Openingswoord
Op het moment dat ik dit schrijf ben ik vice-voorzitter van de buurt en is
aan mij gevraagd het openingswoord te schrijven voor het buurtboekje.
Op de jaarvergadering was Piet Peters niet meer herkiesbaar. Hij heeft
zich 16 jaar ingezet voor onze buurtvereniging waarvan 13 jaar als voorzitter, een hele prestatie. Piet noemde enkele hoogtepunten in deze periode zoals de twee dansfestivals die samen met Marvilde werden georganiseerd. Het samenstellen van het jubileumboekje voor het 40-jarig bestaan van de buurt en natuurlijk de feestavond die daar aan vast zat. Een
feestavond waarin vele leuke herinneringen uit de oude doos kwamen en
die uitgebeeld werden door sketches, film en vooral leuke verhalen die
los kwamen tijdens deze avond.
Piet bedankte dan ook oprecht voor de fijne samenwerking met het bestuur, redactie, kindercommissie en de leden voor het in hem gestelde
vertrouwen. Piet bedankt!
Helma Nijsen heeft zich beschikbaar gesteld als nieuw bestuurslid en
mocht onder applaus zitting nemen in het bestuur. Hier zijn we erg blij
mee zodat we met een voltallig bestuur verder kunnen.
Helma veel succes toegewenst!
De nieuwe agenda met de activiteiten is doorgenomen met de leden en
goed bevonden. We gaan er met z’n allen tegenaan om deze activiteiten
verder uit te werken en te organiseren. We proberen er weer een succesvol jaar van te maken.
Huub Knapen

Jaarverslag 2005
Buurtvereniging Schoor

Informatieblad buurtvereniging
“SCHOOR”
Uitgave: lente jaargang 2006

Het buurtblaedje is zoals gebruikelijk weer vier keer verschenen. Weer verzorgde Frenk Scheepers de lay-out en zorgden Jan van de Kam, Harrie
Koppen. Wilhelmien Wetemans, Elly Scheepers, Toos Quasters en ondergetekende voor de inhoud. Ook een woord van dank voor de adverteerders die
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het jaar 2005 weer gebruikt hebben om middels een advertentie de buurtvereniging financieel een extraatje te geven.
Oud papier is door de vereniging afgelopen jaar op verzoek van de leden
een keer per maand opgehaald. Zoals men straks in het financieel verslag kan
zien, werd de container goed gevuld. Dit betekent toch elk jaar een behoorlijk bedrag voor de kas. Belangrijk dus om papier in te zamelen!
We beginnen 2005 op 8 januari met een gezellige en goed verzorgde nieuwjaarsdinch. De dinch werd goed bezocht. Iets extra’s is het bezoek van Prins
Erik van de Pinmaekers die met zijn gevolg deze activiteit bezoekt. De jaarvergadering op 22 februari werd zoals gewoonlijk door een 25-tal leden bezocht.
Mutaties bestuur en kascontrolecommissie:
Bestuur: Aftredend zijn Gerrie Hurkmans, Gonny Franssen en Peter Nossin.
Gerrie stelt zich niet herkiesbaar en neemt met een goed gevoel afscheid van
haar bestuursfunctie die 8 jaar heeft geduurd. Onze dank daarvoor. Een kleine attentie wordt haar aangeboden. Gonny en Peter geven te kennen door te
willen gaan met hun functie. Dit wordt met applaus beloond. Diana Briels
heeft zich spontaan aangemeld voor de vrijgekomen bestuursfunctie en ook
zij wordt onder applaus in het bestuur opgenomen.
De kascontrolecommissie bestaande uit Marjo Tullemans en Jos Simons
hebben hun werk goed gedaan volgens de penningmeester. Onze penningmeester blijkbaar ook want alles klopte. Marjo wordt bedankt en Hans Knapen stelt zich de komende 2 jaar beschikbaar voor deze functie.
Toneelgroep De Meiberg presenteerde zich afgelopen jaar met het schitterend toneelstuk dat drie maal een bomvolle zaal trok in het weekend na carnaval. Een groot succes. In de regio Weert heeft de Meiberg inmiddels een
goede naam opgebouwd.
Eind mei stond een mini-OLS op de kalender. Helaas ging deze activiteit op
het terrein van de schutterij St. Lucie van Nederweert-Eind niet door. Mogelijk een combinatie van geen animo en teveel activiteiten in de regio op die
zondag. Ook was er een Lentewandeling gepland voor het gehele gezin.
Een te kleine opkomst van de buurtleden die door Dhr. Wijers van het IVN
van deskundige informatie werd voorzien.
Op zondag 11 september staat de fietstocht met barbecue op het programma. Zoals altijd een groot aantal die genoten van het schitterende weer en
een mooie route. Een activiteit die nog steeds aanslaat en dus voorlopig niet
meer weg te denken is van onze agenda.
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Door de 50+ groep werd een mooi uitstapje gehouden. Een bezoek aan het
fort in Eben-Emael sloeg in als een bom. Riny heeft de smaak goed te pakken en weet steeds een mooie locatie te vinden waar de senioren van de
buurt elk jaar de dag van hun leven mee maken. Tenminste op het gebied
van ontspanning binnen de buurtvereniging.
Weer werd in het najaar een spokentocht georganiseerd. Het initiatief kwam
vanuit de toneelgroep en het animo was groot. Thuisbasis was die avond de
griezelig ingerichte molen aan de Roeventerschans en dit zorgde direct voor
een leuk begin van de tocht.
De kienavond op 7 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.
Op 9 december werd er geschaatst in Eindhoven. Weer was de mogelijkheid
om de snelle baan te bezoeken of het gezellige ijs met disco-dip. De sportievelingen blijven deze activiteit goed bezoeken.
Het prijskaarten was op 12 december. Weer waren er mensen die de amerikaanse variant van het jokeren beoefenden. Dit aantal blijft maar stijgen en
de dollars vliegen over de tafels. De klaverjassers streden weer om de hoogste eer die dit jaar een onbetwiste winnaar leerden kennen in de persoon van
Jan Koolen.
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, 20 februari 2006
De voorzitter
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Jaarverslag kindercommissie 2005
Het programma begon in 2005 op paasmaandag met het paaseieren rapen
op de Meiberg. Zoals gebruikelijk voor kinderen t/m 8 jaar. 22 kinderen
hebben hieraan 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 geniet van koffie, koekjes en paaseitjes. Na afloop was er
voor de kinderen een snoepzak met leuke verrassing.
Voor de jongens en meisjes vanaf 8 jaar was er voorheen het discozwemmen. Omdat er geen discozwemmen meer is in zwembad Merenveld werd er een andere sportieve aktiviteit georganiseerd. En wel een
sportmiddag in de sporthal te Nederweert op woensdag 11 mei. Vele
jonge en oudere kinderen hebben hieraan deelgenomen. Er werd een
apenkooispel gebouwd wat door de jongere en oudere kinderen apart
werd gespeeld. Jongens wilden voornamelijk voetballen. Meisjes hielden
meer van turnen. Tot slot deden we nog trefbal.
Het zomeruitstapje was op zaterdag 2 juli. Er was gekozen voor een
nieuw park met vertier voor het hele gezin; Dippie Doe in Best. 21 kinderen en hun ouders hebben hieraan deelgenomen. Binnen waren voornamelijk kermisattracties en een klimdoolhof. Ondanks het wisselvallige
weer kon er toch nog buiten in de speeltuin gespeeld worden. Met de
hele groep hebben wij samen frietjes gegeten. Iedereen heeft zich uitstekend geamuseerd.
De herfstaktiviteit was op woensdag 19 oktober. Het werd een countrymiddag bij Henny’s Peelhofke te Ospeldijk. 18 jongens en meisjes kwamen verkleed als cowboy naar Ospel. Daar werden we door 3 personen
van de countrydansers wegwijs gemaakt in de wereld van het countrydansen. Onvoorstelbaar hoe snel de grotere meiden vertrouwd waren met
de danspasjes. Ook de jongere kinderen vonden het dansen op de gezellige countrymuziek heel leuk. Na afloop werd er een optreden verzorgd
voor de mama’s die hun weer op kwamen halen.
11 november St.Maarten. Weer bij fam.Tullemans aan de Roeventerschans. Bij takelbedrijf Duits werd er verzameld, waarna we in optocht
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met veel lichtjes en lampions naar de brandstapel gingen. De cake en
zelfgebakken wafels met warme chocomel vonden gretig aftrek.
Tot slot het Sinterklaasfeest. 26 kinderen kwamen vol verwachting naar
zaal Briels. Sint kwam met 2 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 hadden uitgezwaaid was de morgen weer voorbij. Tot
zover het verslag over het afgelopen jaar.
Op dit moment hebben wij 78 kinderen t/m 12 jaar in onze buurt. Wij
zijn als kindercommissie blij met de positieve reacties en de grote opkomst bij de aktiviteiten die wij organiseren. Wij willen dan ook iedereen bedanken die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd
aan het doen slagen hiervan.
Verder willen wij bedanken Henny Kuepers die met ingang van dit jaar
stopt bij de kindercommissie. Wij zijn heel blij dat Annemarie Bezemer
zo enthousiast haar plaats wil innemen. Verder hebben Ria en Miep aangegeven na dit jaar te willen stoppen. Buurrtgenoten die graag willen
helpen bij de kindercommissie zijn vanaf nu al van harte welkom.

KINDERCOMMISSIE
Silvia Duijts
632250
Annemarie Habraken 622113
Ria van Grimbergen 840136
Miep Tullemans
631844

Druk:
Lay-out:

REDACTIE
Jan van de Kam
Harrie Koppen
Elly Scheepers
Wilh. Wetemans
Huub Knapen

KO-DU Service
Frenk Scheepers
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633188
521509
632665
631809
632835

Spokentocht 2005!
Op zaterdag 5 november 2005 was de spokentocht op Schoor. We kwamen om half 7 bij elkaar bij molen de Windlust op Roeven. De molen
was mooi versierd met takken en pompoenen. We werden in groepen
verdeeld en we mochten vertrekken. Toen we buiten kwamen werd er
een verhaal voorgelezen. Na het verhaal konden we verder en toen begon
er ineens iemand heel hard te gillen. We liepen langs het kanaal, daar
zwom een duiker in. Toen kwam er een tijdje niks meer. Daarna gingen
we Richting de Wessemerdijk. Daar moesten we door een tunnel lopen,
het leek net of er spinnenwebben in je haren zaten. Aan het einde van het
pad zagen we een paar doodskisten en één van die kisten moest je opendoen en daar lag iemand in. We liepen verder en ineens startte er een
vrachtwagen. We liepen over een akker, daar was even niks, plotseling
schrokken we van het geluid van een kettingzaag en een man met heel
veel bloed op zich. Toen kwamen we bij het volgende spook, daar begonnen ineens lampen van een auto te knipperen en hoorden we een rinkelend geluid.
Vervolgens gingen we naar een huis en werden we naar binnen gelaten.
Daar was het helemaal donker en moest je een touwtje volgen. De spoken zaten de hele tijd met hun handen aan je enkel en je werd natgespoten. Ook daar klonk een hard geluid. Met de schrik nog in de benen liepen we terug naar de molen.
Daar werd nog wat gedronken en ook kon je er soep of chips eten. Het
was er nog heel erg gezellig. We zijn flink geschrokken en de spokentocht is zeker voor herhaling vatbaar.
Groetjes van:
Renée Knapen en Michelle Klaver (introducé)
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Prins Daan

De Meiberg weer succesvol

Het feest kan beginnen. Op het
jeugd Prinsenbal werd door onze
buurtgemeenschap het heugelijke
feit gevierd dat jeugd Prins de
ieerste werd uitgeroepen.
Weem és jeugdprins Daan de
ieerste? Op het Jeugd Prinsenbal en
op de bonteavond in de Pinnenhof
maakte hij zich bekend. Met veel
plezier zou hij zich voorstellen.
Daan vertelde dat hij jeugdprins is,
en dat hij buiten de vastenavondtijd
Daan Knapen heet. Ik woon op de
Roeventerschans 7 vertelde hij.
Natuurlijk woon ik daar niet alleen.
Maar samen met mijn mam en pap.
Verder heb ik nog mijn zus Maud.
Met dit gezelschap is de familie Knapen op de Roeventerschans compleet. Mijn pap heet Rob is een zoon van Frits van Wevers Thieu en hij
is getrouwd met Leen van Haeze Bér. En ik ben ook een zoon van Moniyue van Jan van de Pin en hij is getrouwd met Annie van Sjra van de
Grens. Verder wil ik jullie mijn grootste hobby meedelen namelijk ik
voetbal in het D.1.-team van Merafeldia en nog veel meer. Ook gaf hij te
kennen samen met Prinses Lotte over het Pinnenrijk te regeren tot aswoensdag.
Wat ben ik blij en trots, zei Daan, dat ik voor de komende tijd jullie prins
mag zijn. Kom met de vastenavond allemaal, dan kunnen wij lekker
grappen grollen en rondrennen.
Daan en Lotte gaan vastenavond vieren met de spreuk – ‘’van vieertieen
tot in Schoor’’, brengen wij de vastenavond door”.
Tot slot, deelt Daan nog mede dat hij hoopt dat na afloop van de carnaval
iedereen zegt; was het morgen maar weer vastenavond.

Het is inmiddels een mooie traditie aan het worden: in het weekeinde
ná de Vastenavond weten vele honderden toneelliefhebbers de weg
naar het Schoor te vinden om op vrijdag-, zaterdag- of zondagavond
te genieten van een onvervalst blijspel van onze eigen toneelvereniging “De Meiberg”.
Waarin een kleine gemeenschap gróót kan zijn: met éigen spelers,
éigen decorbouwers en éigen technici onder éigen regie, topvermaak
op de planken brengen.
Alleen direct betrokkenen weten wat daarvoor nodig is aan inzet en
saamhorigheid in de vele repetities, maar wát krijg je er véél voor
terug: drie keer een (over)volle zaal met dankbaar schaterend publiek en een ovationeel applaus tot slot.

Wilhelmien Wetemans
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“HET VROLIJKE TANKSTATION”
had net zo goed het
“TANKSTATION VAN HET MISVERSTAND” kunnen heten, hoewel
natuurlijk op het einde van het derde bedrijf alles weer op zijn pootjes
terecht komt.
Aan een klein weggetje ‘Oppe Kraan’ heeft een zekere Ron Wolters
(Henry Breukers) bij zijn garage een groot tankstation gebouwd, omdat
daar eens de nieuwe autoweg zal aangelegd worden. Helaas is het nog
lang niet zo ver, want de beide boeren annex raadsleden (Frans van Eijk
en Huub Knapen) ruziën steeds over het traject: “Over eúr laandj !!”
“Nein, over eúr laandj!!” De grote passie van Ron Wolters is het motorracen met zijn knecht (Peter Nossin) als bijrijder in het zijspan.
Wat doet een ondernemend meisje dat ook zo graag in het zijspan zou
willen meeronken ? Zij verkleedt zich als jongen, want dan alleen maakt
ze een kans ! Een mooie “dubbelrol” van Kim Duits, die als jongen – met
“brede borstkas” – stoer loopt te doen en als meisje verleidelijk staat te
blozen . De huishoudster (Resi Duits) weet zich weer danig te weren in
het mannenwereldje van de garage, waar bovendien de buurman ( Frans
van den Eerenbeemt) tot haar ergernis, haar het hof probeert te maken.
Ook de rollen van de sportjournaliste (Carien Jeurninck), de boerendochter Linda (Helma Nijssen) en de dorpsdokter (Iet Hermans) waren in
goede handen, met complimenten voor de regie (Frans van den Eerenbeemt) die weer veel aandacht had besteed aan het vlotte verloop van de
conversaties , naast het ‘stille’ spel van gelaatsuitdrukkingen en houding.
Ook het werk achter de schermen van Frans van Eijk en Matt Duits (decors/souffleur) en van hun assistenten Ber Moonen en Jan Hermans, mag
niet onvermeld blijven, evenals dat van de technici: Edwin Beelen (geluid) en Dave van den Eerenbeemt (filmopname) .
Ook de toneelhulp Lars Duits kreeg terecht een vermelding van Ton
Jeurninck, die deze drie oergezellige avonden op professionele wijze
opende en afsloot.
Bedankt mensen van “De Meiberg” ! Wij zijn trots op jullie!

De pen
Hallo buurtbewoners.
Ik ben Lisette Pellemans en ze hebben me
gevraagd een stukje te schrijven in ’t
Buurtblaedje. Ik woon sinds mijn 4e
levensjaar in Nederweert, daarvoor heb ik
in Ospel gewoond.
In het dagelijks leven werk ik als
Financieel Administratief Medewerkster
bij Hertek te Weert. Dit is een groothandel
in o.a. branddetectie, noodverlichting en
zorgsystemen.
Mijn hobby’s zijn lezen, sporten, koken en
fotografie (staat op dit moment op een
zeer laag pitje).
In juli 2004 werd ik samen met Harm Frencken eigenaar van ons huis op
Roeven. De verbouwing kon van start gaan ! Na 15 maanden o.a. slopen,
stenen schoon bikken, dakpannen schoonmaken en natuurlijk de wederopbouw wonen we sinds oktober 2005 samen. De 1e fase is af, maar de
verbouwing is nog lang niet klaar.
Harm heeft tot vorig jaar oktober altijd in Ospel gewoond. Hij werkt in
de varkenshouderij als adviseur-verkoper bij Steijn Voeders te Deurne.
Harm’s hobby’s zijn werken, mountainbiken, uitgaan en voetbal kijken.
Wij wonen inmiddels 5 maanden met veel plezier op Roeven en zijn al
aardig ingeburgerd. Bij deze wil ik de pen doorgeven aan Rick van Meel.
Groetjes Lisette Pellemans

J.vd K.
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Carnavalsvierders
Carnaval betekent het verlangen naar een samenleving die
al het negatieve mist van de hedendaagse maatschappij.
Het vieren van carnaval is dan ook geen vlucht in het
gemakkelijke, immers er komt voor de echte
carnavalsvierder inspanning, inspiratie en heel wat
transpiratie aan te pas. De drukte rond carnaval zorgt voor
een grote saamhorigheid. Iedereen heeft immers hetzelfde doel. Plezier
maken! Carnaval is een feest dat al in de middeleeuwen in heel Nederland werd gevierd en dat zijn wortels heeft in Romeinse en Germaanse
feesten. Net voordat de strenge vastentijd begon kon men zich nog eens
helemaal uitleven. In het Noorden van Nederland verdween het feest onderinvloed van het protestantse geloof. In het katholieke zuiden bleef het
feest behouden. Carnaval is daarom niet alleen een volksfeest maar ook
een uiting van volkscultuur, het feest komt rechtstreeks voort uit eeuwenoude maatschappelijke en sociale traditie.
Door de eeuwen heen is de vastenavond veranderd. Met name de organisatie rond het feest is in de loop der jaren steeds strakker en professioneler geworden. Terwijl het vroeger vaak buurten of wijken waren die hun
stempel drukten op het carnaval, zijn het tegenwoordig meestal de carnavals verengingen die de vastenavond in goede banen leiden, steeds is de
wijk, buurt en dorp herkenbaar.
Carnaval kent tal van tradities en gebruiken die door de jaren zijn veranderd maar nooit zijn verdwenen. Het carnavalsseizoen is ingebed in het
kerkelijk jaar. Elk jaar wordt op 11 november de vastenavond op nieuw
geboren. Hoogtepunt en meest essentiële moment van het carnavals seizoen is natuurlijk de carnavalsoptocht. Maanden van noeste arbeid en
creativiteit zijn vooraf gegaan aan de optocht. Dat levert een ook dit jaar
oogstrelende show op voor de vele toeschouwers. Deelnemers en publiek
máken samen de carnavaloptocht en dat maakt de optocht tot een groot
verbroederingsfeest met als hoogte punt de prinsenwagen.
Carnaval biedt echter nog veel meer; de prinsen met hun gevolg, de carnavalsmuziek, de zaate hermeniekes, het kindercarnaval, de uitbundige
kleding en tenslotte….de onvermijdelijke gezamenlijke afsluiting van het
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carnavalsseizoen op dinsdag. Voor de meeste vastenavondvierders een
emotioneel moment. Nog éénmaal dat gevoel samen zingen en plezier
maken, jong en oud……met de wetenschap, het volgend carnavalsseizoen komt er weer aan! ......11 November.
Het is mooi geweest.
Wilhelmien Wetemans

In gesprek met … Toos Quasters
Reeds enkele jaren is Toos Quasters een zeer gewaardeerd lid van de
redactie van ,,’t Buurtblaedje, Schoor, Roeven en Kraan geweest. Het is
prettig, dat er mensen in de redactie vertegenwoordigd zijn, die overal
iets vanaf weten. Voor Toos geldt, dat zij een zogenaamde duizendpoot
is. Het is zeer te waarderen dat Toos altijd het woord bij de daad voegde.
Je kon haar vertrouwen hetgeen in het redactieteam een positieve impuls
teweeg bracht. Alhoewel zij nooit haantje de voorste wilde zijn, was bekend dat zij een artistieke aanleg heeft, hetgeen geuit wordt door haar
hobby’s beeldhouwen en fotografie. Hiervoor heeft zij een academische
opleiding gevolgd en met succes afgerond. Ook wist zij haar kennis van
beeldhouwen en fotografie goed over te brengen aan haar cursisten.
Misschien wat minder bekend is, dat Toos de klassieke muziek zeer kan
waarderen en praktisch altijd de radio zender Hilversum 4 heeft aanstaan.
Klassieke muziek is tijdloos; In een tijd waarin we door zo veel worden
afgeleid doet klassieke muziek dat juist niet. Zij kon hiervan intens genieten. Ook schrijft zij wel gedichten; ook een hobby van haar.
Het is dan ook jammer voor onze buurtschap te moeten vernemen, dat
Toos met haar man Paul en zoon Sandy ons gaan verlaten. Zij gaan naar
Oostenrijk verhuizen (Tirool), komen in een prachtige omgeving te wonen en zullen daar zeker veel Nederlanders tegenkomen. Zij is een natuurmens. Voor wat betreft de Tiroolse muziek zal het wellicht even
wennen zijn, maar dat lijkt niet onoverkomelijk.
Wij danken Toos voor al hetgeen zij heeft gedaan voor ons buurtblad, en
wensen haar heel veel woonplezier in Oostenrijk. Ik zal in haar gebruikelijke woorden afsluiten;
Het zij zo.
Wilhelmien Wetemans
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Seizoenenrubriek
MORGENSTOND
IN MAART
Een witte schijn
van late vorst spant ragfijn
over dorre hagen
jong hout tekent
een blinkend web
in bleekblauwe ruimten
de blonde haardos
van wiegende wilgen
kleurt geel de morgen
ingehouden huiver
verbreidt rillend
de eerste warmte
Toos Quasters
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En wederom . . . . .opgehokt !!!
Dáár zitten ze weer . . . . . onze hobbykippetjes, -eenden, parkieten
en kanaries, onder golfplaatjes of plastic !
Als ik dit schrijf is de derde ophokplicht al weer een week oud en is
door “Brussel” vaccinatie toegestaan. Wat zal het volgende hoofdstuk zijn ?
Wat drie jaar geleden nog vogelpest heette, noemen we nu vogelgriep, en blijkt – soms – óók dodelijk voor de mens ! Als we de We
hoeven ons niet af te vragen óf het virus Schoor zal bereiken, maar
wannéér !.
Volgens de recente cijfers
van de Wereld Gezondheids Organisatie zijn meer
dan de helft van de besmette mensen – wereldwijd
zo’n tweehonderd – binnen
enkele weken overleden.
De dodelijke variant van
het vogelgriepvirus noemen
we H5N1; (naar het eiwit
Hemaglutinine en het eiwit
Neuraminidase)
Volgens de geleerden verzorgt het H-eiwit de verbinding tussen het virusdeeltje en de ‘gastheer’
(mens of dier) en het Neiwit de besmetting van
andere lichaamscellen, zoals luchtwegen of het hersenvlies.
De zogenaamde “Spaanse
griep”(H1N1)
uit 1918
eiste meer dan 40.000.000
doden, maar kwam niet uit
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Spanje. Deze werd zo genoemd omdat Spaanse kranten er het eerst over
schreven. Ouderen onder ons herinneren zich nog zeker de A-griep (=
Aziatische griep) (H2N2) die in 1957 meer dan een miljoen dodelijke
slachtoffers eiste. Nóg zie ik de vele lege banken op school voor me en
de ernstige bloedneuzen – blijkbaar een bijverschijnsel van de A-griep bij mijn zusjes.
De Hongkong-griep van 1968 (H3N2) veroorzaakte ook nog eens ruim
een miljoen doden, maar gelukkig kunnen we in elk najaar de
“GRIEPPRIK” halen tegen Influenza A (=griep), die – als een ‘cocktail’
wordt samengesteld uit de verschillende mutanten (veranderingen) van
de virussen: H1N1, H3N2 en Influenza B. Helaas zit dáár de variant
H5N1 dus ( nog) niet bij, trouwens hoe kun je ooit een griepspuit samenstellen – vraag ik me af - als er niet minder dan zestien H-eiwitten en
negen N-eiwitten zijn , die elke winter in een andere combinatie ons proberen ziek te maken?
H1, H2, H3 . . . .t/m H16 in combinatie met N1, N2 . . . . t/m N9 geeft
minimaal 144 verschillende griepvirusdeeltjes.
Wanneer vijf tot tien procent van de bevolking ziek wordt, spreken we
van een epidemie. Bij een pandemie raakt een derde deel besmet.
Sterkte !!
J.vd K.
BRON: www.volkskrant.nl/dossiers/buitenland/vogelgriep

Zij Actief…St.Agnes.
Zij Actief is een Katholieke vrouwen verenging in
Nederweert die 10 februari jl. haar 75ste verjaardag
vierde. De vereniging bestaat alleen uit vrouwen.
De oorspronkelijke naam bij de oprichting was
Boerinnenbond, door de jaren heen heeft er een
naamswijziging plaats gevonden, het werd ‘’Zij Actief’’.
De feestdag begon om twee uur met een eucharistieviering in de
St.Lambertus-kerk waarin bij de aanvang van de mis een openingswoord
door de voorzitster Annie Pustjens plaats vond.
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De kern van het verhaal was dat wij als vereniging met grote tevredenheid kunnen terug kijken wat wij samen hebben gedaan en beleefd.
Zo’n feestdag versterkt het gevoel om ‘’bij elkaar te horen’’. Dit jubileum roept op om de reeds ingeslagen weg, te verstevigen en de verbondenheid optimaal voort te zetten.
Na de eucharistieviering vond de voortzetting van het feest plaats in zaal
Centraal. Allen werden getrakteerd op een kopje koffie en Limburgse
vlaai. Hierna vertelde schrijfster columniste Tineke Bershuizen over
haar loopbaan en wat zij allemaal in haar leven zoal had meegemaakt.
Heel interessant. Vervolgens werd ons een goed verzorgd warm en koud
buffet aan geboden.
Gesteld kan worden dat ‘’Zij Actief ‘’een boeiende verenging is en die
nu hard werkt om een programma samen te stellen dat zowel voor jong
als oud aantrekkelijk wordt bevonden. De feestelijke afsluiting met de
‘’Hollie Pops ‘’bestaande uit 2 jonge meisjes zorgde ervoor dat zich iedereen goed amuseerde; op een gegeven moment leek het wel op carnaval……. schitterend. Het is een gegeven dat muziek voor goede stemming zorgt. Het is maar goed dat ook deze vereniging veel vrijwilligers
kent. Zonder hen kan een vereniging niet bestaan, dus ook voor hen een
vriendelijke dank. Enkele buurtgenoten hebben kunnen meegenieten van
het feest. Om half 9 vond de afsluiting van het 75 –jarig jubileum plaats
van ’’Zij –Actief ‘’ St. Agnes. Ik wens het bestuur heel veel succes in de
toekomst.
Wilhelmien Wetemans

Interview Toneelgroep de Meiberg
Renée Knapen
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Regisseur: Frans van den Eerenbeemt.
Wat is de taak van een regisseur?
Als regisseur moet je het beste uit de spelers halen, je moet de rollen
verdelen, de decorattributen. Ik probeer zelf niet mee te spelen maar dat
lukt niet altijd.
Hoe ben je ertoe gekomen om regisseur te worden?
Omdat ik zelf toneelstukken ben gaan schrijven, en door ervaring.
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Heb je hiervoor een opleiding of cursus gevolgd?
Ja ik heb een opleiding gevolgd. Ik weet niet meer hoelang dat dat al geleden is.
Wat vind je leuker om te doen, toneelspelen of regisseren of kan je
het combineren?
Het liefste doe ik regisseren, daarna komt toneelspelen.
Decor: Frans van Eijk.
Waar haal je de ideeën voor het decor vandaan?
Door eigen inzicht en de attributen en mogelijkheden die je hebt. Het ligt
aan het toneelstuk; waar het over gaat. (de op en afgangen van het toneelstuk).
Hoeveel tijd kost dit aan voorbereiding?
Het uitwerken duurt 2 à 3 avonden. Materialen ombouwen van andere
jaren naar dit jaar kost ongeveer 4 à 5 avonden. Dan moeten we nog één
hele dag behangen en schilderen en nog een hele dag + 2 voormiddagen
opbouwen.

Kun je dit goed combineren met je rol in dit toneelstuk?
Ja, Iedereen komt op tijd dan kun je eerst iedereen opmaken, en dan kun
je daarna je rol spelen.
Speelster: Carien Jeurninck.
Je bent nieuw dit jaar. Wat zijn jou ervaringen?
Je moet proberen een plekje te krijgen in de groep. Eerst is het echt nog
een verhaal, later word het steeds meer een toneelstuk. Het is wel heel
leuk om te doen.
Was je zenuwachtig voor je eerste uitvoering?
Dat viel wel mee, ik wist niet wat me te wachten stond, ik ben meer een
afwachtend type. Je medespelers trekken je mee.

Sponsors
De sponsors van het buurtboekje zijn dit jaar:

Hoofdrolspeler: Henry Breukers.
Je speelt dit jaar de hoofdrol. Wat voor manier heb je bedacht om al
die tekst uit je hoofd te leren?
Ik moet dan ongeveer helemaal alleen zijn. Het helpt om de tekst een
paar keer door te lezen zodat je weet hoe het verhaal in elkaar zit (je kent
dan de context). Dan pak je een blaadje en je kijkt wat de tegenpartij te
zeggen heeft, je legt dat blaadje dan op je eigen tekst en probeert die dan
zo van buiten te leren.
Ben je zenuwachtig voor de uitvoering?
Ja dan heb je het gevoel dat er een tegel op je maag ligt. Je hebt overal
kriebels en je bent heel erg prikkelbaar.

Zaal Briels
Leon Coolen
Jos Simons
M Verboogen
Tjeu v/d Berg
Hans Knapen
Eric Keupers
Jan Koolen
Johan Knapen
Jorine Schepers

Catering en Party Service
Sierteeltkwekerij
Voeg en Restauratiebedrijf
Boomkwekerij
Schietsportcentrum S.V.Kraan
SHK Stukadoorsbedrijf
Las- en Montagebedrijf
Klussenbedrijf
Boomkwekerij
Herba-life

Grimeuse: Kim Duits.
Ik weet dat je een kappersopleiding hebt gevolgd. Heb je profijt van
je opleiding bij het grimeren?
Ja op mijn opleiding kregen we 2 keer in de week ‘grimeren/opmaken’
en ik heb ook heel veel van Will Peters geleerd.

Mede door het plaatsen van jullie advertentie is het mogelijk de kosten van het buurtboekje te drukken. Bedankt!
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Het bestuur

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!

Verhuisd:
Nellie Knapen-Mennen van Roeventerschans naar Laonepaad in Ospel.
Familie Quasters-Theunissen van Schoor 48 naar het Ötztal (Oostenrijk).
Aan allen goeie aard gewenst!
Welkom in onze buurt:
Familie Koppens op Roevenbterschans 20.
Familie Frencken op Roeven 14.
Familie Donkers op Kraan 20.
Mevrouw Alinda Muller op Schoor 46.
Dirk Moonen op Kraan 12c.
Frank, Claudia en dochter Jade Vaneerdewege-Roubroeks op Kraan 18.
Felicitaties voor:
Onze buurtgenote-raadslid Elly Scheepers-Dings die al voor de 4e keer
voor de VVD fractie in de raad gekozen is.
Ook voor Eric van der Putten die in de raad gekozen is voor het CDA.
Vanaf nu is onze buurt vertegenwoordigd door 2 raadsleden!
Veel succes!
Bedankt:
De raadsleden Elly Scheepers en Eric van der Putten bedanken de
inwoners van Schoor voor het in hun gestelde vertrouwen tijdens de
verkiezingen.
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Veiligheid in onze buurt
Op 20 januari hadden Eric Kusters en COCON-buurtmedewerkers
op het gemeentehuis een vervolgbespreking met wethouder M. Jacobs en ambtenaar civieltechniek M. Bijlmakers van gemeentewerken over de onveilige situaties op Roeven voor onze schoolgaande
jeugd, fietsers en wandelende recreanten.
De extra verkeersmetingen aldaar gaven aan dat er per etmaal 300 tot
500 motorvoertuigen passeren, waarvan 85 % rijdt met een snelheid tussen 60 en 65 km.p/u . (= maatgevende snelheid) Géén schokkende uitslagen aldus de gemeente, die het hele verkeersplan van Nederweert laat
onderzoeken door gespecialiseerd bureau “ORANJEWOUD”.
‘Fysieke maatregelen’, zoals drempels, ‘sluizen’ of ‘chicanes’, worden
door niemand wenselijk geacht, tóch zouden wij als buurtbewoners de
maximum snelheid graag teruggebracht zien tot 60 km..p/u . Ons inziens
is de simpelste oplossing het bord “einde 60 km.zone” links t.o. sluis XV
weghalen; dan wordt heel Roeven 60 km.zone, tot aan de splitsing met
“Heihoek”. De gemeente gaat dit voorstel nader op haalbaarheid onderzoeken. Het probleem is namelijk dat – net zoals de Wessemerdijk tot
aan de splitsing met de Liskesweg – óók 60 km. zone is, maar dat zich
daar vrijwel NIEMAND aan houdt.
Alleen de kruispuntverhoging bij de Schoorbrug heeft effect gehad,
sindsdien zijn daar nog nauwelijks ongevallen gebeurd en is de passerende snelheid drastisch afgenomen. In de bocht bij de Liskesweg,die
toen in de Wessemerdijk is aangelegd, “scheuren” veel automobilisten
over de grasbetonranden en een stuk van de berm om géén snelheid te
hoeven verminderen. Het voorstel was om daar struiken te planten, om
het uitzicht rechtdoor op tegemoetkomend verkeer te blokkeren. Helaas
zijn al die struiken afgestorven, omdat de ondergrond nog teveel materiaal van de oude Wessemerdijk bevat. De buitendienst zal dus eerst ter
plaatse aan grondverbetering moeten doen en dan opnieuw struiken planten. Volgens Dhr. W. Bijlmakers heeft dat in ieder geval de aandacht van
de buitendienst. Meld onveilige situaties bij:
De projectgroep van COCON: “VEILIG-IN-EN-OM-DE-WIJK”:
Riny van Veldhoven, telefoon 633369, rinyvandepeel@hotmail.com
Jan van de Kam, telefoon 633188, janvandekam@planet.nl
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Hallo Buurtgenoten
Mij is gevraagd om me via het BUURTBLAEDJE voor te stellen als
nieuw bestuurslid van onze buurtvereniging.
Mijn naam is Helma Nijsen en ik ben getrouwd met John. Samen hebben
we twee kinderen, zoon Tjeerd (7 jr.) en dochter Hylkje (6 jr.)
In het verleden hebben we in D-Indtj een huis gebouwd waar we ruim
twaalf jaar hebben gewoond. We kregen de kans om in Schoor (Kraan
nr. 2a) met de R.v.R. regeling een nieuw huis te bouwen . Bij verscheidenen staan we dus al bekend als “John en Helma van de keet”. Dit bevalt ons al een jaar zeer goed. Wij zijn direct al heel goed opgevangen in
deze buurt en voelen ons hier erg op ons gemak. John is uitvoerder in de
bouw en ik ben sinds vastelaovundj vrijwillig gestopt met werken. Deze
beslissing is vooral genomen omdat ik de nodige aandacht aan de kinderen wil geven.
Onze hobby’s staan al een tijdje op een laag pitje, maar dat zal voorlopig
ook wel zo blijven. Onze nieuwe hobby is het bouwen van het huis en de
resterende vrije tijd delen we zo veel mogelijk in voor onze kids.
Er is onverwachts nog een hobby bijgekomen voor
mij. Er werd mij afgelopen november gevraagd om
bij toneel groep “DE MEIBERG” te komen en na een
korte bedenktijd zei ik ja. Hiervan heb ik nooit spijt
gehad, het was erg gezellig tijdens de repetities en de
opvoering was van mijn kant uit fantastisch! Doordat
ik meer vrije tijd kreeg en wij het hier al goed naar
onze zin hebben, besloot ik als bestuurslid aan te
melden. Belangrijk vind ik om met het bestuur en de
kindercommissie voor iedereen in de buurt, dus voor
jong en oud , gezellige en leuke activiteiten te organiseren, zodat we goede sociale contacten onderhouden
met elkaar. Tevens denk ik dat dit een ideale manier
is voor ons gezin om de mensen van ’t Schoor te
ontmoeten en te leren kennen (en ondersom natuurlijk ook) zodat je ook
weet tegen wíe je goedendag zegt. Veel groetjes en tot ziens bij het een
of het ander !!!
Helma Nijsen
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Een totaal andere groep handelaars en wandelaars waren de kreemers. Zij
verbleven vlak in de buurt van hun woonplaats en werkten niet in organisatieverband. Door alle tijden heen zijn er marskramers of kremers overal rond getrokken, tot in de verste uithoeken. Zij verkochten alles wat los
en vast zat, met als basis fournituren waaronder gespen, knopen, bonte
doeken en sjaals. Maar ook aardewerk, glas, paraplu’s, liederen, boeken
en almanakken, zaadgoed voor de land en tuinbouw.
De regionale handel ging in kistjes, koffers en draagplateau’s en andere
middelen en ging lopend van deur tot deur. Maar vervoer geschiede ook
met trek- en duwkarren, met kar en trekdier en op de persoon volgehangen met producten, later ook per fiets. Belangrijke verkooppunten in steden en dorpen waren de markten.
In 1414 gaf Willem van Horne, de Heer van Weert aan de stad Weert
toestemming om 3 jaarmarkten te houden waarop producten verhandeld
werden. Boeren, ambachtlieden en kooplui gingen vanuit de omliggende
dorpen en kerkdorpen naar de markt om hun producten aan de man te
brengen. De markt bestaat nu nog in de vorm van de weekmarkt zowel in
Weert als Nederweert. De eeuwenoude Weerter paardenmarkt is alom
bekend.
Kistjesmannen hadden hun waar in een kist op hun rug waarin de negotie, de tinmannekes deden potten en pannen herstellen. Het waren niet
alleen mannen ook vrouwen kwamen langs met de “matskist”, met kleine
waren als negotie. Vooral in de crisisjaren van de vorige eeuw was er
grote armoede er werd zelfs door landarbeiders gratis gewerkt, alleen
voor de kost. In die jaren was het gezegde van toepassing, “de kleinste
handel was beter dan het grootste werk”. En handel was er.
Kook Sis was een bezembinder, hij ging met een hondenkar de markten
en huizen langs. Hij rookte een pijp met een dekseltje met gaatjes en
werd “de piêpemöts” genoemd.
Pitaf verkocht en repareerde paraplu’s.

Uit Weert kwam de lang Greet, van oorsprong een echte teutin, geboren
rond 1860 had in haar jonge jaren de “grote baan” gedaan samen met
haar vader en broers trokken zij naar Boheeme. Toen zij ouder was ging
zij naar de Betuwe om haar handel in stoffen te slijten. Zij was een trotse
dame, hoewel niet rijk geworden zoals vele andere teuten, had zij iets
voornaams en deftigs over zich. Dus de uitdrukking een “gruuetse taot”
was hier wel op zijn plaats.
Väös Mieris uit Weert, Theunissen genaamd, ging “met de pak” en verkocht couponstoffen voor mannen, welke hij vervoerde per fiets en in
wasdoek ingepakt. Was de keus gemaakt dan werd met een meter de persoon gemeten en het stof afgesneden. Ook zijn dochter was op “de baan”
en vergezelde haar vader en verkocht kant en klaar damesondergoed. De
Venlose Piet verkocht couponstoffen voor werkmanskleding, boerenkielen en overals zijn specialiteit was manchester. Tevens verkocht hij garen
en sokken.
Een echte heer was Italy, hij werd de Eindhovense jood genoemd, met
bolhoed, stropdas en een vleugje parfum bezocht hij de boeren. In zijn
koffers zaten stalen van goede en degelijke kwaliteit, zoals kamgaren,
populien, fluweel, zijde en kant. Pingelen was voor hem de grootste belediging, hij deed dan zijn koffers dicht wenste de mensen een goedendag en was vertrokken.
Dook van de Wachter, verkocht tricogoed van de tricotagefabriek uit
Weert. Een detail: De oprichter van de Weerter tricotagefabriek Beeren
heeft in zijn jonge jaren “met de pak” gegaan.
Hoempa kwam met een oude bakfiets en handelde in bezems en konijnenvellen.
Zwart Bertje was een figuur met donker haar, een grote snor en baard.
Hij ging van deur tot deur met zwart en wit stopgaren, spelden en naalden in soorten, zeep, spiegeltjes en potlood of schwertz voor de kachel.
Leike Neinens en Teu Steuten kwam huis aan huis met “de pak”, stoffen
om kostuums van te maken.
Petrol Jan zorgde voor petroleum en lontjes of kousjes voor de petroleumlamp en kachel. Marie-Katrien had als vrouw een vervoersbedrijf,
tegenwoordig zou spreken van een pakketdienst, met kruiwagen en later
met pony en kar. Zij vervoerde pakketten en koffers in de regio WeertNederweert.
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Handel en wandel
In het Limburgs Openluchtmuseum “Eynderhoof
door Twan Brouwers en Harrie Koppen.

Kramers

Frans, haar echtgenoot, was touwslager en verkocht aan de deuren allerlei soorten touwen. Een anekdote van Katrien: Katrien had een klein
spraakgebrek en kon de R niet uitspreken en verwisselde die dan voor L.
Haar echtgenoot Frans, sprak zij uit Flans, haar pony heet Frits en zij
noemde hem Flits. Katrien en Frans hadden een flinke woordenwisseling, Frans dolf het onderspit en zei tegen Marie-Katrien, “ik ga mij ophangen”, “Dat is goed” zei Katrien, “wel touw meenemen”. Frans vertrok naar de zolder, was weg en bleef weg, Marie-Katrien werd ongerust
en ging kijken en daar hing Frans aan een zolderbalk. De touw in plaats
van om de nek, onder zijn armen. “Moet je om de nek doen” zij Katrien,
“dat kan ik niet volhouden” zei Frans.
Melk werd langs de deur verkocht met de hondenkar vol met enkele
kannen en de schenkmaat liter. Later kwam daar een melkkar met paard
voor in de plaats. De melkboeren hadden een vaste route die het paard op
de duur vanzelf wist. Hij stopte precies bij elke klant. Voorouders van
Potten-Thies waren waarschijnlijk pottenverkopers die met kruiwagen en
voorraadpotten, oliekannen, en roomkommen de deuren afliepen.
Een andere bekende pottenverkoper was Leo Martines Sterman uit Eupen (nu België). Deze pottenverkoper is verongelukt in het Schoor in
1731. De volksmond vertelde hiervan dat hij omgekiept is met zijn vierwielige kar en in een vennetje onder zijn potten terecht gekomen en verdronken. Het ongelukskruis, ter nagedachtenis, is naderhand geplaatst
aan een zijweg van de Wessemerdijk.
Bér Tillemans was een körver en mandenhandelaar en kwam langs met
een fiets vol manden. De stoelenmatter kwam om de stoelenzittingen te
repareren met biezen.
De klompenmaker Jac Briels van Leuken heeft als jongeman met zijn
transport fiets nog klompen verkocht voor zijn vader.
De voddenman of lommelekrieëmer, de scharensliep, de zevenkrieëmer,
de wannelepper kwamen op geregelde tijden langs om hun diensten aan
te bieden.
Kippen en kuikenkrieëmers waren op fietsen met grote manden vol vee
op weg van boer naar markt en omgekeerd.
Meester Ververs uit Leveroy schrijft over marskramers en bedelaars.
Omstreeks 1900 was een ware plaag op het platte land, de Hooge Steenweg uit Weert en de Begaerd uit Roermond leverde de meeste “aannemers”. De marskramers kwamen met het kistje of met de korf vol met
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allerlei snuisterijen langs de deuren. Een brutale klant was een kistjesman, die zich de “burgemeester van Antwerpen” noemde. Nadat hij met
kistje en al op straat werd gegooid, bond hij wat in. Een Weerternaar was
altijd netjes en beleefd, en vroeg soms om een boterham, die hij kreeg
met een kop koffie. Op de vraag hoe het met hem ging antwoorde hij:
“Wi-j zoo-j ut gaon, kepotte zök, geslaope bi-j de geite, dri-j wichter di-j
neet de mien zeen. Nondedju wi-j zooj ut gaon”.
Het waren werkelijk arme drommels schrijft Ververs. Meerdere malen
had hij te Leveroy Duitse vierwielige wagens gezien, met kleinere wielen
als de Limburgse boerenkar, volgeladen met inmaakpotten, kommen en
kruiken de zg. “oelesse”. Zij reden over de onverharde weg door Kelpen
naar Weert, verkochten aan winkels maar ook aan particulieren.

Handel en wandel
Vanaf 1900 zijn een groot aantal beroepsbeoefenaren ook handel via
wandel gaan bedrijven. Eigenlijk werd alles aan de deur bezorgd. De
kleermakers kwam aan huis de maat nemen en maakte een pak en kwam
weer terug om te passen. De naaister kwam aan huis om naaiwerk te verrichten. Vaak werden kleren verschillende generaties gedragen en de
huisnaaister zorgde dat kleren gemaakt werden waarbij vaak het stof
“gekeerd “ werd, binnenstebuiten gedraaid. Muzikanten trokken rond om
te spelen op bruiloften en kermissen. Handel naar de buitengebieden,
heeft tot ca.1960 stand gehouden. Sommige noodzakelijke levensbehoeften worden nog steeds aan huis gebracht.
Bronnen:
Handel en Wandel van de teuten in de Duitse gewesten door J.Mertens
Tijdschrift Öns Heem”Thema Reizen Heemkunde Vlaanderen
Van De Mildert naar Leveroy, door L. Ververs
Het oude land van Loon, door Dr. Piet Lenders
Buurtersgroep, Eynderhoof.
Piet Verheyen “Immigratie van schaapherders” uit Nederlands-Limburg en
Noord Brabant in het Waasland.

Archief: Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof.
Januari 2005.
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Activiteiten 2006
17 sept
30 sept
6 nov
11 nov
18 nov
8 dec
11 dec

Fietstocht barbecue
50+ uitstapje
Kienen
St. Maarten
Feestavond
Schaatsen
Prijskaarten

Zaal Briels
Zaal Briels
Zaal Briels

Oud papier
Zaterdag 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november
en 9 december bij Piet van de Kruijs tot 13.00 uur
De contributie van de buurtvereniging bedraagt € 20,00
BANKNUMMER BUURTVERENIGING 13.55.40.836

Inleveren kopij voor buurtblaedje
voor 6 september op schijf of via E-mail
E-mail adres: frenk18@hetnet.nl
BESTUURSLEDEN
Diana Briels
Kraan 6
Resie Duits
Kraan 15
Gonny Franssen
Schoor 24
Huub Knapen
Kraan 24
Helma Nijsen
Kraan 2a
Peter Nossin
Schoor 11
Riny v. Veldhoven Schoor 43

30

31

632151
625664
625965
632835
631140
634855
633369

