MONTFORT

ROERDALEN B.V.
mr. J.L. SCHROYEN
notaris
Schaapsweg 36 6077 CG Sint Odiliënberg
Telefoon: 0475 - 53 74 40 Telefax: 0475 - 53 50 33
Internet: www.notariskantoorroerdalen.nl E-mail: info@notariskantoorroerdalen.nl

Mia is geboren op 6 februari 1926 in de Holst. Haar moeder noemde haar
altijd Marieke, maar iedereen noemde haar gewoon Mia.
Haar ouders hadden een gemengde boerderij, zoals destijds vele gezinnen in de Holst en Vlodrop. Varkens, kippen en wat landbouw.
Ze was nummer 3 uit een gezin met 11 kinderen.
Lena, Thei, Mia, Corrie, Harrie, An, Mien, Sjra,
Pierre, Sef en als benjamin en nakomer Toos.
Pierre en Sef zijn al vroeg overleden, zo´n 6 weken
na hun geboorte.
Mia ging naar de lagere school in Posterholt en
doorliep alle 7 klassen. Hierna hielp ze eerst een tijd
thuis mee. Later heeft ze gewerkt bij de Fourniturenzaak Bruekers in Posterholt. Ze was daar dag en
nacht in dienst, alleen van zondagmiddag tot maandagmorgen was ze thuis. Het salaris bestond uit
kost, inwoning en wat geld.
Mia op 16 jarige leeftijd
met links zus An

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

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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Tijdens de Vastelaovend van 1948 leerde ze Harrie
Rieken uit Vlodrop kennen op de kermis in Posterholt. Ze kregen verkering en 21 september 1949 zijn

ze getrouwd.
Ze trouwden in de kerk van
Posterholt en het feest was bij
café Bol, haar nieuwe buren.
De eerste 2 jaar woonde ze in
de noodwoning achter het huidige woonhuis op de Markt. Nu
woonde Mia midden in het
dorp, dat was wel even anders
dan op de Holst, waar je eerst
een stuk door het veld moest
lopen naar het dorp. De noodwoning is nog vrijwel origineel
en de laatste die niet is afgebroken in Vlodrop. Die noodwoning doet nu dienst als berging.
Harrie werkte als mijnwerker op
de Maurits.

Mia en Harrie voor hun huis
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In september 1950 werd zoon Jan geboren en Piet volgde een jaar later.
Dochter Gerrie werd in 1955 geboren. Toen Gerrie pas 13 maanden was
overleed Harrie op 42-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker; Mia was
pas 30. Gelukkig stond ze er niet alleen voor met de 3 kleine kinderen, ze
kreeg veel hulp van onder
andere haar schoonbroer
Sef Rieken uit Vlodrop.
Ook nam Mia kostgangers
in huis zoals Har Hendriks, die op het gemeentehuis werkte en het
nieuwe hoofd van de
school, meester Giessen.
Veel deed ze zelf in huis:
witten, behangen en verven. Mia was een echt
manusje-van-alles. Ze onderhield een groentetuin
met onder andere staakbonen, aardappelen, wortelen en spinazie; tuinieren was haar hobby. Zo
onderhield ze haar gezin.
Ze deed ook aan borduren (onder andere schilderijtjes) en breien. Ze
breide niet alleen sokken,
maar ook truien met Mia met haar drie kinderen. Gerrie in de kinderwagen
en Piet rechts en links Jan
ingewikkelde kabelpatronen. Op een oude trap-naaimachine, van het merk Singer, werden kleren
gemaakt en vermaakt.
Achter het huis lag de lagere school, wat wel eens makkelijk kon zijn. Als
met name Gerrie weer treuzelde en de schoolbel al klonk, zette ze de kinderen gewoon over de draad!
Piet was degene die het meeste kattenkwaad uithaalde en met Sinterklaas de pakjes van tevoren inspecteerde… Ook kwam hij weleens met
strafwerk naar huis. "Ik mag niet…….", ja wat hij niet mocht weet Mia niet
meer, waarschijnlijk iets onbenulligs. Gelukkig had Piet zijn hulptroepen
bestaande uit Jan en de tweeling Rien en Els en hun oudere zus Mia van
der Beek (van Bekker Sjeng) om de strafregels vlug te schrijven. En dan
nog de truc met 3 potloden aan elkaar gekoppeld met elastiekjes.
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De fanfare repeteerde nog bij café Bol en er klonk dus bij iedere repetitie
mooie muziek in de tuin! Schoonbroer Pierre Bonné speelde bij de fanfare
van het Reutje en als er destijds muziekfeesten bij het Kasteeltje waren
stond de hele tuin vol met fietsen van fanfareleden van het Reutje.
Destijds was op zondagmorgen de parochiebibliotheek open, die zich bevond aan de achterkant van de kerk. Later was er bij de lagere school een
lokaal ingericht als bibliotheek. Officieel heette die de Rooms Katholieke
Leeszaal en Openbare Bibliotheek. De bibliotheek werd gerund door vrijwilligers en een boek uitzoeken kon je uit de gestencilde catalogus van
alle boeken. Je mocht jammer genoeg niet zelf in de rekken neuzen. Jan
en Gerrie waren fanatieke lezers en vaak hadden ze een paar dagen voor
de bibliotheek weer open was de boeken al uit.
Mia is lid van onze seniorenvereniging en van de Zonnebloem en is lid
geweest van de vrouwenbond.
In 2017 is haar dochter
Gerrie overleden, dit
was net als het overlijden van haar man een
moeilijke periode in haar
leven. Maar ze kent ook
veel vreugde in haar leven: ze is oma van Sander en Ilse, en overgrootmoeder van Anton,
Reinout, Jesse en Tijn.
Ze woont nu in bij haar
zoon Jan die een aantal
jaren geleden het huis
gekocht heeft. Ze doet al
het huiselijke werk nog
zelf, wassen, strijken, de
slaapkamers stofzuigen.
Als het mooi weer is
gaat ze geregeld nog
een
rondje
lopen,
zonder stok of rollator.
De plantjes in de tuin
Mia met jongste achterkleinzoon Tijn
naast het huis mag
niemand anders planten, dat doet ze nog allemaal zelf. En we weten
allemaal hoe verzorgd haar tuintje eruit ziet. Als het aan haar lag zou ze
13

nog graag zelf op een trapje de ramen wassen, maar dat heeft men haar
verboden. De zelfredzaamheid die ze haar hele leven heeft gehad is er
ook nu nog. Ze begrijpt het wel, maar zou het toch stiekem nog zelf willen
doen!
Haar zus Lena is 95 jaar oud geworden maar is nu in leeftijd door Mia ingehaald.
"En ik wil eigenlijk gewoon doorgaan tot de 100!"

De 6 zussen.
Van links naar rechts.
Staand Mia, Toos, An en Mien.
Zittend Leen en Cor

WELKE WEG?
Als je nooit omhoog kijkt, niet je oog naar boven richt,
Zul je nooit de zon zien, met haar stralende krans van
licht.
Als je niet omlaag kijkt, naar de grond waar op je staat,
Zul je nooit de steen zien, die je pijnlijk vallen laat.
Als je niet vooruit kijkt, niet het onbekende ziet,
Grijp je naast je kansen, die je toekomst biedt.
Als je niet terug kijkt, naar de sporen die je maakt,
Zul je nooit de mens zien, die steeds meer op afstand
raakt.
Welke weg je inslaat, welke weg die je ook kiest,
Altijd blijft iets over, dat je uit je oog verliest.

Pleunis

Welke weg is beter, welke richting is verkeerd?
Nooit zul je het weten, als je niets doet of probeert.
Thea Dingemanse
=================================================

Passion for Fashion

Bergerweg 2 Vlodrop
Bergerweg 2 Vlodrop
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www.jouwkluswinkel.nl
www.jouwkluswinkel.nl
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ZWARTE PIET EN DE ZONNEBLOEM
Terwijl de meeste landgenoten volop genieten
van het mooie Spaanse na-zomerweer, begint
het bij ons in het paleis van Sint Nicolaas in Madrid weer volop te kriebelen.
afdeling Vlodrop
Wij kijken met veel plezier uit naar de komende
boottocht van Pakjesboot 12 naar het verre Nederland. Een lange zeereis met onderweg vaak
allerlei prettige of minder fijne verrassingen.
Eenmaal in Nederland aangekomen worden we
ieder jaar in veel steden en dorpen feestelijk
onthaald. Ofschoon we de laatste jaren ook steeds vaker merken dat niet
iedereen altijd even blij is met onze komst. Dat vinden we heel jammer.
Maar zowel Sint Nicolaas als zijn pieten verheugen zich enorm op het bezoek aan het mooie dorp Vlodrop. Ik persoonlijk kijk vooral uit naar de traditionele tocht met de traktor en de huifkar van de Zonnebloem, waarbij
pakjes en tasjes vol surprises bij de mensen van hun doelgroep in het
dorp zelf en in de zorgcentra in de buurt worden rondgebracht.
’s Morgens vroeg wordt
allereerst de met ballonnen en slingers versierde
huifkar volgeladen. Na
een lekkere Nederlandse
cappuccino begint het
grote werk. Vanaf de
Rothenbach trekken we
langzaam via de Etsberg
en de Roerbrug het dorp
binnen.
Onze plan-piet heeft voor een mooie route gezorgd en duidelijk aangegeven op welke adressen de pakjes en tasjes bezorgd moeten worden.
Ondertussen zijn vier zwarte pieten met een auto onderweg naar
(oud)dorpsgenoten, die in de diverse zorgcentra verpleegd worden. Ook
zij worden ter plekke met grote blijdschap en oprechte dankbaarheid ontvangen.
Vooral het moment dat ik bij een zieke of eenzame aanbel en binnengelaten word, geeft mij een heel bijzonder gevoel. Dat blijde gezicht van de
betreffende persoon bij het overhandigen van het pakje is voor mij vaak
heel aangrijpend.
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Dit is het verhaal van één van de ZONNEBLOEM Pieten.
Dit is het verhaal van één van de ZONNEBLOEM Pieten.
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GESCHIEDENIS VLODROP
HEERDGANGEN

De Meinweg en Vlodrop zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zeker
door de heerdgangen. Onder heerdgang wordt verstaan de dagelijkse
rondgang van de kudde, onder leiding van de herder, door de gemeente.
Het oude woord 'heerd' betekent niet alleen 'kudde' maar ook 'herder'.
Rond woonhuis, schuur en veestallen lagen de moestuinen en de
boomgaarden; daaromheen akkers beschermd door een ring van
akkermaalshout tegen vraat door de dorpskudde, die buiten de ring op de
'gemene' gronden (wilde graslanden, heide of bossen) werd geweid.
De kern van het patroon van heerdgang bestond uit het min of meer driehoekige dorpspleintje, waar de heerdgang ‘s morgens vroeg begon en ‘s
avonds eindigde. Hier lag de dorpspoel waar het vee zich kon laven. De
aan het pleintje gelegen huisplaatsen werden door veekerende hagen of
'tuinen' (uit dood hout samengestelde hagen) beschermd, behalve in de
hoekpunten waar hekken de doorgang van de kudde al of niet konden
beletten.
Diverse dorpspleintjes, waarvan de heerdgang al diverse generaties verdwenen is, zijn toch nog als zodanig herkenbaar ofwel door hun vorm
(spoelvormig of driehoekig), oude bebouwing, maar vooral door karakteristieke benamingen voor dergelijke pleintjes. Denk aan: 'koel', 'pool',
'maar' of 'meer', zijn synoniemen voor de dorpspoel. 'Varen', 'valder' of
'volder' als synoniem voor dorpspoort. 'Dries' of 'bies(t)' voor plein. Veedriften zijn brede wegen die aan beide zijden veekerend dienen te zijn ofwel door hun holle vorm ofwel door een beplanting met hagen. Namen
voor veedriften zijn ontleend aan het soort vee: 'rund, koe, schaap, vee' in
een samenstelling met 'weg, baan of straat'. Soms 'drift' of 'dreef'.
Ook de holle vorm of de naam voor het soort veekering komt terug in
toponiemen, bijvoorbeeld 'holstraat' of 'haagweg'. Andere voorbeelden
hebben betrekking op namen voor de weidegebieden waar de kudde
voedsel vond: het zijn de vele 'heidewegen', maar ook 'groenstraten' zijn
te beschouwen als heerdgangwegen, evenals diverse 'miswegen' die, zoals uit onderzoek is gebleken (Hillegers, 1992), meer met 'mest' dan met
'kerkgang' van doen hebben. Veedriften mondden uit in weidegebieden.
Veedriften speelden ook vaak een centrale rol in het proces van de ontginning, aanvankelijk een weg waarlangs heerdgang plaats vond en die
de verbinding vormt tussen de nederzetting en de heide. De 'Hooibaan'
van Vlodrop is daarvan een goed voorbeeld. Die naam is volgens Hillegers de 'verhollandste' vorm van het dialectische 'heuje', in de betekenis
van 'vee hoeden'.
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Heerdgang vanuit het dorpscentrum naar het zuidwesten.
De Koebroekweg begint aan een driehoekig pleintje aan de zuidrand van
het dorp en verloopt in zuidelijke richting. Daar liggen langs de Roer natte
graslanden die als broeklanden werden geëxploiteerd. De Tranchot-kaart
vermeldt 'Kuhbroich'. De Schaapsweg ontspringt aan een ander pleintje
dat aansluit bij het hierboven aangeduide en verloopt in een zuid-westelijke richting naar gronden die vier tot vijf meter hoger liggen dan die van
het Koebroek. Deze hoog gelegen en dus droge weidegronden zijn voor
schapen geschikter dan voor rundvee. In 1800 was deze heide al ontgonnen tot private landbouwgronden. Tussen beide heerdgangwegen ligt een
onverharde weg, de Heersteeg, hoogstwaarschijnlijk een verschrijving
voor 'heerdsteeg', in de betekenis van een smallere weg voor de scheper,
de koeherder of voor hun kudde. Op grond van deze gegevens mag worden aangenomen dat er voor 1800 zowel vochtige als droge weidegronden in het zuidelijk deel van de gemeente Vlodrop lagen die door de
dorpskudde werden beweid. Al vóór 1800 zijn deze gemene gronden geprivatiseerd en omgezet in landbouwgrond. Alleen het Koebroek werd tot
bos omgevormd.
Heerdgang vanuit het dorpscentrum naar het noordwesten.
Eveneens aan een pleintje (met veepoel in 1835) ontspringt een andere
'broekweg': de Bennebroekweg. De naam kan betrekking hebben op een
familienaam, maar de weg verbindt ook een perifeer gelegen pleintje in
het dorp met vochtige graslanden langs de Roer. Een andere weg, de
huidige Bergerweg, die ook aan dat pleintje ontspringt, verloopt in een
meer noordwestelijke richting en verbindt het dorpscentrum met een in
1920 nog bestaand, meer gefragmenteerd heidegebied.
Heerdgang vanuit het dorpscentrum naar het noordoosten.
Deze heerdgang is aan de hand van zowel historisch en hedendaags
kaartmateriaal als van talrijke heergang-indicatieve toponiemen heel goed
te reconstrueren. Allereerst de Hooibaan waarvan de betekenis, volgens
Hillegers, niet met 'hooi', maar met 'heujen' (= vee hoeden) samenhangt.
Deze weg verdeelt het weidegebied van de Meinweg (een 'gemene' heide
oftewel heide in gemeenschappelijk bezit) in twee symmetrische delen,
ontspringt in het dorp en eindigde blind. In deze uitgestrekte heide, van
nature begrensd door de Roode Beek, de Lange Graft en de Roer (tevens
de grenzen vormend van de gemeente Vlodrop), ligt een aantal opmerkelijk duidelijke heerdgang- indicatieve toponiemen.
De Koezoep, een veedrenk, ligt op de grens met de voormalige gemeente
Herkenbosch. De Bolberg, een rustplek voor rundvee, genoemd naar de
bol (= stier) ligt ongeveer op de grens van de vochtige, productieve en
20

Een uitsnede uit de Tranchotkaart, 1803-1820, 47 Herkenbosch. Duidelijk zichtbaar het
waaiervormige patroon van de paden vanaf De Kievit o.a. Zodra er geen landbouwgronden
meer tegen vraat (door de kudde) beschermd hoefden te worden, maakte het eigenlijk niet
meer uit in welke richting de kudde werd geweid/gehoed.

voor rundvee meer geschikte graslanden langs de Roer.
Een boomgroep uit een aantal eiken in de overigens open heidevlakte, is
een geschikte rustplek voor de scheper met zijn kudde. Tevens fungeert
het boomgroepje als een levende grenssteen en oriëntatiepunt. Het toponiem 'Aan de zes eiken' herinnert hieraan. De Tranchot-kaart vermeldt
midden op de heide: 'An die sieben Eichen'. In een verre uithoek van de
'meent' (= weideplaats in gemeenschappelijk bezit) komen regelmatig
grote zwarte en schuwe vogels, kraaien, voor: de Craijwinckel. Met Craijen bedoelde men destijds niet alleen de Roek en de Zwarte Kraai, maar
ook de in onze streken nu verdwenen Raaf, die vooral met schapenkudden een nauwe band heeft.
Bronnen:
H. Hillegers, Heerdgang in Vlodrop en op de Meinweg, Natuur Historisch Maandblad, 1999
Fons Voesten, Belaef Roerdalen,
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PUZZELE!
De puzzel in de vorige uitgave van TmZ was een rebus. De oplossing
was de volgende zin: Als de sloten schoon zijn stroomt het water
goed.
Het aantal personen dat een oplossing
naar de redactie stuurt, neemt iedere
keer toe! Een aantal nieuwe personen en
een aantal verstokte puzzelaars… Alle
inzendingen van de rebus hadden de
juiste oplossing gevonden. Ook deze keer
moest dus weer geloot worden. Als
winnaar kwam uit de bus: Gerda van de
Venne. Al eerder viel Gerda in de prijzen.
En het lot bepaalde dat zij ook deze keer
een mooie prijs in ontvangst mocht
nemen, die gekocht is bij een van de
adverteerders. Gerda, van harte proficiat!
De puzzel van deze keer is een
Woordzoeker.
In het blok hierna staan allemaal letters.
Onder het blok staat een lijst met
woorden. Deze woorden staan allemaal
in het blok met letters. Ze kunnen zowel
van links naar rechts als van rechts naar
links geschreven zijn. Maar ook
horizontaal,
verticaal en diagonaal.
Dezelfde letters kunnen meerdere keren
gebruikt worden. De gevonden woorden,
moeten worden doorgestreept. De letters
die niet gebruikt zijn, vormen twee nieuwe
woorden. Deze twee woorden zijn de oplossing van deze puzzel! Het
thema van deze puzzel is: "Winter". Ook de oplossing heeft hier natuurlijk
iets mee te maken…
Stuur het antwoord in en win ook een mooie prijs! De redactie ontvangt uw
antwoord graag vóór 1 maart 2022. U kunt het antwoord sturen naar
bjornmaessen@ziggo.nl. Of doe een briefje met het juiste antwoord en uw
naam in de bus bij Boomgaardstraat 19 in Vlodrop.
Veel succes gewenst met Puzzele!
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DE OUDERENADVISEUR AAN HET WOORD
Als grijstinten de oude dag beheersen…

Somberheid of depressie?

Somberheid en verdriet horen bij het leven. Het zijn normale reacties op
nare gebeurtenissen. Ook als je veel zorgen hebt, bijvoorbeeld over geld,
relaties of jouw gezondheid, kun je je somber voelen. De donkere decembermaanden, maar ook de gevolgen van de beperkingen n.a.v. het coronavirus, kunnen je ook somber maken. Somberheid komt bij ouderen
veel voor. Het voelt soms heel zwaar, maar is meestal tijdelijk.

Osteopathiepraktijk Cuypers
Bergerweg 63 - 6063 BP Vlodrop - Tel 0475-400230
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Wat kun je doen tegen somberheid?
- Bij somberheid helpt het vaak om er met anderen over te praten.
Leg uit hoe je je voelt. De meeste mensen hebben hier begrip
voor. En vaak heeft men dit al een tijdje aan je gemerkt.
- Heftige ervaringen verwerken kost tijd. Neem die tijd. Je mag verdrietig of boos zijn. Stel niet te hoge eisen aan jezelf.
- Komt de somberheid doordat je zorgen hebt? Bijvoorbeeld door
problemen met gezondheid, geld of omdat je ruzie hebt met anderen? Probeer erover te praten met iemand. Vind je dit moeilijk?
Praat er dan over met de huisarts of met iemand van het Sociaal
team Roerdalen. Vaak kunnen zij je ondersteunen en verder helpen.
- Als je veel piekert, schrijf dan iedere dag op waarover je piekert.
Het opschrijven helpt om gevoelens te begrijpen en oplossingen te
vinden. Nadat je van alles hebt opgeschreven, kan het fijn zijn om
even te ontspannen. Maak een wandeling of pak de fiets. Bewegen en frisse lucht helpen.
- Probeer zo veel mogelijk regelmaat in het leven te houden:
* Ga op normale tijden naar bed.
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** Sta
Sta op
op tijd
tijd op
op en
en kleed
kleed je
je aan.
aan.
** Eet
3
keer
per
dag
op
vaste
Eet 3 keer per dag op vaste tijden.
tijden.
** Drink
Drink liever
liever geen
geen alcohol
alcohol en
en gebruik
gebruik geen
geen drugs.
drugs.
** Blijf
als
het
kan
je
dagelijkse
werkzaamheden
Blijf als het kan je dagelijkse werkzaamheden en
en hobby’s
hobby’s doen.
doen.
** Neem
voldoende
(nacht)rust.
Neem voldoende (nacht)rust.
Zorg
Zorg voor
voor afleiding
afleiding en
en ontspanning.
ontspanning. Doe
Doe dingen
dingen die
die je
je leuk
leuk of
of pretprettig
vindt.
tig vindt.
Zorg
Zorg dagelijks
dagelijks voor
voor minimaal
minimaal een
een halfuur
halfuur lichaamsbeweging.
lichaamsbeweging. Ga
Ga
bijvoorbeeld
wandelen,
fietsen,
zwemmen
of
bijvoorbeeld wandelen, fietsen, zwemmen of tuinieren.
tuinieren.
Ga
Ga bij
bij vrienden
vrienden langs,
langs, ook
ook al
al ziet
ziet u
u er
er tegenop.
tegenop.

Als
Als de
de somberheid
somberheid overgaat
overgaat in
in een
een depressie.
depressie.
Het
Het kan
kan zijn
zijn dat
dat de
de somberheid
somberheid
niet
niet overgaat
overgaat en
en zelfs
zelfs erger
erger wordt.
wordt.
Het
kan
dan
misschien
Het kan dan misschien een
een dedepressie
pressie worden.
worden. Bij
Bij een
een depressie
depressie
ben
ben je
je 2
2 weken
weken lang
lang het
het grootste
grootste
deel
van
de
dag
somber
deel van de dag somber en/of
en/of
bijna
bijna niks
niks interesseert
interesseert je
je nog.
nog.
Daarbij
heb
je
ook
3
of
meer
Daarbij heb je ook 3 of meer van
van
de
de volgende
volgende klachten:
klachten:
-- Je
Je hebt
hebt lichamelijke
lichamelijke klachten
klachten zoals
zoals verstopping,
verstopping, een
een droge
droge mond,
mond,
onverklaarbare
pijn,
duizeligheid,
hartkloppingen,
trillende
onverklaarbare pijn, duizeligheid, hartkloppingen, trillende handen,
handen,
druk
druk op
op de
de borst,
borst, en
en hoofdhoofd- en
en rugpijn.
rugpijn.
-- Je
hebt
moeite
met
in
slaap
Je hebt moeite met in slaap vallen
vallen of
of doorslapen,
doorslapen, of
of je
je komt
komt moeimoeilijk
uit
bed.
lijk uit bed.
-- Je
Je kunt
kunt je
je slecht
slecht concentreren,
concentreren, bent
bent vergeetachtig
vergeetachtig en/of
en/of kunt
kunt nernergens
gens een
een beslissing
beslissing over
over nemen.
nemen.
-- Je
Je voelt
voelt je
je leeg,
leeg, nutteloos
nutteloos of
of schuldig.
schuldig.
-- Je
bent
lusteloos
en
prikkelbaar.
Je bent lusteloos en prikkelbaar.
-- Je
Je hebt
hebt geen
geen eetlust
eetlust meer
meer of
of eet
eet juist
juist veel
veel meer
meer dan
dan vroeger.
vroeger.
-- Je
voelt
je
traag
of
juist
onrustig.
Je voelt je traag of juist onrustig.
-- Je
Je bent
bent bijna
bijna elke
elke dag
dag moe.
moe.
-- Je
huilt
zonder
dat
Je huilt zonder dat dit
dit oplucht
oplucht of
of wilt
wilt graag
graag huilen
huilen maar
maar dit
dit gaat
gaat
niet.
niet.
-- Je
Je hebt
hebt schuldgevoelens
schuldgevoelens en
en het
het gevoel
gevoel niets
niets waard
waard te
te zijn.
zijn.
-- Je
denkt
regelmatig
aan
de
dood.
Je denkt regelmatig aan de dood.
Een
Een depressie
depressie kan
kan veel
veel oorzaken
oorzaken hebben
hebben
Een
depressie
heeft
niet
Een depressie heeft niet één
één duidelijke
duidelijke oorzaak,
oorzaak, maar
maar ontstaat
ontstaat door
door een
een
combinatie
van
allerlei
factoren.
Bij
ouderen
kan
een
depressie
combinatie van allerlei factoren. Bij ouderen kan een depressie onder
onder
meer
meer een
een lichamelijke
lichamelijke oorzaak
oorzaak hebben,
hebben, worden
worden veroorzaakt
veroorzaakt door
door medimedicijngebruik
of
samenhangen
met
vormen
van
dementie.
In
sommige
cijngebruik of samenhangen met vormen van dementie. In sommige famifami26

lies komen depressies bovendien vaker voor dan in andere. Ook het gebruik van bepaalde stoffen, zoals hormonen, medicijnen en alcohol, kan
het ontstaan van een depressie uitlokken. Sociale factoren, met name
verdrietige of schokkende gebeurtenissen, kunnen ook een depressie oproepen. Een voorbeeld is het overlijden van een partner, familielid of iemand in de vriendenkring. Ook ingrijpende veranderingen zoals pensionering of verhuizing naar een verzorgingshuis, kunnen je kwetsbaarder maken voor een depressie. Dat geldt nog meer wanneer je jouw oude sociale
contacten moet missen of wanneer je niet kan wennen aan jouw nieuwe
omgeving.
Ik herken een aantal
klachten. Wat moet ik
nu doen?
Herken je een aantal
van de verschijnselen
die in dit artikel zijn genoemd? Dan kun je het
beste contact opnemen
met de huisarts. Vind
je dit moeilijk, vraag
dan of iemand met je
meegaat, bijvoorbeeld
een vriend(in) of een
familielid. Je kunt ook contact opnemen met:
Het Algemeen Maatschappelijk Werk via tel. 088 – 65 60 600
of mail naar: sociaalteam@roerdalen.nl .

'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
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MUZIEKSJLINGER FANFARE 12 SEPTEMBER 2021
Wat een leuke activiteit van fanfare Wilhelmina op zondag 12 september
2021 in Vlodrop! De muziek van de fanfares Wilhelmina Vlodrop en St.
Paulus Maria Hoop slingerde zich op deze zondag – onder een stralende
zon – door Vlodrop: van de Markt, via de Acacialaan, naar de Etsberg.
Belangstellenden konden op deze plaatsen genieten van de vrolijke klanken van deze twee fanfares. Hieronder enkele foto's die een goede indruk
geven van deze muzikale activiteit. (Foto's zijn aangeleverd door Patricia
van Riessen, waarvoor onze dank)

========================================================
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NIEUWS UIT SENIORENLAND

Iedere zondag geopend van 10 tot 17 uur.

'Pfizer-vaccin voorkomt ziekte, maar ook besmetting van anderen'
Mensen die zijn ingeënt met het vaccin van Pfizer/BioNTech, dragen
het coronavirus veel minder snel over. Dat komt naar voren uit twee
Israëlische studies en betekent dat de vaccins mogelijk niet alleen
voorkomen dat mensen ziek worden, maar ook dat ze andere personen veel minder snel besmetten.
Het virus zou bij ingeënte
mensen zonder symptomen
89,4 procent minder overdraagbaar zijn. Bij patiënten
die wel symptomen hebben ligt
dat percentage zelfs nog hoger, op 93,7. Dat staat in een
data-analyse van Pfizer en het
Israëlische
ministerie
van
Volksgezondheid waar persbureau Reuters de hand op heeft
kunnen leggen.
Ook een afzonderlijke studie leverde goed nieuws op. Onderzoekers van
het Sheba Medical Center concludeerden dat 7214 ingeënte ziekenhuismedewerkers het virus na 15 tot 28 dagen veel minder snel overdroegen.
Het gaat om een reductie van 85 procent bij besmette mensen met symptomen. Als ook asymptomatische patiënten worden meegerekend, gaat
het om een afname van 75 procent.
Bescherming omgeving
"Of het uiteindelijk gaat om een reductie van 75 procent of 90 procent is
niet belangrijk. Het is een enorme afname van de overdraagbaarheid", zei
een door Reuters geraadpleegde expert van de Hebreeuwse Universiteit
van Jeruzalem. "Het betekent dat niet alleen de gevaccineerde persoon
bescherming geniet. Zijn of of haar omgeving wordt ook beschermd."

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!

Een epidemioloog van de universiteit van Tel Aviv benadrukte dat meer
onderzoek nodig is. Hij zei dat de studie van Sheba belangrijk is, maar
was gericht op één medische instelling en een beperkte groep mensen.
Ook de gegevens van het ministerie vereisen volgens de deskundige vervolgonderzoek, al zou het wel gaan om bemoedigende cijfers.
Door: ANP, 19 februari 2021

30

31

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

