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De stamboom Vlek 

0.1. Vlek Jacobus Johannes 

Gehuwd met; 

Smits Catharina Johanna 

1.Vlek Goverinus Johannes Josephus  

      Delft   * 22-11 1872 Heerlen †21-11-1962 

 getrouwd op x 27-10-1898 te Oudewater met  Akerstraat 84 

1.0. Linnebank Wilhelmina Philomena  1ste vrouw 

      Oudewater * 24-03-1877 Heerlen †09-10-1925 

geboren uit het echtpaar Linnebank Hermanus en Lieshout Philomena 

1.1. Jacobus Johannes Maria   Oudewater * 02-02-1901 Maastricht †10-08-1971  

1.2. Hermanus Hubertus Henricus Oudewater * 30-07-1902 Den Haag †06-06-1985 

1.3. Theodorus Antonius Maria  Oudewater *28-11-1903 Oudewater †29-04-1904 

1.4. Philomena Margaretha Maria Th.  Oudewater * 14-03-1905 Sittard  †13-12-1979 

1.5.  Johannes Maria Josephus  Oudewater * 20-09-1906 Heerlen †21-11-1982 

1.6. Theodorus Antonius Maria  Oudewater *10-01-1908 Oudewater †10-12-1908 

1.7. Catharine Antoinette  Oudewater * 12-05-1910 Heerlen  †18-12-1997 

1.8. Margaretha Francisca Cornelia Oudewater * 23-02-1912 Heerlen †24-02-1994  

1.9. Elisabeth Francisca   Oudewater * 02-07-1913 Heerlen †08-02-1981 

1.10. Maria Catharina   Oudewater * 25-11-1914 Maastricht †17-08-2000 

1.11. Willem Cornelus   Oudewater * 23-01-1916 Den Haag †20-11-1990 

1.12 Anna Maria    Oudewater *21-02-1918 Oudewater †02-12-1918 

1.0.0 Schelberg  Anna Maria Gertruda 2de vrouw   

      Sittard  *28-05-1886 Heerlen †17-10-1944 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.5. Vlek Johannes Maria Josephus Oudewater * 20-09-1906 Heerlen †21-11-1982    

Gehuwd te Heerlen  op 29-08-1933 met: kerkelijk huwelijk  Heerlen x02-09-1933 

Jansen Gerardina Josephina 

      Breda  * 01-12-1910 Heerlen †28-03-1961 

komt uit het huwelijk van; 

Jansen Jozef Vincent ius Pancratius en Greef de, Petronella Dijmphua Maria Antoica 

Gewoond: Benzenraderweg 94, Laanderstraat Akerstraat 84. 

Kinderen uit dit huwelijk; 

1.5.1. Goverinus Josephina Maria Heerlen * 07-08-1934 Heerlen †05-11-1934 

1.5.2. Petronella Josepha Maria  Heerlen * 07-08-1934 

1.5.3. Goverius Johannes Josephus Heerlen *  15-07-1936 

1.5.4. Wilhelmina Philomena Maria Heerlen  * 26-12-1937 

1.5.5. Alfonsius Maria Jozefus  Heerlen *21-10-1940 

1.5.6. Marijke Cornelia Gerardina Heerlen *08-04-1943 

1.5.7. Maria Louisa Petronella  Heerlen *21-07-1945 

1.5.8. Johannus Maria Josephus  Heerlen *27-04-1947 

1.5.9. Hubertus Antonius Lambertus Heerlen *24-02-1950 

1.5-10 Josephina Petronella Goverdina Heerlen *27-08-1953 

                Maria 
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De stamboom in beeld 

 
fotonummer  stamboomnummer 

1   1.5. 

2   1.4. 

3   1.1. 

4  1. 

5   1.0. 

6   1.2. 

7   1.8. 

8   1.9. 

9   1.11. 

10   1.10 

11   1.12. 

12   1.7. 
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Boven:         Boven; 

1 Vlek Goverinus Johannes Josephus     1.0.0. 2
de

 echtgenote 
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Foto nr.  stamboom nr. 

1   1.5.7. 

2   1.5.9. 

3   1.5.10 

4   1.5.0. 

5   1.5.8. 

6   1.5.6 

7   1.5.5. 

8   1.5.2. 

9   1.5. 

10   1.5.4. 

           11   

   
7 8 9 10 11 

1 2 3 4 5 6 

Trouwfoto van Jan Vlek en Dien Jansen 
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Er kan gestart worden in Heerlen 

    25 maart 1919 

Aan de Weledelachtbare Heren 

Burgemeester en Wethouders  

van Heerlen.  

 Edel Achtbare Heer. 

 Met den verschuldigde eerbied 

verzoekt ondergetekende Goverinus Joh. 

Jos. Vlek, lood- en zinkwerker, thans 

wonende te Oudewater van Uw 

Edelachtbaren de vergunning te mogen 

krijgen tot het oprichten van een, 

Lood en zink werkterrein in het Perceel 

wijk Sectie E. no. 2689 staand in de 

Akerstraat te Heerlen 

Tot het uitoefenen van boven genoemde 

vakken zal door ondergetekende worden 

gebruikt een smidse en kachels en verder 

kleine handwerkmachines  en 

gereedschappen. 

 hopende dat Uw Edelachtbare 

Heer hiervoor geen bezwaren heeft en 

ondergetekende aldus uw goedkeuring en 

vergunning mag ontvangen. 

 Met de meeste hoogachting 

 uw dienstw. dienaar  

GJ.J. Vlek. 

Heerlen 27 febr. 1919 

No. 177.75. 
         Burgemeester en Wethouders van Heerlen. 
      Gezien het adres met bijlage van G. J. J. Vlek, 
loodgieter en zinkwerker te Heerlen dd. 27 februari jl. 
hoedende verzoek en vergunning tot het oprichten van 
een lood- en zinkwerkplaats op perceel kadastraal 
bekend Sectie E.no. 2689, gelegen aan de Akerstraat; 
      Overwegende dat met dit verzoek gehandeld is 
volgens het bepaalde bij art. 6 der Hinderwet; 
     Gezien het proces-verbaal, der op 14 maart jl. 
gehouden zitting; 
    Gelet op het rapport van de directeur van openbare 
werken alhier, dd. 14 maart jl. 242/3 rubr22; 
    Gelet op de bepalingen der Hinderwet 
 B e s l u i t e n; 
1 aan adressant en zijne rechtverkrijgende de 
gevraagde vergunning te verlenen. 
2. Te bepalen dat de inrichting binnen 2 maanden na 
heden voltooid en in werking moet zijn gebracht en 
van de verleende vergunning afkondiging te doen. 
    uittreksel deze zal worden gezonden aan de 
concessionaris met een aan dat uittreksel gehecht 
gewaarmerkt exemplaar der overgelegde toestemming 
en beschrijving 
    Aldus gedaan ter vergadering van 25 mart 1919. 
     Burgemeester en Wethouders van Heerlen 
   Waszink 
de Secretaris 
  Grootjans 
 

 

 

Boven; links en rechts de originele brieven  
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Firma Vlek 1898 – 1998 
Koper en blik, lood en zinkwerker en 

pompen die hij vanaf 1898 in het Utrechtse 

stadje Oudewater. Zijn zaak aan de 

Wijdstraat 19 kon overnemen van “Koperen 

Piet “ : een kleine winkel met daarachter een 

werkplaats.  

Het pand bestaat nog, er is nog steeds een 

loodgieter in gevestigd. 

Van uit zijn werkplaats verrichtte Rinus Vlek 

loodgieterswerkzaamheden bij de klanten 

aan huis, maakte koperen en zinken daken 

en goten en leverde en reviseerde de 

pompen waarmee het drinkwater toen nog 

veelal werd opgepompt. Leren ringen voor 

het repareren van dit soort pompen liggen 

ook nu nog in het magazijn bij de firma Vlek. 

Rinus Vlek Sr. Verkocht en repareerde ook 

wasteilen en pannen en andere 

huishoudelijke artikelen. 

In 1904 huwde hij Wilhelmina Philomena 

Linnebank.  

Het echtpaar woonde boven de winkel en 

kreeg 10 kinderen. 

de zaken gingen goed. 

In 1919 veranderde de situatie van het gezin Vlek ingrijpend. Moeder Vlek had al langere tijd een 

zwakke gezondheid en de dokter adviseerde haar dringend om te verhuizen naar een streek met een 

droger klimaat. 

Rinus Vlek volgde de raad op en vertrok met zijn gezin naar Heerlen in Zuid Limburg. Hij vestigde zich 

daar aan de chique Akerstraat, nadat hij van het college van burgemeester en wethouders 

toestemming had gekregen om een lood- en zinkwerkplaats op te zetten. 

 

          Rinus Vlek sr. 

 

Het pand in Oudewaterwaar Goverinus 

Vlek in1898 begon. 
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De jonge mijnstad Heerlen bood 

voldoende mogelijkheden voor 

een loodgieter en koper- en 

blikslager. Juist in die tijd werden 

immers nieuwe woningen 

gebouwd voor de mijnwerkers 

die uit heel Europa naar Limburg 

kwamen Rinus kreeg opdrachten 

voor diverse projecten, 

waaronder een groot aantal 

woningen op de Molenberg. 

Het pand aan de Akerstraat 

moest al snel worden uitgebreid 

en Rinus nam enkele nieuwe 

medewerkers in dienst. 

bestaande 

Bouwtekeningen 

bestaande winkel 1919 
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Het is 1920, er wordt volgens de akte van 14 mei 

1920 aan het winkelpand van de firma Vlek 

Akerstraat 84 een verbouwing gedaan.  

In de akte staat vermeld dat dhr. G.J.J. Vlek een 

balklaag mag leggen in de muur van het naast 

liggende pand van dhr. Laurent Joseph Fredericks, 

van beroep mijnwerker en wonende aan de 

Akerstraat nr. 82. Voor een bedrag van f. 175, -. 

Er staat nog een clausule in, dat in het geval het 

pand Vlek zal worden gesloopt, de muur van het 

pand van de buurman in de oorspronkelijke staat 

moet worden terug gebracht. 

Ook de buur aan de andere kant, de Rijks 

Geologische Dienst, wordt verzocht mee te 

willen werken on de verbouwing te 

verwezenlijken. 

De heer G.J.J. Vlek krijgt toestemming om de 

uitbreiding van zijn woning op de muur van de 

buurman te plaatsen, met die beperking dat er 

geen uitstekende delen op hun erf zijn. De gevel 

wordt dan gezamenlijk eigendom. 

 

 

 

Links en rechts twee 

rekeningen uit 1921 
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Oude situatie 

1919 

Nieuwe situatie 

1920 

De uitbreiding 

 

De uitbreiding van de winkel met het 

balkon er boven 



10 vlek 
 

In 1934 kwam zoon Johannes Maria Josephus Vlek in de zaak (28 jaar). Hij leerde het vak van zijn 

vader en bij ander bedrijven. Vanaf het veertigjarig bestaan van het bedrijf werd hij officieel 

betrokken bij de leiding. Rinus veranderende bij die gelegenheid de firmanaam in “G.J.J. Vlek & zoon. 

Vader Vlek was toen 66 jaar en Jan 32 Jaar oud. 

 

 

 

 

Middenstandtentoonstelling in het Grandhotel in Heerlen in de jaren 

1920 

In 1943 trok G.J.J. Vlek zich terug uit het bedrijf en droeg hij zijn 

zaak over aan zijn zoon Jan. Het was tijdens de oorlog niet zo 

gemakkelijk om een gezin met vijf kinderen te onderhouden, 

maar gelukkig kreeg Jan Vlek nogal wat werk van boeren in de 

omgeving. De betaling voor die werkzaamheden gebeurde 

veelal in natura, zodat het gezin het hoofd boven water kon 

houden. 

 

Bovenstaand briefje werd 

vaker geschreven in 1943 



11 vlek 
 

Tussen de jaren 20 en 40 was de firma Vlek nog met andere zaken bezig, buiten de uitbreiding van de 

zaak. 

Er werd een kalender ontworpen en verdeeld. De firma deed mee aan tentoonstellingen. Maakte 

praalwagens, tevens natuurlijk reclame, voor optochten door Heerlen. Ook werd de reclame niet 

vergeten bij het aanleggen van toiletten in de woningen waar de firma Vlek het sanitair voor haar 

rekening nam. 

Boven; de kalender uit 1921 met de maand juni. 

Onder; de praalwagen uit  1923, met opschrift sanitaires 1898- 1923. 

De watertoren van de Heerlerbaan. 

De foto is genomen op het Burg. de Hesselleplein toen nog hetende 

Lindeplein 

 

Boven; de praalwagen van de Firma Vlek. Waarschijnlijk 

genomen op het zelfde plein in dezelfde tijd. 

 

De porseleinen handgreep voor 

de spoelbak 
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Tijdens de 2de wereldoorlog werd  geoefend met gasmaskers 

door de luchtbeschermingsdienst. Maar bonkaarten en 

persoonsbewijzen waren geen oefening maar angstige 

werkelijkheid. 

Nergens in Europa, zelfs niet in Duitsland, bestond tijdens de 

oorlogsjaren een identiteitsbewijs dat technisch en administratief 

zo perfect was als het Nederlandse persoonsbewijs (PB). Voor het 

overgrote deel was dat de verdienste van één man. Hij geldt als het 

prototype van de collaborerende ambtenaar. J.L. Lentz was hoofd 

van de Rijksinspectie der 

Bevolkingsregisters, een functie die hij al 

voor de oorlog bekleedde. 

Tussen de eerste en de tweede 

wereldoorlog nam Jan (Johannes 

) Vlek deel aan oefeningen van 

het Rode Kruis (zie pijl). Het was 

wel een deftige vereniging met 

hoge hoeden. De mindere goden 

hadden maar een armband, 

maar die werd wel maar voren 

geschoven , zo dat ze goed te 

zien waren. Op de onderste foto 

werd geoefend met gewonde 

burgers. De vierde persoon van 

rechts is dokter August 

Widdershoven Sr. voorzien van 

rijlaarzen en leren 

handschoenen. De overige 

geüniformeerde personen 

hadden losse beenkappen of 

windsels. Verschil moet er zijn,  
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Na wereldoorlog II was er 

veel werk. Nederland herrees. 

Ook de firma Vlek had het 

druk. Zo voorzag het bedrijf 

een groot aantal zogeheten 

Oostenrijkse woningen van 

een sanitaire installatie.  

Een opmerkelijk project voor 

die tijd was het 

installatiewerk voor de eerste 

flatwoningen in Heerlen. De 

bouw van die woningen aan 

de Spoorsingel begon in 1948. 

In die tijd werden       over het 

algemeen gietijzeren 

rioleringen, loden afvoeren 

en ijzeren water- en 

gasleidingen verwerkt; een 

arbeidsintensieve bezigheid. 

Heel modern was dat de 

flatwoningen een geiser 

hadden voor de 

warmwatervoorziening. 

Langzamerhand werd 

duidelijk dat de enorme 

woningnood in Nederland 

een heel andere manier van 

bouwen noodzakelijk maakte.  

Daarom werden in de loop 

der jaren nieuwe materialen 

toegepast en veranderden 

werkmethodes, zodat de 

bouwsnelheid met sprongen 

vooruit ging. In 1948 leverde 

de firma Vlek één flatwoning 

per week op, in de loop van 

de jaren werd die 

opleveringstermijn  

teruggebracht tot één woning 

per dag. 
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Er werden grotere projecten 

aangenomen, waaronder 298 woningen 

in het Aarveld in Heerlen en 188 in het 

Heezerveld. Behalve aan tal van 

woningen voerde de firma Vlek ook alle 

voorkomende 

loodgieterswerkzaamheden uit aan 

scholen en bedrijfsgebouwen, onder 

andere bij de Staatsmijnen. En zelfs de 

Amerikaanse militaire begraafplaats in 

Margraten staat op de lijst van 

opdrachten. 

  

Links; 296 woningen in het Aarveld 

boven; 188 woningen in het Heezerveld 

 

Links; Johannes Maria Josephus Vlek.     

In moeilijke jaren heeft hij het 

bedrijf overgenomen. Na de 

bevrijding, heeft hij,samen met 

zijn vrouw Dien, gezorgd voor de 

bloei 

 

Rechts en onder; begraafplaats 

Margraten 
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Eind jaren ’50 kreeg de firma Vlek opdracht voor het loodgieterswerk aan de Amerikaanse Militaire 

Begraafplaats in Margraten. Het was een groot project dat veel vakmanschap vergde. Niet alleen 

moesten de gehele aan- en afvoerleidingen worden aangelegd, ook de toren aan de entree, de 

ontvangstgebouw en het museum moesten worden voorzien van verlood- koperen daken. 

Drie specialisten waren wekenlang aan het werk. Om geen last te hebben van de 

weersomstandigheden was op het dak van de toren een afdak aangebracht, maar dat waaide tijdens 

de storm naar beneden. Onder het enorme oppervlak van de begraafplaats werd een gietijzeren 

beregeningsinstallatie aangelegd om het gras zelfs in de droogste tijden groen te houden. Deze 

installatie is nog steeds in gebruik, evenals het enorme waterreservoir met bijbehorend pompstation. 

Er kwamen meer medewerkers in dienst en ook Lou Vlek werkte vanaf zijn veertiende jaar mee in de 

zaak. 

In 1950 moderniseerde Jan Vlek zijn winkel, omdat hij het sanitair in een mooie showroom wilde 

presenteren. Ook de huishoudelijke artikelen en de –loodzware- kachels en haarden hadden daar 

een representatieve plek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De medewerkers van de firma Vlek beheersten de oude technieken, maar werkten vanaf 1960 ook 

met moderne materialen, als pvc en andere soorten kunststof. 

Jan Vlek vond die overgang moeilijk te aanvaarden; het oude valmanschap, waar hij trots op was, 

verdween langzamerhand. Tenslotte is het inkorten van een gietijzeren rioolpijp met beitel en hamer 

heel wat anders dan het doorzagen van een pvc – pijp. De aandacht voor duurzaam bouwen leidt 

momenteel wederom tot een vernieuwing van de toepaste materialen. Ook nu is gedegen 

vakmanschap vereist, iets wat bij de firma nog steeds hoog in het vaandel staat. 

 

 
 

Boven; 

de 3
de

 generatie Loe Vlek (Alphonsus Maria Joseph) 

kwam als 14 jarige in het bedrijf. 
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Een werkje tussen door op 8 september 1960. 

 

De begraafplaats aan de Putgraaf waar de 

grafkelder was van Mgr. Savelberg en de 

graven van de zusters en broeders van de 

Congregatie en enkele leken, zou worden 

ontruimd; dit in verband met de uitbreiding 

van het St. Jozefziekenhuis. De stoffelijke 

resten van de zusters zijn overgebracht 

naar de begraafplaats van Huize de Berg. 

broeders en leken naar de begraafplaats 

aan de Akerstraat. De kruidenbroeder 

Aloysius heeft zijn laatste rustplaats 

gekregen op het kloosterkerkhof van huize 

Providentia te Sterksel gemeente 

Maarheeze. 

Mgr. Petrus Joseph Savelberg is 

herbegraven in gedachteniskapel aan de 

Gasthuisstraat. 

Een kort verslag van de plechtigheden over 

het herbegraven van de stoffelijke resten 

van Mgr. Petrus Joseph Savelberg 

Enkele namen van de aanwezigen tijden de 

plechtigheid; Zijn Hoogeerwaarde 

Excellentie Mgr. P Moors Bisschop van 

Roermond, Mgr. Bemelmans pastoor deken 

van Heerlen, edelachtbare Heer M. v. 

Grunsven burgemeester van Heerlen, de 

doctoren de heren Dr. H. Lindeboom, 

geneesheer directeur van het St. 

Jozefziekenhuis te Heerlen en Dr. H. 

Lubbers. 

Verder waren aanwezig de Eerwaarde 

Moeder Gerarda, Eerwaarde zuster Kostka 

en de Heer C. Houtackers, chef van de technische dienst van de kloosters te Heerlen en zeker niet te 

vergeten de heren die de oude loden kist moesten openmaken en de nieuwe loden kist moesten 

dicht solderen, de heren Jan Vlek en Wiel Heuts. 

De kist met het stoffelijk overschot van Mgr. Savelbergh werd uit de grafkelder gehaald nadat enkel 

eleden van het onderzoek commissie hadden verklaard dat de kist toebehoorde aan Mgr. 

Savelbergh. 

De oude loden kist werd vervoerd naar Huize de Berg, en daar onder toezicht van de Kerkelijke 

Rechtbank geopend door Jan Vlek en Wiel Heuts. 

Na de benodigde handelingen van de doctoren en de zusters aan het stoffelijk overschot, werd de 

nieuwe loden kist dicht gesoldeerd. In processie met alle aanwezigen naar zijn nieuwe rustplaats 

gebracht aan de Gasthuisstraat. 
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het sanitair De omstandigheden 

in de nieuwbouw waren 

uitstekend, maar Jan Vlek werd in 

beslag genomen door ziekte en 

het overlijden van zijn vrouw 

Dien, die altijd zijn rechterhand 

was geweest. Dat had zijn 

neerslag op het bedrijf. In 1962 

moest Rien Vlek, een jaar eerder 

dan voorzien, in de zaak komen. 

Een groot aantal projecten werd 

in uitvoering genomen, 

waaronder het installatiewerk 

voor de nieuwe HTS te Heerlen, diverse Dura ATLAS scholen in zuid – Limburg en het St. Janscollege 

in Hoensbroek. De HTS in Heerlen is de grootste opdracht die de firma Vlek ooit heeft uitgevoerd. 

Het ging om de gebruikelijke werkzaamheden, maar het project bevatte ook bijzondere uitdagingen. 

De meest moderne materialen moesten vooral in de laboratoria worden toegepast: steiguss sanitair 

en vulcathene afvoersystemen. Verder werden een droge brandleiding en persluchtleidingen 

aangelegd.  

De firma Vlek nam daarom meer vakmensen in dienst. Lou Vlek kwam weer terug in de zaak, nadat 

hij enkele jaren werkervaring had opgedaan in Eindhoven en Middelburg. Hij hield zich hoofdzakelijk 

bezig met het loodgieterswerk, terwijl Rien een afdeling centrale verwarming 

opzette. Het bedrijf groeide snel en Jan Vlek vond het steeds moeilijker om de 

vooruitgang bij te houden. Dat bleek toen de beide zoons voorstelden om 

moderner gereedschap aan te schaffen. Jan Vlek bemoeide zich steeds minder 

met de directe leiding van de zaak, maar hield wel de vinger aan de pols 

In 1964 werd besloten om de afdeling centrale verwarming te 

·verzelfstandigen. Lou runde het loodgietersbedrijf en Rien verhuisde in 1965 

met zijn nieuwe bedrijf naar de Litscheveldrweg 8 in Heerlerheide, waar het 

nog steeds is gevestigd. 

Aardgas verving langzamerhand steenkool en stookolie en maakte de centrale 

verwarming bijzonder populair. Vlek Verwarming voorzag in de loop der jaren dan ook wat woningen 

en bedrijven van cv. in het begin vooral in Brabant – misschien had dat te maken met het feit dat de 

eerste monteur uit Vught kwam. Er kwam zelfs een opdracht van Côte Dór in Amsterdam voor de 

verwarming van een magazijn en kantoren. 

Ook het bedrijf van Lou had het druk; de firma’s bewogen zich in dezelfde markt. 

In 1974 verhuisde Lou Vlek zijn loodgietersbedrijf maar het bedrijventerrein De Kissel in Heerlen. De 

gevolgen van de oliecrisis werden in die tijd langzamerhand duidelijker en de opdrachten werden 

steeds minder winstgevend. Toch lukte het nog tot 1978 om door te gaan. 

Toen gingen echter twee grote opdrachten niet door vanwege de slechte woningmarkt in Limburg. 

Om niet in een faillissement te geraken besloot Lou om zijn medewerkers te ontslaan. 

Luchtfoto HTS Bekkerveld. 

Links; de oudbouw rechts; de nieuwbouw 

Rien Vlek 
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Het werk dat nog afgerond moest 

worden, voerde Vlek Verwarming uit en 

het loodgietersbedrijf hield op te 

bestaan. Lou vertrok enkele jaren daarna 

naar Hengelo. Waar hij in opdracht van 

de firma Elmer een groothandel in 

sanitair en cv-materialen vestigde. 

Rien Vlek zette zijn bedrijf voort en deed 

nu ook loodgieterswerk voor voormalige 

klanten van zijn broer. 

Hij richtte zich echter niet langer op 

seriewoningbouw, maar verlegde het 

 accent naar specialisme. Zo introduceerde hij al in 1979 het gebruik van zonne-energie in Limburg en 

installeerde hij al heel vroeg hoogrenderend CV – ketels. In de zomer van 1984 kreeg Vlek 

Verwarming dankzij het extreem warme weer een grote opdracht bij ASM-FRCO in Brunssum.  

ASM-FICO, nu FICO tooling vervaardigt matrijzen voor chips. Door de warmte was de temperatuur in 

de bedrijfshal opgelopen tot 33⁰ C en dus was er behoefte aan een goede koelingsinstallatie. Vlek 

Verwarming had daarmee rekening gehouden in de offerte en had 

juist daaraan de opdracht te danken. De installatie voor 

verwarming, koeling en luchtbehandeling werd in 1985 opgeleverd 

en in 1996 werd het luchtsysteem aangepast aan de stand van de 

techniek. 

Het installatiebedrijf heeft een naam opgebouwd wat betreft 

vakmanschap en vakkennis . Klanten kiezen bewust voor dit 

gerenommeerde bedrijf vanwege de persoonlijke behandeling. De 

firma Vlek ontwikkelt zich tot een gespecialiseerd bedrijf, waar 

vernieuwing, opleiding en bijscholing sleutelbegrippen zijn. Ook het 

leveren en monteren van installaties voor airconditioning behoren nu tot het pakket. 

Zoon Han, 4de generatie, komt in 1985 in de zaak en neemt in 1998 de leiding op zich. Ook hij is trots 

op zijn vakmanschap en beschouwt het onderhoudswerk en het aanleggen van nieuwe installaties als 

een evenwichtige basis voor groei 

Lucht verdeel-systeem bij Fico Tooling 

zonnegasboil

er 

Han Vlek 

Cascade opstelling van HR-ketels. Corneliushuis Heerlerheide. 

Bronnen; 100 jaar Firma Vlek, archief Rijckheyt. Huize de Berg 


	05-29-01 vlek pdf
	05-29-02 vlek pdf
	05-29-03 vlek pdf
	05-29-04 vlek pdf
	05-29-05 vlek pdf
	05-29-06 vlek pdf
	05-29-07 vlek pdf
	05-29-08 vlek pdf
	05-29-09 vlek pdf
	05-29-10 vlek pdf
	05-29-11 vlek pdf
	05-29-12 vlek pdf
	05-29-13 vlek pdf
	05-29-14 vlek pdf
	05-29-15 vlek pdf
	05-29-16 vlek pdf
	05-29-17 vlek pdf
	05-29-18 vlek pdf

