Van de voorzitter
Na 8 jaren heeft Gerry Hurkmans besloten om te stoppen als bestuurslid.
Deze acht jaren zijn haar, zoals ze zelf zegt, goed bevallen. Ze vond het
leuke jaren en kijkt dan ook met plezier terug op deze periode in het bestuur. Tijdens de onlangs gehouden algemene ledenvergadering werd
met een cadeautje afscheid genomen van Gerry als bestuurslid. Gerry,
nogmaals bedankt. Wij als bestuur vinden dat we in Diana Briels een
goede opvolgster van Gerry hebben gekregen. Wij wensen Diana dan
ook veel succes en plezier in haar nieuwe functie.
Na vele jaren is er ook een einde gekomen aan onze feestavond. Na lang
wikken en wegen heeft het bestuur besloten om deze avond niet meer te
organiseren. De kosten waren te hoog geworden om nog door te gaan
met deze activiteit. Natuurlijk blijft het bestuur zoeken naar een nieuwe
vorm van ontspanning, waarbij muziek en dans voorop staan.
Piet Peters
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Er is weer een verenigingsjaar voorbij. Een rustig jaar was het wel. Wat de
activiteiten betreft geen schokkende gebeurtenissen.
Het buurtblaedje is zoals gebruikelijk weer vier keer verschenen. Weer
verzorgde Frenk Scheepers de lay-out van deze buurtblaadjes. Diana Knapen is na diverse jaren lid te zijn geweest gestopt als redactielid. Nogmaals
onze dank voor haar inzet. Toos Quasters heeft haar plaats ingenomen. Ook
een woord van dank voor de adverteerders die het jaar 2004 weer gebruikt
hebben om middels een advertentie de buurtvereniging financieel een extraatje te geven.
Oud papier is door de vereniging afgelopen jaar 6 keer opgehaald. Zoals
men kan zien is de container steeds flink gevuld. Dit betekent toch elk jaar
een opbrengst van tussen de 400 en 500 euro. Dus toch erg belangrijk om het
papier in te zamelen.
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We beginnen 2004 met een gezellige en goed verzorgde nieuwjaarsdinch.
De dinch werd goed bezocht. Enkele jongeren lieten zien en horen dat er
muzikaal talent op het Schoor zit.
De jaarvergadering werd zoals gewoonlijk door een 25-tal leden bezocht.
Mutaties bestuur en kascontrolecommissie:
Bestuur: Aftredend is Huub Knapen. Hij stelt zich herkiesbaar en gaat, nadat de vergadering daarmee akkoord is gegaan, nogmaals een periode van
vier jaar verder in het bestuur. Onze dank.
De kascontrolecommissie bestaande uit Jan Koolen en Marjo Tullemans
hebben hun werk goed gedaan volgens de penningmeester. Onze penningmeester blijkbaar ook want alles klopte. Jan Koolen wordt bedankt en Jos
Simons stelt zich de komende 2 jaar beschikbaar voor deze functie.
Toneelgroep De Meiberg presenteerde zich afgelopen jaar met het schitterend toneelstuk “Pastor Leid”. Het was een groot succes. Twee bomvolle
zalen in het weekend na carnaval.
Er werd een mini-OLS gehouden op het terrein van de schutterij van Nederweert-Eind. Het was helaas geen goed weer maar daar leden de schietresultaten gelukkig niet onder. Er werd goed geschoten en na diverse kavelronden en invallende duisternis werd de kantine rond 19.00 uur gesloten.
Ook is er een Lentewandeling gepland voor het gehele gezin. Diverse liefhebbers, groot en klein, geven hier gehoor aan en genoten van een prachtige
wandeling. Dhr. Wijers van het IVN legt het een en ander uit en door zijn
deskundigheid krijgt deze activiteit iets extra’s.
In september de fietstocht met barbecue. Zoals altijd een groot aantal
deelnemers genoten van het schitterende weer en een mooie route. Een activiteit die nog steeds aanslaat en dus voorlopig niet meer weg te denken van
onze agenda. De afstand van rond de 30 km is voor iedereen nog steeds goed
te doen.
Eind oktober werd de feestavond gehouden. Het orkest bestond nu uit drie
leden en zorgde weer voor een goede stemming. Naar mijn mening een goede afsluiting van het orkest die in de toekomst met z’n drieën verder wilden
gaan en voor ons niet meer beschikbaar konden zijn.Het aantal bezoekers
was tegenvallend, maar de aanwezigen hebben zich goed geamuseerd. Toch
is deze avond te duur gezien de opkomst.
Door de 50+ groep werd een speciaal uitstapje gehouden. Een bezoek aan
het Limburgse Simpelveld waarna de reis met een boemeltrein naar een be2

zienswaardigheid in de vorm van een mooie boerderij werd vervolgd. Deze
activiteit is weer een succes gebleken. Er komen steeds meer 50-plussers,
dus wie weet wordt dit binnen enkele jaren de best bezochte activiteit.
Voor het eerst werd een spokentocht georganiseerd. Het initiatief kwam
vanuit de toneelgroep en het animo was groot. Een activiteit die erg aansloeg
en zeker de toekomst heeft. Het enthousiasme bij de organisatie was groot en
verdient zeker een pluim.
De kienavond in november werd goed bezocht en de leuke prijsjes vlogen
over de tafel. Een zelfde categorie mensen blijft deze activiteit trouw bezoeken.
St. Maarten werd op 11 november gehouden en slaat bij de jeugd en bij de
ouders goed aan. De opkomst was goed. Op het land van Miep en Gerard
Tullemans lag de brandstapel. De koffie en de wafels gingen bij de aanwezigen er goed in.
Het prijskaarten was in december. Iets later dan gebruikelijk en het was
weer gezellig. Voor de tweede keer waren er weer mensen die de amerikaanse variant van het jokeren beoefenden. De klaverjassers streden weer
om de hoogste eer die dit jaar een onbetwiste winnaar leerden kennen.
Ook in december werd er geschaatst in Eindhoven. Er kon weer gekozen
worden tussen de snelle baan, het disco-schaatsen of de kantine. Door de
voorzitter werd een permanente controle in de kantine gehouden en hij constateerde dat de kantine goed werd bezocht door de oudere deelnemers.
Dit is een beknopte weergave van wat zich zoal in het afgelopen jaar heeft
afgespeeld. Het bestuur heeft buiten de 6 bestuursvergaderingen, regelmatig
contact met elkaar en weet zich bijgestaan door een actief kindercomité en
idem redactie.
Tevens wordt nog gezorgd dat bijzonderheden in het weekblaadje komen te
staan en worden per activiteit uitnodigingen in de bus gedaan bij de leden.
Wij danken, als bestuur, iedereen voor haar of zijn inzet, de prettige samenwerking en het vertrouwen wat jullie in ons hebben. Maar beste leden zoals
al vaker aangehaald staan wij open voor nieuwe ideeën of andere suggesties.
Schoor, 22 februari 2005
De voorzitter
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Jaarverslag kindercommissie 2004
Het programma begon in 2004 op vrijdag 12 maart met het discozwemmen voor de jeugd vanaf 8 jaar. 14 kinderen hebben hieraan deelgenomen. Na anderhalf uur zwemmen onder de flitsende lampen en zelfs muziek op verzoek, kreeg iedereen nog een pakje drinken en zakje chips.
Moe en voldaan werden de kinderen weer thuis afgezet.
Zoals inmiddels vele jaren gebruikelijk komen kinderen in de leeftijdsgroep t/m 8 jaar op 2e paasdag naar de Meiberg om paaseieren te zoeken. Dit jaar hebben er 23 kinderen deelgenomen. Mede dankzij de medewerking en enthousiasme van de paashaas was het weer een gezellige
morgen. Het was die dag al echt voorjaarsweer zodat ook de ouders en
andere belangstellenden konden genieten van koffie, koekjes en paaseitjes. Na afloop was er voor de kinderen een snoepzak met leuke verrassing.
Vanwege de goede opkomst in 2002 en 2003 werd besloten weer een
zeskamp te organiseren. Deze was gepland op zaterdag 19 juni. ‘s Morgens was het goed weer, zodat we met enkele ouders rond 12.00 uur begonnen met opbouwen in de Meiberg. Onvoorstelbaar hoe snel het weer
daarna omsloeg en er een hevige onweersbui los barste. Er stond gelijk
zoveel water en het grasveld op de Meiberg leek wel een glijbaan, zodat
we helaas de 36 kinderen die zich hadden opgegeven moesten afbellen.
Gelukkig waren de weergoden ons wel gunstig gezind op zaterdag 17 juli
toen het zomeruitstapje op het programma stond. We zijn met 23 kinderen en hun ouders naar speeltuin Kitskensberg in Roermond geweest.
Iedereen zelfs de allerkleinsten hebben zich hier uitstekend geamuseerd.
We hebben gezellig met z’ n allen rond de zandbak friet gegeten.
De herfstactiviteit op woensdag 27 oktober sloeg heel goed aan. Maar
liefst 36 kinderen melden zich hiervoor aan. Om 13.00 uur verzamelden
wij bij de poort van museum Eynderhoof. De kinderen werden in 3
groepjes verdeeld, waarvan steeds 1 groepje om beurten naar de bakkerij
ging. Hier gingen we vlechtbroodjes en vlaaitjes bakken. Ook tijdens de
rondleiding, het spelen met het oude speelgoed, verkleden e.d. waren de
kinderen enorm enthousiast. Inmiddels was het tegen 16.00 uur en kwam
er een heerlijke geur vanuit de bakkerij. Trots ging iedereen zijn eigen
gebak ophalen om mee naar huis te nemen.
4

11 november Sint Maarten. Evenals vorig jaar bij familie Tullemans
aan de Roeventer-schans. Vanaf takelbedrijf Duits werd er verzameld,
waarna we in optocht met veel lichtjes en lampions naar de brandstapel
gingen.
Tot slot het Sinterklaasfeest. 26 kinderen kwamen vol verwachting naar
zaal Briels. Sint kwam met maar liefst 3 pieten. Nadat iedereen bij de
Sint was geweest of zelfs een voordracht had gedaan, was er natuurlijk
voor iedereen een kadootje. Het was zoals elk jaar een gezellige ochtend
en nadat we Sint en Pieten buiten hadden uitgezwaaid was de morgen
weer voorbij.
Tot zover het verslag over het afgelopen jaar.
Op dit moment hebben we 73 kinderen t/m 12 jaar in onze buurt. Wij
zijn als kinder-commissie blij met de positieve reacties en de grote opkomst bij de activiteiten die wij organiseren. Wij willen dan ook iedereen
bedanken die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het
doen slagen hiervan.
De Kindercommissie

Aanbieden prinsenwagen
Maandag 7 februari was het zover, tegen 12 uur s'morgens kwam men de
prinsenwagen aanbieden. De joekskapel klein mer neugter zat boven op
de wagen en maakte volop muziek.
Voor en achter de wagen liepen de wagenbouwers en de raad van elf en
nog meer buurtbewoners, het was een fleurige boel en men had er enorm
veel werk aan gehad. Het was voor ons het prinsenpaar een enorme belevenis. Na een korte speech van Mat Feijen en prins Eric hebben we nog
een aantal onderscheidingen omgehangen aan degene die hebben geholpen met het lassen, timmeren, bouwen en schilderen van de wagen.
Daarna kon men binnen nog een kop koffie en een pinke krijgen. Ook
stond er nog soep en broodjes klaar voor degene die honger hadden gekregen. Nadat iedereen weg was zijn we met de prinsenwagen naar Nederweert vertrokken waar we de optocht van boven af hebben kunnen
bekijken, want we zaten boven in de top. Een paar keer hebben we moe5

ten uitwijken of we moesten bukken omdat we anders tegen de takken
van de bomen reden. Het was een enorme ervaring om dit mee te maken
en we willen bij deze dan ook nog iedereen bedanken die op welke wijze
dan ook heeft meegeholpen, want deze carnaval is voor ons onvergetelijk
geworden.
Eric, Henny, Iris en Kim

Veiligheid in en om de wijk
Op de jaarvergadering van dinsdag 22 februari kreeg Eric Kusters
van Roeven nr. 2 het woord over de verkeersproblematiek in onze
buurtschap. Hij hield een vurig pleidooi om de 80-km.grens op Roeven te verlagen, omdat het voor fietsers en met name voor de schoolgaande kinderen daar letterlijk LEVENSGEVAARLIJK is !
Hij had een “brand”brief opgesteld voor alle bewoners van Schoor, Roeven en Kraan, die zij kunnen ondertekenen. Op korte termijn gaan onze
medewerkers van het COCON-project: VEILGHEID-IN-EN-OM-DEWIJK, zijnde: Rini van Veldhoven, Schoor 43 en Jan van de Kam, Wessemerdijk 9, met Eric Kusters in overleg.
In het verleden heeft deze commissie zijn diensten bewezen bij het veilig
maken van de kruising bij de Schoorbrug en de oversteek van de Rijksweg bij Sluis XV. Bij de hiervoor noodzakelijk serie vergaderingen op
het gemeentehuis, was de verantwoordelijke wethouder met zijn ambtenaren natuurlijk nauw betrokken, alsmede de Stichting 3VO en het politieteam. Ook in de gemeenteraad en het commissiewerk kwamen Schoor,
Roeven en Kraan niet achteraan, getuige de inzet van onze vertegenwoordigster in de gemeenteraad Elly Scheepers – Dings Kraan 18A.
Loopt U tegen onveilige situaties aan in onze buurtschap ? Meldt het
a.u.b. bij een van bovengenoemde personen. Prioriteit heeft nu echter de
gevaarlijke situatie op Roeven en het punt Kraan- afslag Heihoek.
Wij hopen dat zoveel mogelijk bewoners de brief van Erik Kusters ondertekenen en retourneren, want U weet het:
SAMEN STAAN WE STERK ! !
J.vd K.
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Voor maar liefst drie avonden in een volle zaal Briels bracht onze toneelvereniging “De Meiberg” op 11, 12 en 13 februari het blijspel “de
verloofdje van mien vrouw”. De bezoekers hebben kunnen genieten van
een komedie, waaraan zelfs het bekende “THEATER-VAN-DE-LACH”
nog een puntje kan zuigen. Het tiental personages in hun bijzonder komische verwikkelingen brachten de zaal voortdurend aan het schateren.
Door het perfect afgewerkte decor viel er echter ook visueel te genieten,
temeer daar – naast de speciale richtmicrofoons aan het plafond - ook
aan de belichting extra aandacht was besteed. Na het succes van vorig
jaar, waren de verwachtingen hoog gespannen en was een extra optreden
op vrijdagavond toegevoegd. De staande ovatie op zaterdag zegt genoeg
over “De Meiberg”, onze toneelvereniging, die laat zien waarin een kleine gemeenschap GROOT kan zijn.
WIE IS EIGENLIJK DE VERLOOFDE VAN MIJN VROUW ?
Toby Thomson , een studeerkamersulletje, met als specialiteit het liefdesleven van diepzeevissen, uitstekend neergezet door Frans van Eijk,
die – klein, maar niet onbelangrijk detail – even was vergeten zijn eigen
trouwring af te doen, toen hij de hand kwam vragen van schrijfster Hella
de Groot, die precies een jaar was getrouwd met huisarts Theo van Roy.
(Maar dat wisten Toby en zijn ouders toen nog niet). Hella, mooi gespeeld door Will Peters, moest blij lachend haar oom en tante met zoon
Toby uit Canada ontvangen, terwijl ze door hen juist héél ónaangenaam
werd verrast. Dit glimlachen, dat we dus “grim”lachen moeten noemen,
deed ze uitstekend, zoals trouwens heel veel aandacht was voor het zogenaamde “stille spel” bij alle figuren, die binnen enkele ogenblikken
met hun mimiek konden overschakelen van woedend naar verliefd of van
verbazing naar pesterig leedvermaak. De huisarts, Theo van Roy had
ongetwijfeld de zwaarste rol, omdat hij ook nog eens moest optreden als
Oostenrijkse kelnerin; een werkelijk sublieme travestierol van Henry
Breukers, die op de laatste avond zijn hoge vrouwenstem kwijtraakte,
hetgeen de pret niet mocht drukken , evenmin als dat hij zijn snor had
moeten offeren voor de goede zaak. Het komt allemaal weer terug Hen-

ry: je stem én je snor. Alle misverstanden ontstaan doordat het huisartsenpaar een uit Oostenrijk afkomstige huishoudster heeft, Monika, mooi
vertolkt als een echte ‘Mien Dobbelsteen’ door Resie Duits, die aan haar
werkgever moet bekennen dat zij al twintig jaar ongehuwd moeder is van
Mieke, die zij nu eindelijk hoopt weer te zien. Mieke, met de juiste emotie neergezet door Kim Duits wordt heel boos op huisvriend Eric van
Horn, wanneer hij misbruik maakt van zijn huisartsenrol die hij voor
twee dagen overneemt van Theo van Roy. Later – als hij zijn doktersjas
weer uit kan doen – blijkt Mieke echt verliefd op hem. Eric wás het al
een dag langer: Peter Nossin maakte er een prachtige creatie van: de
vrijgezel die op slag verliefd wordt op een meisje van 20! Mieke’s moeder, Monika, had eerst nog een appeltje te schillen met slager Willem
Hermans, met veel overtuiging gebracht door Frans van den Eerenbeemt
(tevens regie), die zijn intense woede als sneeuw voor de zon laat verdwijnen als hij verliefd wordt op Monika. Huub Knapen zette een degelijke Nederlands-Canadese boer neer: recht door zee, doortastend in zijn
optreden met Engelse tongval en flirtend met de Oostenrijkse “kelnerin”,
dat hem natuurlijk niet in dank wordt afgenomen door zijn vrouw Cathy,
Iet Hermans, een echte “kernaalie”, door de pseudo-dokter Eric getracteerd op koude zitbaden, maar die haar Eindse supporters in de zaal wederom niet heeft teleurgesteld. Bravo voor de hele cast! De gemakkelijkste rol was voor de baby van het dokterspaar, die alleen maar hoefde te
huilen als het hélémáál niet gelegen kwam: het was dan ook maar ‘n pop.
Liest 35 oefenavonden heeft de groep – onder leiding van de inmiddels
ervaren Frans van den Eerenbeemt – buiten de thuisstudies, besteed aan
gezamenlijke repetities. Voorzitter van de buurtvereniging, Piet Peters,
sprak aan het slot van deze grandioze toneelavonden een dankwoord uit
en vergat daarbij niet de stille werkers achter de schermen: fam. Briels .
Jan Hermans en Ber Moonen, die samen met de decorbouwers Frans van
Eijk en Math Duits flink wat sjouw- en timmerwerk hebben moeten verrichten, souffleur Math Duits, grimeurs Will Peters en Kim Duits, geluidsman Edwin Beelen en de video-operateur op vrijdag: Dave van den
Eerenbeemt .
Bedankt “MEIBERG”en alvast graag tot volgend jaar in het eerste weekeinde na de Vastenavond.
J.vd K.
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Toneelgroep “DE MEIBERG”
3 dagen topvermaak

NAOBERNOWTS
In deze rubriek verzamelen en publiceren we alle buurtnieuwtjes zoals;
Huwelijken, jubilea, verhuizingen, geboortes, maar ook diplomeringen,
ongelukken enz.
Laat het de redactie even weten!

Geboren:
Ciel, zoon van André Bezemer en Annemarie Habraken, Schoor 33 op 3
januari. Broertje van Aura en Beau.
Bjorn, zoon van Eric Kusters en Susanne Everaerts, Roeven 2 op 15 januari.
Onze hartelijke felicitaties!
Overleden:
To Crins-Stals, Roeventerschans 5 op 1 maart. Ze was bijna 96 jaar.
Voor het In Memoriam, zie volgend buurtblaedje.
Verhuisd:
Louis Rademakers op 24 januari van Schoor 46 naar ouderencentrum St.
Jozef Nederweert.
Nieuw in de buurt:
Familie Beljon en de kinderen Charlotte en Maurice op Kraan 12b.
Familie Nijsen en zoontje Jorrit op Kraan 5.
Een goede aard toegewenst!

Verkeersdrempels
Volgens de wetenschapper zijn verkeersdrempels
bevorderend voor de gezondheid in de buurt.
Het huidige onderzoek werd uitgevoerd in de buurt van
Glasgow waar de aanleg van verkeersdrempels,
zebrapaden en parkeerhavens waren gepland. Voor
afgaand aan de werkzaamheden werden bij een
steekproef buurtbewoners vragen gesteld over de
aanwezigheid van lichamelijke en psychische
gezondheidsklachten, verkeersoverlast en het
gevoel van veiligheid. Dezelfde vragen werden na het aanpassen van de
verkeerssituatie nogmaals gesteld. De conclusie was dat de buurtbewoners met de maatregelen gebaat waren en ervoor zorgden dat een rustiger doorstroming van het verkeer plaats vond. Eerder onderzoek toonde
al aan dat het aantal verkeersslachtoffers door verkeersremmende maatregelen met gemiddeld 11 procent werd teruggebracht. Naast de gezondheid verbeterde ook het veiligheidsgevoel en verder verminderde de
overlast door geluid, stank en trillingen. Ook werd er in de buurt meer
gewandeld en lieten ouders hun kinderen vaker buiten spelen . Het geestelijke welbevinden van de buurtbewoners was na aanpassing van de
verkeerssituatie overigens niet verbeterd of verslechterd. Aldus, goed om
te weten of moeten wij het met een korreltje zout nemen?
Bron; Morrison ds, H. Thomson, M. Pettierew. Evaluation of the health
effects.
Het is wel een gegeven dat de automobilist zich er groen en geel aan
ergert. Ook het openbaar vervoer heeft er veel problemen mee, bijvoorbeeld slijtage aan autobussen is aanzienlijk.
Wilhelmien Wetemans

Prijs taalkunstje:
Daniek Caris, 11 jaar, heeft de 5 euro gewonnen door als eerste te bellen.
Proficiat!
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Hondenpension

Koeien krijgen een koptelefoon

Tegenwoordig zijn in zowel grote als kleine
steden en dorpen hondenpensions te vinden.
Het is ook bekend dat er grote verschillen
zijn in de huisvesting en de verzorging. Vrij
recentelijk zag ik een aardige reportage, op een van de commerciële televisiezenders, over hondenpensions en hondenhotels in de Amerikaanse
stad New York. Wat dacht u van een vijfsterren hondenhotel met luxe
kamers voorzien met telefoon als de baas of bazin vanaf hun vakantieadres even contact willen hebben met hun schatteboutje. De oppasser
moet er dan voor zorgen dat er een gesprek plaats vindt tussen de eigenaren en de hond. Ik vraag mij af of zo’n gesprek de moeite waard is, ik
betwijfel dat. De kamer is uiteraard voorzien van een superzacht bed
voor een onbekommerde nachtrust en verder zijn er nog luxueuze bankjes om overdag te luieren. Ook de menukaart, in luxe leder gebonden,
staat vol smakelijke hapjes. Op elke kamer staat een televisietoestel en
video. Daarop zijn films te zien met honden in de hoofdrol, opdat het
hondje de tijd redelijk kan door komen. In het algemeen wordt het hondje gebracht door een behoorlijke opgemaakte dame met een evenzo
schoothondje. Uiteindelijk wordt afscheid genomen en de eigenaar van
het hotel bezweert haar dat de verzorging geweldig zal zijn. Het antwoord van de eigenaar is steevast ‘’wordt voor gezorgd, mevrouw’’.
Bij weer een andere hondenpension, voorzien van overdekt speelterrein
(op kunstgras) en een indoor zwembad vond de eigenares het heel gewoon dat ‘’ de pappies en mammies’’ vanaf hun vakantieadres regelmatig een kaartje naar hun lieveling stuurden, zelfs complete brieven schreven. Dan ging het hondje op schoot voor een voorleessessie. ‘’Lieve
Rockie, hoe gaat het met jou. Met ons is alles goed. Het is hier prachtig,
en het weer is schitterend. Maar we missen je vreselijk. Helaas kon het
hondje de vriendelijke woorden niet waarderen en ik denk dat dit is gelegen is in het feit dat zij / hij heeft gedacht; “ Waarom mag ik nooit
mee”.
Wlhelmien Wetemans
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De dagen van hekken rond weilanden zijn geteld. De
koe krijgt een koptelefoon en zal zo niet meer buiten
zijn graasgebied ‘’swingen’’. Een praktijkonderzoeker
van de Wageningse Universiteit legt uit dat de koe met
koptelefoon over tien jaar realiteit kan zijn. Het idee om
de kudde in toom te houden met een satellietnavigatiesysteem (GPS) is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Het systeem,
waarbij dieren via de koptelefoon een pieptoon of een stroomstootje
krijgen zodra ze buiten hun domein stappen, is daar al uitgebreid getest.
Omheiningen en hekken zijn met het nieuwe systeem Virtual Electric
geheten, niet meer nodig. Met het systeem kunnen melkveehouders hun
koeien via de koptelefoon gemakkelijk in bepaalde weiden houden, ook
mogelijk de koeien van het ene perceel naar het andere te sturen. De dieren krijgen een soort halsband om met onder het linker- en rechter oor
een kastje. Op het moment dat de koe de grens nadert die van tevoren
door de boer is vastgesteld, krijgt het dier een geluidssignaal te horen.
De bedoeling is dan dat de koe zich van de grens afwendt en de andere
kant opgaat. Omdat dit niet altijd het geval zal zijn, is een tweede grens
aangebracht. Nadert de koe deze, dan klinkt opnieuw een signaal in de
oren. Dit seintje is luider dan het eerste. Als de koe nog
verder gaat, dan krijgt het dier bij de laatste grens een
elektrische schok. Een schokje te vergelijken met
schrikdraad, maar dan minder hard. Zo hoeven bijvoorbeeld randen van sloten niet meer worden afgezet. Onderzoekers ontwierpen en testten de koptelefoon om
koeien over grote gebieden te sturen. Het komt nog zo
ver dat melkkoe Trientje, Wies, Fien, Toosje, Roos en
stier Jaap ons opbellen, en vragen: “Ik heb zin in een koekje” en “ Hoe
gaat het met jullie? Met mij gaat het goed, tot straks in de wei”. Groeten
Bertha. De prestaties van de hedendaage techniek neem ik steeds met
belangstelling tot mij, maar doorgaans ook voor kennisgeving aan.
Wageningen anp
Wilhelmien Wetemans.
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De Pen
Voor degene die mij nog niet kennen, wil ik mij via
deze weg even voorstellen. Mijn naam is Diana, ik
ben geboren in Sittard en opgegroeid in Weert. Na de
lagere school ben ik naar de MAVO gegaan in Nederweert en mijn sociale leven speelde zich ook meer
in Nederweert dan in Weert af. Als we op stap gingen
was dat ook altijd in Nederweert. In 1978 heb ik mijn
huidige man leren kennen en al gauw genoeg had ik in de gaten dat zijn
grote passie werken was. Eerst nog in Weert, maar al snel in het bedrijf
van zijn ouders. Veel vrije tijd had hij niet en al snel genoeg ben ik maar
mee gaan helpen in de Zaal.
In 1983 nam hij het bedrijf over en werd het een fulltime job, want er
komt heel wat kijken bij het runnen van een bedrijf. Voordat de gasten
kunnen aanschuiven is er al heel wat gebeurd.
Ik ben in 1990 getrouwd met Leon Briels maar al vanaf 1985 woonachtig op Kraan 6, bij de Zaal dus. In l992 werd ons gezin uitgebreid met
een dochter, genaamd Eline en op eerste Kerstdag 1994 werd onze tweede dochter geboren, die luistert naar de naam Inge. Vanaf dat moment
ben ik wat meer op de achtergrond gaan werken.
In het jaar 2002 zijn we verhuisd naar Horn, omdat we een beetje afstand
van ons werk wilde nemen. Onze kinderen wilde ook een beetje privacy
en voor ons zelf is het ook geen slechte keuze geweest. We wonen nu in
een leuke, rustige buurt, kort hij de Beegderheide, waar we als we vrij
zijn graag een wandeling maken. Toch zullen onze wortels altijd verbonden blijven met Schoor en komen we nog elke dag op en neer. We hebben nog veel kontakten in de buurt en van af dit jaar wil ik mij ook
voor de buurtvereniging wat meer in gaan zetten. Per slot van rekening
worden er toch tal van leuke activiteiten georganiseerd.
Tot slot wil ik iedereen veel" buurt plezier " toewensen en bij deze wil ik
de pen graag doorgeven aan Diny Nossin.
Diana Briels
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Kruisen en kapelletjes
Waar je in Limburg ook kijkt, overal zie je ze staan.
Langs wegen akkers en paden. Op straathoeken of op
een plaats waar enkele bomen bij elkaar staan, kruisen
en Mariakapelletjes zo maar ergens in het landschap.
Vaak is niet meer duidelijk wat de directe aanleiding
was vroeger, meestal eeuwen geleden, om juist op
deze plek ergens in het Limburgse land een kapelletje
te bouwen of een kruis te plaatsen. Wel weten we dat
deze katholieken iconen in vroeger tijden heel bewust
werden geplaatst door gelovigen om een heidense
plek te kerstenen. Het verhaal dat erbij hoorde, is
meestal verloren gegaan in de mist der eeuwen. De Mariakapelletjes die
her en der verspreid in het landschap staan, spelen meestal nog een rol in
het kerkelijke leven, ze worden vaak bezocht voor het opdragen van een
gebed. Altijd staat er wel een veldboeket bij het Mariabeeld, dat iemand
tijdens de wandeling plukte. Ook dat typeert de levensinstelling van de
Limburger. Voor een Mariabeeld hoort een kaars of anders toch wel een
bosje bloemen. Dat heeft niet eens zoveel met vroomheid te maken, maar
meer met een gevoel dat het zo hoort.
DEVOTIEKRUIS. Een devotiekruis werd geplaatst om dank te betuigen voor genezing of voorspoed. Een zoen of moordkruis staat vaak op
plaatsen waar iets vreselijks is gebeurt. Een zoen of moordkruis moest
voorkomen dat de ziel van de overledene zou rondspoken en de brave
burgers de stuipen op het lijf zou kunnen jagen.
HAGELKRUISEN. Hagelkruisen zie je wel bij akkers. Ze dateren
meestal ui de 16e eeuw of later en moeten ter bescherming van de oogst
noodweer voorkomen.
CULTUURHISTORISCH. Deze kruisen en kapelletjes hebben uiteraard een grote historische waarde, en dienen goed beschermd te worden in allerlei opzicht. Vaak zijn de originele kruisen vervangen door
imitaties en zijn de originele werken te bezichtigen in kerken of gemeentehuizen.
Het zij zo.
Toos Quasters
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Levende taal
Elke paar jaar is mijn verzameling “nieuwe” woorden weer lang
genoeg om er in ons BUURTBLAEDJE melding van te maken.
Drie jaren geleden (lentenummer 2002) waren bijvoorbeeld betrekkelijk “nieuw”: SOA en Sinti . In 2004 noteerden we:
“pafpaal”, ook wel “rookzuil” genoemd: de plaats waar je op het
station alleen nog mag roken.
“asobak”: grote terreinwagen, die in het stadsverkeer wordt gebruikt. (in Amsterdam P.C. Hooft-tractor genoemd.)
“billenknijpaffaire”:
Ruud
Lubbers
contra
UNCHRmedewerkster.Het kostte hem de kop
“plofzak” : Nederlands voor “airbag”.
“kabaal-wake” : kwam in de plaats van een “stille tocht” na de
moord op Theo van Gogh op 2 november.
“respect-bandje”: oranje polsbandje met het motto: RESPECT2ALL zoals het gele polsbandje in de strijd tegen kanker,
naar het voorbeeld van Lance Armstrong.
“smulbos”: openbaar groen, waar je bessen en paddestoelen mag
plukken en noten rapen enz.
“camjo”: een t.v.journalist die interviewt en tegelijk zelf de camera hanteert.
“kamper-bonus”: afspraak met de fiscus, woonwagenbewoners
hoefden minder belasting te betalen dan de andere Nederlanders.
“rimpelbloot”: 50-plus vrouwen poseren (bijna) naakt op kalender voor ’t goede doel.
“hufterhuis”: Containerwoning aan de rand van de stad, voor
minder sociale huurders.
“beschavingsoffensief”: debat over WAARDEN EN NORMEN
en streng optreden bij afwijkende gedrag. (“MEER BLAUW OP
STRAAT”)
“Verdonk-illegaal”: uitgeprocedeerde asielzoeker, die onderduikt.
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“eerwraak”: iemand in de familie, die het gezin te schande maakt,
wordt ernstig mishandeld (met bijtend zuur overgoten bijvoorbeeld)of uit de weg geruimd.
“de poep van de stoep vegen”: zeggen criminelen wanneer ze tegenstanders om zeep brengen. (= afrekening in de maffia)
Uit het Engels werden bij ons ‘ingevoerd’:
“feel-good t.v.”: gezellig televisieprogramma in tegenstelling tot
“afzeik- t.v.”.
“missing-man-vliegformatie”: eerbetoon bij het afscheid van een
vliegenier door drie straaljagers en een spitfire, die zich losmaakt
van de drie en naar de ‘hemel’ stijgt. (zoals in Delft bij de bijzetting van Prins Bernhard.)
“swing-state”: Amerikaanse staat waar grote twijfel bestaat bij de
presidentsverkiezingen: wordt het een Republikein of wordt het
een Democraat ?
“scoubidouen”: hét kinderspel van 2004: vlechten en knopen leggen met fel gekleurde plastic koordjes.
“meet-and-greet”: tegen betaling mag je een bekende persoon de
hand drukken of van nabij begroeten. Bijvoorbeeld: “MEETAND-GREET de Tokkies”.
“Tsunami”: Japans woord voor zeebeving met alles vernietigende
vloedgolf. Sinds 26 december 2004 over de hele wereld opnieuw
gebruikt. (In de Bijbel ZONDVLOED genoemd, maar toen kwam
het water uit de hemel. Genesis hfst.6 – 8 )
Voor meer “nieuwe” woorden houd ik me aanbevolen, want ik
“spaar”ze. En dan nog iets: Wat vind je van de nieuwe woorden die
ontstaan door gewoon wat lettergrepen weg te laten. Ik bedoel hier
niet de taal, die we gebruiken als we s.m.s-berichtjes versturen, maar
de woorden op radio en t.v. doordat de verslaggever zo vreselijk snel
praat: “clega” = “collega” , “gloofsblijdnis” = “geloofsbelijdenis”,
“grantie”= “garantie”. Vooral Jan Peter B. is daar heel goed in, maar
die heeft ook nooit veel tijd om duidelijk te articuleren, lijkt ‘t wel.
Hij heeft ‘t dan over: “minstrele vrantwoorlkeid”.
J.vd K.
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Bevrijd en tóch oorlogsslachtoffer
In de laatste aflevering van de “onderduikers” (zie BUURTBLAEDJE
winter 2004/2005) vertelt Nic van Wijk over het tragische ongeluk met
een antitankmijn op ’t Schoor op 21 december 1944. Een attente lezer
wees ons erop, dat de onderduiker hier twee verschillende ongevallen
met mijnen door elkaar haalt.
De slachtoffers waarover hij schrijft, bevonden zich niet op ’t Schoor en
niet op 21 december, maar in Hulsen, vlakbij het sluisje van de Noordervaart op 13 december 1944. Omdat de Schoorbrug door oorlogsgeweld
was vernield, moesten drie jongens – op weg naar Eind – helemaal omlopen; door meerdere explosies werden twee van hen gedood en een
zwaar gewond: Frits Knapen, zoon van Lewiese Pier, was onmiddellijk
dood. Zijn neef, de vijftienjarige Cor Knapen, zoon van Lewiese Geel,
verloor beide benen en stierf na twee dagen in het ziekenhuis van Weert.
Zijn broer Frits werd zwaar gewond en moest een onderbeen missen.
Zoals Nic van Wijk in zijn dagboek schrijft: “Wat verschrikkelijk. .
.Diepe indruk maakte dit op ons allen. Zo eiste de oorlog, ook nadat het
front verlegd was, nog zijn tol. . .”
Bij het ongeluk van 21 december bij de boerderij van Schroijen op ’t
Schoor, (thans Schoor nr.12) waren twee jongens betrokken afkomstig
van de Biest, nabij de scheepswerf:
De zestienjarige Wilhelmus de Wijs was de zoon van een schipper,
wiens boot , de “Maria Geertruda ”, al langer werkeloos in het kanaal
lag, vanwege de lage waterstand door kapotgeschoten sluizen.
De veertienjarige Andreas Gubbels was een zoon van een plaatwerker,
werkzaam op de scheepswerf. Zij gingen dagelijks melk halen bij de
familie Schroijen en brachten – al spelend en/of zoekend naar bruikbare
onderdelen – enkele zware antitankmijnen tot ontploffing. Deze lagen
daar al enkele weken opgestapeld om afgevoerd te worden.(ongeveer
waar nu de oprit is naar pand Schoor nr.8.) De explosie werd gehoord tot
in de verre omgeving en de gevolgen waren rampzalig. Van hun lichamen werden slechts fragmenten terug gevonden, die in één graf werden
begraven op het Martinus kerkhof, Fatima Weert.

19

Het derde oorlogsdrama op ’t Schoor vond al in de herfst van 1944
plaats. Drie broertjes Van Lier, toen wonende op boerderij thans Schoor
nr. 24, gingen naar het bietenveld bij de Schoordijk ,in de omgeving van
de Meiberg, om met een hakbijltje onkruid te verwijderen. Ook zij kwamen uit bij een stapel explosieven, die daar totaal onbeschermd op verder
transport lagen te wachten. Toen zij – kinderlijk ondoordacht – op een
fosforgranaat hakten, vatte de zeer brandbare inhoud onmiddellijk vlam.
De gevolgen waren verschrikkelijk omdat het fosfor bleef dóórbranden.
Vader Briels, Nijnense Pier, bracht de zwaar gewonde jongens met de
sjees naar het ziekenhuis van Weert, waar Harry twee dagen later aan
zijn verwondingen overleed. Zijn broertje Bertus zweefde zes weken
tussen leven en dood en moest – zwaar verminkt als hij was – gedurende
vele jaren ontelbare transplantaties in verschillende Nederlandse ziekenhuizen ondergaan. Hij overleed in 1996.
Het derde broertje Jan werd gelukkig nauwelijks door het fosfor getroffen en was slechts licht gewond.
Met dank aan Theo van Nieuwenhoven, Jack van Lier uit Altweerterheide, fam. Briels, fam. Kneepkens en Theo Schers van gemeentearchief
Weert voor hun informatie.
J.vdK.

KINDERCOMMISSIE
Silvia Duijts
632250
Henny Kuepers
634285
Ria van Grimbergen 840136
Miep Tullemans
631844

Druk:
Lay-out:

REDACTIE
Jan van de Kam
633188
Harrie Koppen
521509
Elly Scheepers
632665
Wilh. Wetemans
631809
Piet Peters
633699
Toos Quasters 06 53742473

KO-DU Service
Frenk Scheepers

20

Onze kapel
Er wordt wel eens gevraagd: zouden er nog mensen zijn,
die weten van ’t kapelleke, toen nog klein.
Van de mensen, die ’t samen hebben gebouwd
en Maria van Lourdes toevertrouwd.
Velen weten nog van de oorlogsdagen,
hoe men Maria om vrede kwam vragen.
De vreugde, toen ’t Schoor ondanks de schade werd bevrijd;
ook tóén konden zij de zorgen en verdriet aan Maria weer kwijt.
Men ging aan de Paters van de Biest om hen te vragen
in onze kapel de H. Mis voor hen op te dragen.
de kapel was spoedig te klein; daarom met vereende kracht
de “Kathedraal van ’t Schoor” tot stand gebracht.
Wie zou het niet meer weten: van het eerste mannen- en kinderkoor,
hoe zij zongen in het kerkgebeuren onder aandachtig gehoor.
Maar hieraan kwam een eind en het werd stil in de kapel;
niet lang: spoedig kwam een nieuw initiatief, velen weten dit nog wel.
Al meer dan 25 jaar is het geleden
en tot op de dag van heden,
zingt het koor standvastig en trouw.
Deze plicht van alle leden, waar vind je dat zo gauw?
Jaren gaan en jaren komen,
soms moest er afscheid worden genomen.
Ook het koor verloor zijn dirigent en enkel trouwe leden.
Vaak wordt aan hen gedacht en voor hen gebeden.
Nu viert het koor het zilveren jubilee
en vele leden vieren dat gelukkig nog mee.
Héél het koor zegt bij ons 25 jarig bestaan:
“Wij hebben het onder leiding van organist en dirigent al die jaren van
harte gedaan!”
Schoor, november 2004 LBvD
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Oudste kaartclub van ‘t Schoor

ontwerp: C.Kneepkens
Kent U deze krasse kaartspeelsters ?? Wist U dat vijf van hen al bijna
veertig jaren samen kaarten ?? Niemand beheerst het kruisjassen of het
hoogjassen zoals zij, maar ze oefenen ook elke week, om beurten bij een
van hen thuis: in de zomer is dat een hele avond, in de winter een hele
namiddag. Vroeger woonden ze dicht bij elkaar op ’t Schoor, inmiddels
zijn vier van hen naar het dorp verhuisd, maar het wekelijks kaarten gaat
gewoon door. Bovenaan van linksaf: Marie Franssen – Venner, Miet
Kneepkens – Knapen en Berb Knapen – Briels.
Onderaan van linksaf: Marie Knapen - Briels, To van de Boel – Jacobs
en Luus Briels – Gubbels.
Veel succes gewenst voor dit wakkere zestal en nog vele jaren kaartgenot.
J.vd K.
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Namen
Elk jaar komen er 200.000 baby’s bij in
Nederland. En die moeten behalve moedermelk, pampers en kinderbijslag ook
steeds een naam hebben. Vaders en moeders denken vaak uren en uren na over
de naam van hun nieuwe spruit, en dan
komen er vaak de meest wonderlijke
namen. Nederlanders hebben eeuwenlang vastgehouden aan een traditioneel namenpatroon. Voornamen gingen van generatie op generatie. De eerste zoon werd vernoemd naar de
vader van de vader, de eerste dochter naar de moeder van de moeder. Er
was geen speld tussen te krijgen.
Tegenwoordig wordt hooguit nog dertig procent van de namen vernoemd
naar opa, oma, tante of andere familierelaties. Filmhelden, sporters,
soapsterren, popmusici of andere actuele prominenten beïnvloeden de
naamkeuze. Ik heb wat namen gelezen voor u.
Popsterren worden vaak vernoemd Justin (Timberlake), Britney (Spears).
En ook bloemen, Iris, Roos, Jasmijn. Hoofdpersonen uit boeken; Aragron, Arwen, Harrie (Potter), Jip en Janneke. Ook Friese namen mogen
zich heugen in groeiende populariteit, zoals Nynke, Silke, Jelle.
Hoe wij onze kinderen noemen is sinds een wetswijziging 1970 behoorlijk vrij. Maar ook in Nederland wordt wel eens “nee” afgegeven, b.v. de
naam, Kuttekop, Granaat of Schurk mag niet. Ratelband kreeg ooit bij de
burgelijke stand het deksel op zijn neus, toen hij zijn pasgeboren zoon als
Royce Rolls wilde laten in schrijven. Dat mocht niet en het joch werd
omgedoopt tot Frans Royce, roepnaam Royce. Een paar jaar geleden lag
hij weer met de ambtenarij overhoop toen hij zijn dochtertje, Tsjakkalotte wilde noemen. De bron waar ouders uit kiezen lijkt onuitputtelijk. De
meeste ouders zoeken de betekenis van een naam op, maar niet iedereen.
Wat dacht u van Misery, (Ellende), Arse (aars), Amnesia (geheugenverlies), en de naam Unique (uitzendbureau), Versace en Armani (mode-
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merken), Pepsi, (cola), Bingo, of Yorin (omroep)? Je moet er maar opkomen….of Decibel, Edelweiss, Tiësto.
Een voornaam is wat iedereen heeft en waar men zich het verdere leven
mee zal identificeren, tenzij je, zoals prinses Laurentien en Christina, je
naam verandert. Zij werden ooit geboren als respectievelijk Petra en
Marijke. De meeste ouders letten op klank, vorm en originaliteit die goed
uitspreekbaar moet zijn en herkenbaar, maar minstens zo belangrijk is de
binding van die namen. Niet te geloven maar toch waar; wat dacht je van
het Zweedse echtpaar dat halverwege de negentigerjaren hun kind
(Brfxxccxxmnpccclllmmnprxvlmnckssylbbiii6 ) wilde noemen. Pappa en
mamma konden de naam niet eens uitspreken, alleen maar spellen. Ik
vraag mij hardop af, hoe roep je zo’n bengel naar binnen als het eten
klaar is?
Nu de top tien van de populairste meisjesnamen; op 1 staat Sanne, gevolgd door Lotte, Emma, Anne, Sarah, Lisa, Isa, Iris, Sophie, en tot slot
Julia. Nu de populairste jongensnamen; op 1 staat Thomas, gevolgd door
Lucas, Daan, Luuk, Tim, Lars, Rick, Tom, Max en tot slot Sem. Onderzoekster denkt dat de naam Sem vaak gekozen wordt, omdat de SBS 6
presentatrice Wendy van Dijk haar zoontje zo noemde. Het helpt zeker
als een bekende Nederlander een bepaalde naam gebruikt.
Jonge lui, van Schoor-Roeven en Kraan, ben je in blijde verwachting en
wil je een originele naam voor je kind, dan is er dus werk aan de winkel.
Wilhelmien Wetemans.

De Kriêtmeule
Sage, vertaald en aangepast. Harrie Koppen
In Ni-jwieërt stông vreuger un meule en di-j woort geneumtj de Kriêtmeule, Kriête beteikentj in ut plat plaoge, treitere of kwelle.
Naeve de Kriêtmeule, óngevieër twieëhongert maeter dur vanaaf, loog nog
un meule. Unne concurrent. Zjef de mölder van de Kriêtmeule wis aaf en
tow neet weem dettur treiterdje, daen angere mölder, of detj soms spoeëkdje op zien meule. Op unne nacht in ut naojaor waas hae nog aan’t maale,
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want dur waas wintj en hae haaj ut drök. Aaf en tow ging hae us boeëte
kiêke, nao ut waer. In eine kiêr zoog hae in wiête, unne leechtje, vörre
flauwekul fluidje hae durnao. Ut leechtje stông effe stil en tow kwoom ut
haostig nao de meule opaan. Zjef verschoot durvan en deej gauw de deur
tow. In eine unne slaag teege de deur en tow waastj stil, mer Zjef ging neet
mier kiêke. Sangerdaags trocht hae de deur oop, mer dur waas niks te zeen,
behalve oppe deur aan boêtekantj waas de verf vanne deur verbörtj in de
vorm van unne mins. Zjef pakdje unne pot vérref en begôs ut verbördje te
vérve, mer de vérref pakdje neet. Wi-j hae auch streek gae bleeftj ut zeen.
Zelfs jaore durnao kosdje ut nog zeen.
Dezelfdje mölder voor us nao Wieërt. Hae haaj dri-j vette vêrreke gelaaje
vör unne slechter inne stad. De os leep op zien gemaak over de zântjweeg
en Zjef leep un indj voor dun os oet det waas hae en auch dun os zoeë gewintj. In eine kiêr zaag hae det dun os neet mier naokwaam en leep trök.
Pakdje dun os bi-j ziêne kop en trocht, mer dur verangerdje niks.
Trocht nog us mer gein beweging, dun os stông wi-j aane grontj geneegeltj.
Us gekeeke, mer kos neet begriêpe waar dur aanne hântj waas.
Tow kumtj dao unne mins aangaon en zeet wiltje néét mier ? Nein zeet Zjef
en ich weit neet waorum. De mins kiêktj us nao de ker en zuut det un onzichtbaar stök hout tösse de speike vanne ker zitj. Det zal wul zeen zeet dae
mins. Hae trektj ut hout tösse de speike oet en dun os gieët weer aant gaon.
Zjef, bedankdje de mins en voor wieter, det hae det onzichtbaar stök hout
neet haaj gezeen dao snapdje hae niks van.
Det es toch un sterk stök en ut zoo-j waor gebeurtj zeen.

hoêsder van ut Staat wao auch Jannes woeëndje. Wi-j ze langs de hoêsder
leepe huurdje dun timmerman dettur ergus flink herrie waas, dao woort
geschrieëwtj en gekaaktj want de veûrste deur stông oope.
Korterbi-j gekoome huurdje hae det un vroumes reep “moge de duvel uch
koome haale”. Jannes bedacht zich gein mement en pakdje ziene hontj en
zacht gaotj us kiêke waat dao gaondje es. Fiks bedacht zich neet en sprong
knaats doore roêt nao binne. In eine kiêr waastj moeësstil, gae kost un spel
huure valle. Tow begôste un paar vröllie te kaake det huure en zeen verging. Jannes fluitdje eine kier en dun hontj sprong weer door de raam nao
boeëte. Saame kuierdje ze wiêter nao hoês haer.
En de minse dinke nog altiêt, det ze dun duvel op bezeuk hebbe gehatj.

Roeven in de vorige eeuw
We schrijven 1964: in het gezin Koolen – Vaes op Roeven nr. 10 vieren
twee kinderen hun communiefeest; een buurman maakt dit aardige fami-

Fiks as duvel
Sage, vertaald en aangepast, Harrie Koppen.
Jannes dun tummerman kwoom te voot van zien wêrrek aaf, ut waas wat
laat gewoore. Mer hae waas noeëts allein, hae haaj de gewuuëndje um ziêne hontj met te neeme as hae op karwei ging. En zoeë auch deze aovuntj, in
dun dônkele waas Fiks haost neet te zeen want hae haaj hieële swerte haor.
Mer hae waas noeëts wiet van ziêne baas aaf, Jannes veuldje det hae kort
naeve um leep. Nao un intj gelaope te hebbe kwoome ze aan de ieërste
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liekiekje in het nieuwe huis, dat net is gebouwd. Op de hoek Roeven/
Arishoek kan hun oude boerderij nu worden afgebroken.
Achteraan, helaas net buiten het bereik van buurmans flitsertje,zien we
vader Tjeu Koolen (1920 – 1968) afkomstig van Hulsen (ook Tjeu van
Seele genoemd.)
Vooraan zittend: moeder Lies Koolen – Vaes (1921 – 1992) afkomstig
van Rosveld. (ook Rosveld Lies genoemd). Op haar schoot zit de pasgeboren Henk (1964).
Verder zien we van links naar rechts: Jan (1955) , Bep (1953) Vooraan
Leo (1961) direct daarachter: Jos (1959). Achteraan links de “Plechtige
Communicant” Wim (1951) en rechts naast vader: Mia (1952)
Vooraan helemaal rechts: het “Eerste Communie”-bruidje Gerda (1957).
Thans wonen nog drie leden van de familie in onze buurtschap:
Gerda Kneepkens - Koolen op Kraan 22, Henk in het ouderlijk huis te
Roeven 10 en Jan op de Liskesweg nr. 3 (met dank voor zijn informatie.)
Bent U ook in bezit van een mooie familiefoto uit ongeveer de jaren vijtig? Laat het de redactie even weten want we lenen ‘m graag om de geschiedenis van onze buurtschap vast te leggen in ons BUURTBLAEDJE.
J.vd K.

Spraekendje kat

Seizoenenrubriek
Onze voorouders zagen het zo
April: paasmaand
=s morgens het zonneke rood
=s avonds water in de sloot
als in april kevers ontstaan
dan zal de mei van kou vergaan
Mei: bloemenmaand
In mei,
legt elke vogel een ei
Is het weer in mei te mooi
dan ziet de schuur maar weinig hooi
Juni: weidemaand

Sage, vertaald en aangepast, Harrie Koppen.
Op unne aovuntj kwaam unne mins goot inne olie oet de kaffee en ging nao
unne aovuntj kaarte op hoês aan. Umdet hae boeëteaaf op Kreyel woeëndje
haaj zien kaartvrintj um geplaogtj “past met op vör hekse en spoeëke”.
“Dun ieërste de beste dae ich teege kom houw ich dungelsteboove”, haaj
hae geroope. Nein hae waas vör dun duvel nog neet bang.
Inselkes kwaam hae aan un klein brökske, midden oppe brök zaat unne
swerte kater. “Ha, poeske waat zitst dich hi-j allein”. “Gaotj nao hoês” zach
de swerte kat, “lieëlike zoêplap de-jje zeetj”. De kaffeegenger verschrok
zich zoeë det hae leep waat dun heemel un gaeve kos. En boeëte aom
kwaam hae in keuke binnegevalle.
Hae es durnao noeëts mier gaon kaarte.
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Is de eerste juni regenachtig
heel de maand is twijfelachtig
Toos Quasters
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