Van de voorzitter
Op 12 februari was de jaarvergadering, een vergadering waarin wordt terug gekeken naar het afgelopen jaar. Ik heb in mijn jaarverslag een overzicht gemaakt van de activiteiten. Samenvattend zijn bestuur, redactie en
de kindercommissie zeer tevreden. De opkomst bij de diverse activiteiten
was goed.
Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om de vele vrijwilligers, waar
we altijd een beroep op kunnen doen, te bedanken. Het lijkt af en toe zo
vanzelfsprekend, maar ze staan altijd klaar om samen de activiteiten te
doen slagen. Ook zijn we heel tevreden met de opgaven van vrijwilligers
voor het OLS 2007, die zich voor onze buurt gaan inzetten.
Bedankt.
Huub Knapen

Het is lente

Informatieblad buurtvereniging
“SCHOOR”
Uitgave: lente jaargang 2007

Hier springen de jongens een gat in de lucht van plezier.
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Informatieavond over het Venherstelplan
Op 21 december jl. organiseerde de Stichting het Limburgers Landschap
een informatie over het Venherstelplan. Dit plan houdt in dat er een herstel van de vroegere Einderbeek – Schoorkuilen zal gaan plaats vinden.
De bijeenkomst was in de Reigershorst te Nederweert-Eind. Op deze
avond werd ons verteld dat in 2007, dus al in dit jaar, een begin wordt
gemaakt met herstel van het vroegere vennengebied EinderbeekSchoorkuilen in Nederweert - Eind. Dit gebied maakte van oudsher deel
uit van een gordel van vennen en natte, drassige gedeelten ten zuiden van
Nederweert en Weert. Met het vrijkomende zand bij de aanleg van het
Kanaal Wessem - Nederweert werd Einderbeek-Schoorkuilen opgehoogd. Dit geschiedde rond 1925 met als gevolg dat een zeer bijzonder
natuur gebied verloren is gegaan. Vooral voor plantenliefhebbers genoot
dit gebied destijds in heel Nederland al bekendheid.
Om het gebied weer in haar oude staat terug te krijgen zal de grond die
indertijd is aangebracht, afgegraven moeten worden. Verwacht wordt dat
een hernieuwd nat natuurgebied met hoge potenties over blijft.
Als voorproefje is begin jaren negentig een klein deel (plaatselijk bekend
als de Kwegt opgeschoond. De resultaten zijn veel belovend met onder
de terugkeer van zeldzame soorten planten; drijvende waterweegbree,
stekelbiesvaren en pilvaren. Ook wordt verwacht dat door het herstel van
een groot deel van de Einderbeek - Schoorkuilen nog meer planten zullen
gaan groeien bijvoorbeeld libellen. Tevens wordt verwacht dat in de toekomst aldaar veel broedvogels te bewonderen zijn.
De presentatie van die avond bestond uit 2 delen:
eerste gedeelte was historie en over het toekomstig natuur gebied.
tweede gedeelte werd een toelichting gegeven over de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden.
Het realiseren van dit nieuwe natuurgebied geschiedt door samenwerking
en overleg met de LLTB, Wildbeheers eenheden, Staatsbosbeheer,
Werkgroep Behoud de Peel, I.V.N. en de Vogelwerkgroep.
Het verwezenlijken van de nieuwe bestemming voor de grond heeft tot
gevolg dat vele landbouwers hun grond niet meer voor landbouw kunnen
gebruiken of maar deels omdat allerlei beperkingen worden opgelegd.
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Het is zondermeer reëel dat de landbouwers of andere belanghebbenden
alle schade die deze bestemmingswijziging tot gevolg heeft geheel vergoed krijgen. Ook enkele buurtgenoten bezochten deze bijeenkomst.
Wilhelmien Wetemans

Terugblik en vooruitblik
Door velen vindt rond de jaarwisseling een terugblik plaats over het afgelopen jaar en een vooruitblik naar het komende jaar. Een nieuw jaar,
een nieuw begin. De jaarwisseling is voor velen een tijd om een aantal
goede voornemens te maken. Je kent het wel; meer bewegen, minder
lekkernij eten want wij worden te dik, stoppen met roken, als we maar
gezond blijven, enz. Ik denk dat je in het algemeen niet te lang stil moet
blijven staan bij wat in het afgelopen jaar allemaal beter had gekund.
Voor iedereen is dat uiteraard anders.
Er zijn gebeurtenissen die plaats vinden welke echt indruk op je maken
en wat je verder het hele leven met je meedraagt.
Voor mij geldt als belangrijke gebeurtenis in 2006, het overlijden van
mijn moeder op 20 september en vijf dagen later, op 25 september, mijn
vader. Het overlijden van mijn moeder die 89 jaar oud is geworden, was
geheel onverwachts en de dood van mijn vader die 91 jaar is geworden
kwam toch ook nog onverwacht.
Beiden waren gelovig en ze hebben altijd gedacht dat ze na de dood herenigd zouden worden. Vandaar dat op het herdenkingskaartje van mijn
vader werd vermeld: “zelfs de dood kan hun beiden niet scheiden”.
Ongeacht hun leeftijd; het overlijden van ouders is altijd een groot gemis.

Wilhelmien Wetemans
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de weken erna werd er van alles georganiseerd. Er werd ook een echte
receptie georganiseerd. Op de receptie moest ik heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel
veel handen schudden, onderscheidingen uitdelen en natuurlijk de cadeaus in ontvangst nemen.
Het grootste feest was natuurlijk de optocht en de hosmiddag. Ik had van
tevoren al iets verzonnen voor de optocht maar nu moest ik prins zijn.
Dit was gaaf want ik stond boven in een grote trekker en reed zo mee in
de optocht. Alle kinderen hadden erg leuke dingen gemaakt. Het was een
kei leuke en grappige optocht. Na de optocht hadden we een hosmiddag
op school. De prins en de jeugdprins van de pinmeakers waren ook nog
gekomen om de prijzen voor de winnaars van de optocht uit te delen.
Het was een geweldig feest. Ik vond het leuk om prins te zijn. Als ze me
weer zouden vragen zou ik het zo weer doen.
Groetjes, Prins Dirk 1 van de Kerneel

25 Jarig jubileum Jan Verboogen

Op een zondagavond belde meester Hub Verdonschot en hij vroeg of ik
prins van de Kerneel wilde zijn. Natuurlijk wilde ik dit graag doen want
het leek me erg leuk. Het werd een spannende tijd omdat ik het nog een
aantal weken geheim moest houden. Na enkele weken werd ik uitgeroepen. Dit was ontzettend spannend en erg leuk. Iedereen vroeg zich af wie
het zou zijn. Ik vroeg me af of er iets uitgelekt zou zijn. De uitroeping
werd gedaan tijdens een programma dat de “prins-factor” heette. Alle
kinderen van groep 8 moesten in zwart/witte kleding komen. In groepjes
moesten we een play-back-show verzorgen waarna een deskundige
(ahum) jury degene aanwezen die de beste “prins-factor” had. En dat was
ik en de prinses was Dana Houben. Het was een heel feest die middag. Ik
ben zelden zo zenuwachtig geweest. Hierna was er vlaai met koffie. In
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Beste buurtgenoten,
Met Pasen is het 25 jaar geleden dat Jan Verboogen, oud inwoner van
Schoor, gewijd werd als Priester. In de zomer van 2007 zal ter gelegenheid hiervan een feest gevierd worden. Als familie willen wij Jan dan
graag een boek aanbieden met herinneringen uit zijn leven en boodschappen van familie, vrienden en kennissen.
We zouden het leuk vinden als er mensen zijn, die een herinnering hebben aan Jan, een bijdrage zouden willen leveren aan dit boek.
Wat is de bedoeling? Schrijf je herinnering of boodschap voor Jan op
(liefst A4 formaat) en lever dit voor 22 Juni in bij Marloes Verboogen
Arishoek 1, Nederweert. Ook foto’s zijn welkom.
Mailen kan ook naar marloesverboogen@hotmail.com
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd bellen naar: 0495-585489,
of 0495-633415.
Alvast bedankt voor de moeite!!
Theu, Maria, Marloes en Marjolein Verboogen
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Zaterdag 27 januari was het rabbuizersbal. De prins en prinses waren
prins Stef en prinses Michelle de 1ste.het was heel gezellig. Eerst werd er
gehost en toen werden de oude prins Dion en prinses Lara de 1ste afgetakeld. Toen werd er ook nog heel veel gehost. Toen werd er met een zaklamp de nieuwe prins en prinses gezocht. Het duurde heel lang voor dat
het eigenlijk stopte maar toen werden de nieuwe prins en prinses uitgeroepen we moesten naar voren komen en toen moesten we iemand uitkiezen die ons uit– aankleden. Toen we waren aangekleed werd nog een
keer door de microfoon geroepen :prins Stef en prinses Michelle de 1ste.
Toen werd de polonaise gedaan en toen werd er de stoelendans gedaan
en de prinses had gewonnen. Later in de avond was het rabbuizersbal
voor de groteren en mochten de prins en prinses nog zolang blijven als ze
wilden. Ik vond het een geslaagde carnavals avond.
Michelle Tillemans
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Afscheid van carnaval

“Een duister verleden”. . . .
Of: hoe een stiertje werd getemd. . . .

Het feest der feesten. Hoe nemen feestvierders van carnaval afscheid?
De echte carnavallisten komen de laatste dolle dag, woensdag, nog een
keer bij elkaar voor haring te happen en er nog eentje te drinken op de
goede afloop. Toch komt er een moment van afscheid, met een lach en
een traan en een ontelbare reeks van tradities. Afscheid nemen van de
vastenoavundj gebeurt overal samen, maar steden en dorpen doen het allemaal op hun eigen manier. Weert verbrandt op carnavalsdinsdag traditioneel de Rog. Roermond verzuipt dan vanaf de Stenen Brug de Bachus.
In Grathem laten ze de foekepot op; in Laar verbranden ze de muis; in de
Weerterwijk De Biest onttronen ze de Kasteelheer en in Wessem gaat de
Golfbraeker de Maas in. De Spoeékejagers in Swartbroek doen sinds
mensenheugenis weer heel iets anders; de dorpsbewoners jagen op de
klanken van de spoeékemars, het spook het bos in. De rol van het spoeék
wordt ieder jaar door een ander dorpeling vertolkt. Ik hoor zeggen dat het
vinden van een kandidaat nooit een probleem is, er zijn genoeg dorpelingen die ooit eens een spook willen zijn.
In Leeuwen wordt de hagedis verdronken, dat gebeurt in stijl; dat wil
zeggen in een champagnekoeler gevuld met maaswater.
In verschillende dorpen, zoals Heythuysen en Baexem, wordt carnaval
afgesloten met zingen en dansen in een grote kring met het lied…..Biej
Ós thoes hóbbe veer ein jungske, biej ós thoes hóbbe veer eine
jong……enz….en dan zes keer achter elkaar.
De Pinmaekers in Nederweert laten een turf op. In die turf, een bruin
blok zit een brief in het Nederlands, Duits en Engels geschreven.
De turf gaat met ballonnen de lucht in. De hoop van de carnavalsvereniging is, dat iemand dat pakje vindt en contact opneemt met een carnavalsvereniging in zijn woonplaats. De turf in Nederweert is dinsdag 19
februari voor de 22ste keer de lucht in gegaan. Vorig jaar zijn de ballonnen terug gevonden in de Duitse plaats Asschaffenberg, 360 kilometer
hier vandaan.
Het is afgelopen het ‘’vastenavondfeest’’ maar niet getreurd nog enkele
maanden …….de elfde van de elfde….begint het weer.

Toneelgroep DE
MEIBERG bracht op
23, 24 en 25 februari
weer een raskomedie op
de planken. De vele
liefhebbers van
onvervalst volkstheater
in dialect wisten vanuit
de regio Nederweert,
Weert en Asten de weg
naar Zaal BRIELS op ’t
Schoor wederom te
vinden en zorgden liefst
driemaal voor een vol
huis.
Het verhaal – geschreven door Frans van den Eerenbeemt, die tevens de
regie voerde – is, zoals het een blijspel betaamt, simpel en gecompliceerd
tegelijk: Drie echtparen: pa en ma Deusings, (Roger Jansen en Will Peters) hun inwonende zoon en schoondochter(Frans van Eijk en Helma
Nijsen) plus hun buren,(Peter Nossin en Resie Duits) krijgen de grootste
heibel, wanneer pa eindelijk eens wil afrekenen met zijn slome imago
van Brave Hendrik, door een ‘duister verleden’ te creëren. Buurman
Toon, nota bene een doodsaaie gemeenteambtenaar met een strenge
vrouw, verzint het plan om ma Deusings per ‘ongeluk’ te confronteren
met een foto van een vreemde dame in de portefeuille van pa. Achter op
deze foto heeft Toon namens deze dame, zangeres Angela, wat kleffe
zinnetjes geschreven:
“Mijn lief stiertje, als herinnering aan die mooie tijd. Ik verlang weer
naar jouw sterke armen. Jouw snoezepoes, je honnepon, je knuffeldier”

Wilhelmien Wetemans
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Natuurlijk is het huis te klein wanneer ma de foto
ontdekt; er ontstaat een opeenstapeling van misverstanden en jaloerse schimppartijen, die in huize
Deusings tot een heuse oorlog leiden, vooral wanneer ‘Angela’ de artiesten –naam blijkt te zijn van
Mieke (Kim Duits), de vriendin van schoondochter
Karin. Mieke’s ruige vriend ( Frans van den Eerenbeemt) bedreigt de mannen en ze krijgen van hun jaloerse vrouwen écht een flink pak slaag. Nooit eerder heb ik in amateurtoneel de emoties beter zien
uitspelen: de mensen spuwden écht hun gal, de blikken waren écht dodelijk, de brandblaar deed écht vreselijk pijn en de beschuldigende vingers zwaaiden écht vol woede. Alle spelers – zonder
uitzondering – deelden dan ook in de dikke complimenten en het applaus
na afloop: Will Peters en nieuwkomer Roger Jansen uit Kaulille (B.), Resi Duits en Peter Nossin, Helma Nijssen en Frans van Eijk, Kim Duits en
Frans van den Eerenbeemt. De grime was weer in goede handen bij Will
en Kim, de decors waren weer uitstekend afgewerkt door Frans van Eijk
en Math Duits (tevens souffleur) en zoon Lars Duits was weer actief als
toneelknecht. Bedankt “MEIBERG” en graag tot ziens op 8,9 en 10 februari 2008! “
J.vd K.

“Marvilde” Dertig jaar jong
Volksdansvereniging “MARILDE”, thans folklorevereniging
“MARVILDE” genoemd, werd geboren hier op ’t Schoor op 1 april
1976 en vierde op 30 september j.l. op passende wijze het dertig jarig
bestaan. In zaal Briels, waar de vereniging al dertig jaren te gast is,
kwamen de leden samen met hun gezinsleden bij elkaar om te dansen, te oefenen in workshops en op ludieke wijze diensten en spulletjes aan te bieden in een sponsormarkt en een heuse veiling. Natuurlijk ontbraken de vlaaien en de broodjes niet.
Drie leden zijn als dertig-jarige jubilarissen speciaal gehuldigd:
Mia Koppen – Reinders, Bep Caris – Briels en Anja van Mierlo –
van der Heijden
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Contactpersoon Marjo van der Heijden mailt ons desgevraagd :
“Momenteel is Marvilde een vereniging met 35 leden (aspirant-leden, leden, buitengewone leden, begunstigde leden en ereleden) die wekelijks
dansen in Zaal Briels.
Onze demogroep danst op dinsdagavond van 18.15 tot 19.45 uur o.l.v.
Anja van Mierlo, de recreantengroep danst aansluitend van 19.45 tot
20.45 o.l.v. Willy Maas en de squaredansgroep danst op woensdagavond
van 19.45 tot 21.45 uur o.l.v. Roland Hilkman.
Men is altijd welkom om een keer te komen kijken of om mee te dansen.
De huidige bestuursleden zijn:
Lot Gommers, voorzitter,
Frans van Houten, Marjo van der Heijden, secretariaat
Hanneke Mutsaers, Truus Vossen.
Zie ook internetpagina: http://home.planet.nl/~marvilde/ beheerd door
Maria van de Nieuwenhuizen .”
Ook de redactie wenst MARVILDE van harte proficiat met het jubileum
en veel dansplezier voor nu en in de toekomst.
J.vd K.
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Deze ‘kuilen’ maakten tot het begin van de vorige eeuw deel uit van een
gordel van vennen en natte laagtes ten zuiden van Nederweert en Weert,
zo ongeveer vanaf “DE BANEN” tot de “ROEVENTERPEEL” en
”KOOTSPEEL”. Bij de aanleg van het kanaal Wessem-Nederweert
(plm. 1925) werd het vrijkomende zand in deze vennen gestort, waarbij
dit bijzondere natuurgebied met haar unieke plantengroei verloren ging.
Wanneer het depotzand met verspoelde leem straks verwijderd is, komt
de oorspronkelijke bodem van het ven op een diepte tussen 1.50 tot 3.00

meter weer tevoorschijn. Uit de eerder genomen proefboringen is gebleken dat de oude zaden nog kiemkrachtig zijn . De vroegere vennen zullen
zich snel herstellen, zoals we in het eerder opgeschoonde gebied in de
bocht van DE KWEGT, aan de overzijde van het kanaal kunnen zien.
Meteen al in januari is wegenbouwer Heymans begonnen met uitgraven
van de ongeveer 270.000 m3 zand tussen de Schoordijk en het wegrestaurant. Zo zie je maar: omdat er bij Eindhoven schreeuwende behoefte
is aan vulzand krijgen wíj een natuurgebied!
We spraken met Dhr. R. Pahlplatz van ecologisch bureau ‘MEERVELT’,
die op de informatieavond in ‘Reigershorst’ de bijzondere natuurwaarde
van dit oude ‘doorstroom-moeras’ belichtte:Voorlopig wordt het zand
door een drietal graafmachines op hopen bijeen gebracht om er het water
uit te laten zakken. Daarna zullen ongeveer 200 vrachtauto’s per dag het
materiaal via het parkeerterrein van het wegrestaurant en de A2 vervoeren richting verhoogde Ring rond Eindhoven, die dubbel zo breed moet
worden.
De graafwerkzaamheden
trekken veel publiek,
zodat er informatieborden
zullen worden geplaatst .
Dhr. Pahlplatz wees nog
eens extra op het risico
van drijfzand. Het gebied
zelf is verboden terrein,
maar vanaf de Schoordijk
is genoeg te zien.
Ook aan de overzijde van
het kanaal in het gebied
rond De Kwegt, dat
ongeveer drie maal zo
groot is (800.000 m3 zand) is het graafwerk gestart. Straks hebben we
hier een natuurgebied van ongeveer 50 hectaren, waardoor de Einderbeek moet gaan meanderen. We houden U op de hoogte.
Meer weten ? kijk op www.vogelwerkgroepnederweert.nl, klik op:
“nieuws”. Foto’s: R. Pahlplatz (Bureau Meervelt)
J.vd K.
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Weer water in de Schoorkuilen
Gemeenschapshuis ‘Reigershorst’ was nagenoeg volledig bezet, toen
op 21 december 2006, HET LIMBURGS LANDSCHAP in samenwerking met ecologisch bureau MEERVELT, de VOGELWERKGROEP en het PAROCHIEEL COMITÉ een informatieavond verzorgde over het ven-herstelplan Einderbeek – Schoorkuilen.

De Pen
De belevenissen op Schoor 46 door Alinda Muller
Het is inmiddels alweer ruim één jaar dat wij op Schoor mogen wonen en
leven. Graag nemen wij dan ook DE PEN over om een stukje te schrijven in ‘t Buurtblaedje waarmee wij jullie een indruk kunnen geven over
de belevenissen op Schoor 46.
Het is jullie ongetwijfeld opgevallen dat ons baasje het elke dag weer erg
druk heeft, waardoor wij, Utah, Woya, Raica, Kyra en Minnous overdag
veel alleen thuis zijn. Het zal jullie dan ook niet verbazen dat wij veel
aandacht vragen als ons baasje thuis is! Ons baasje is dokter in het ziekenhuis (Eindhoven en Helmond); ze helpt patiënten met behulp van radioactieve stoffen (Nucleaire Geneeskunde).
Wij komen uit het noorden en midden van Nederland waar wij veel van
de ruimte en de vrijheid hebben genoten. Dat ervaren we inmiddels ook
op Schoor en daar zijn wij erg blij mee! Wij voelen ons ook al echt thuis.
Wij zijn ook erg blij met de hulp van Lei en Mientje, die verschillende
klusjes (vooral tuinieren) voor ons baasje doen zodat zij dat allemaal niet
meer hoeft te doen. Ons baasje heeft het ook al erg druk met ons en zorgt
goed voor ons. Zo hebben wij al nieuwe paardenstallen en een nieuwe
kennel gekregen. Bovendien zijn ze met een hele grote zandbak (i.e. rijbak) bezig waarin we allemaal heerlijk kunnen ravotten. Wij hebben gehoord dat ons baasje nog veel meer plannen heeft voor de ruimte om de
boerderij; ook wij zijn benieuwd!
Voor de inrichting van de boerderij heeft ons baasje ook al plannen,
maar daar neemt ze gelukkig de tijd voor. Ze heeft wel eens gezegd dat
het nog járen gaat duren voordat het allemaal klaar zal zijn. Eigenlijk
vinden we dat alleen maar leuk en spannend!
In Nederweert en omgeving heeft ons baasje al verschillende contacten
en daarbij moet zij soms nog wel wat wennen aan de Limburgse cultuur;
maar ons baasje weet zich steeds weer aan te passen en is ook erg blij
met het leven in Limburg. Wel vindt ze privacy erg belangrijk, vooral
ook omdat ze zo weinig vrije tijd heeft.
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Tot slot nog dit: zoals jullie waarschijnlijk wel ervaren, is ons baasje
geen voortrekker met betrekking tot de buurtactiviteiten. Wij willen er
graag bijhoren en als het kan mee doen, maar de dagelijkse bezigheden,
maken een meer actieve rol voor dit moment niet mogelijk. Daarvoor
vragen wij enig begrip. Tot nu toe hebben wij nog steeds positieve herinneringen aan onze kennismaking met Schoor en willen de contacten ook
graag positief houden. We zijn blij, gelukkig en tevreden met het wonen
en leven op Schoor en hopen dat wij samen met ons baasje dit verder met
onze omgeving mogen uitbouwen. We hebben geprobeerd om op deze
manier jullie een klein beetje meer van het leven op en rond Schoor 46 te
vertellen. Wij geven, namens ons baasje Alinda Muller de pen door aan
Susanne Everaerts.

Afscheid van onze brug
Over een jaar, om precies te zijn in februari 2008, kunnen wij over
een geheel nieuwe Schoorbrug het kanaal oversteken, aldus Dhr. Fr.
Brands van Rijkswaterstaat kantoor Roermond . Met hem hadden
we een gesprek over de planning in het komende jaar.

De nieuwe Schoorbrug valt onder de zogenaamde ‘natte’ werken (bruggen, sluizen, stuwen) van Rijkswaterstaat en wordt uitgevoerd als KOSMOS-PROJEKT. Dat wil zeggen: Rijkswaterstaat ontwerpt niet meer
zelf, maar sluit met een aannemer een contract af voor het gehéle traject,
van tekenen, begroten tot bouwen toe.
Rijkswaterstaat en de gemeente stellen natuurlijk wel de randvoorwaarden vast, waaraan de nieuwe brug moet voldoen. Onze oude Schoorbrug
is tè smal voor het huidige (landbouw)verkeer en kan niet meer opgeknapt worden.
Rijkswaterstaat wil, aldus Dhr. Brands, behalve de brug ook de kanaaloevers ter plekke verbreden. De flessenhals (versmalling) wordt uitge16
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graven en de pijlers plus landhoofden vervangen. Hoewel op dit moment
(februari) de aannemer nog moet worden aangezocht, zijn gemeente en
Rijkswaterstaat het eens geworden over de maatvoering: Er komt één rijstrook van drie meter met aan weerszijden een afgescheiden voet- fietspad. De capaciteit van de brug wordt niet vergroot en blijft dus verkeersluw, zoals nu het geval is. De huidige voorrangsregel blijft gehandhaafd;
dat betekent dat het gemotoriseerd verkeer vanaf de Houtsweg ook straks
voor tegenliggers vanaf het Schoor zal moeten stoppen. Tijdens de werkzaamheden blijft een doorgang voor fietsers en voetgangers gehandhaafd; het andere verkeer wordt omgeleid. En wat gebeurt er met onze
oude, vertrouwde Schoorbrug? Herplaatsing als voetbrug tussen Nederweert en Budschop, zoals het Jongeren Akkoord Nederweert voorstelde,
gaat veel teveel kosten. Misschien meldt zich wel een particuliere liefhebber van nostalgie, die hem voor een zacht prijsje van de aannemer wil
kopen, om hem op eigen terrein te ‘tentoonstellen’.
En hoe gaan we de officiële opening van de nieuwe brug straks vieren??
Misschien ligt hier een mooie taak voor ons buurtbestuur in samenwerking met B.&W. en het Rijk. Foto: J.vd K.
J.vd K.

Injektie
Afgelopen zomer werd in ons buurdorp Leveroy bij de kerk een gedenkteken onthuld ter nagedachtenis aan pastoor J. Nijhof, die ook
bij ons bekendheid genoot vanwege zijn “INJEKTIES” in het
WEEKBLAD VOOR NEDERWEERT , waarin hij met een bemoedigend of troostend woordje, vele trouwe lezers aan zich wist te
binden.
De gemeenschapsraad Leveroy heeft alle zeshonderd “INJEKTIES” uit die jaren 1979 – 1992 weten terug te vinden en als bijzonder eerbetoon aan hun pastoor Nijhof, in druk uitgegeven. *)
Het is een lijvig boekwerk geworden, waaruit wij graag enkele van
zijn veel gelezen “INJEKTIES” in ons BUURTBLAEDJE willen laten verschijnen, vooral omdat ze ook anno 2007 nog zo bijzonder
actueel zijn en wellicht ook onze lezers zullen aanspreken.
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Op 13 maart 1980 schrijft hij:
“Gek hè, een kamer noemt men tegenwoordig een living, en nieuws uit
de eerste hand heet inside information . En zo zijn er wel honderden Engelse woorden in onze taal binnen geslopen. Waarom gebruiken we die
Engelse woorden? Misschien omdat ze zo deftig klinken en dan lijkt ’t
net of wij ook werkelijk deftige mensen zijn, mensen van stand, weet je
wel? We doen toch zo graag belangrijk!! Maar denk er wel aan beste
mensen, je gaat allemaal gewoon dood, ook in je living en ook met al je
inside information. En dan is er maar één ding dat er deftig en keurig uit
moet zien, en dat is je hart. God beoordeelt ons hart, niet onze stand.”
Wie was Pastoor Nijhof ??
Hij was geboortig van Hengelo (1926) en legde in 1949 zijn kloostergeloften af bij de Orde van de Assumptionisten te Boxtel, ook wel
genoemd de Congregatie van Onze Lieve
Vrouw Hemelvaart. In 1955 werd hij priester
gewijd, waarna hij ging wonen in het klooster
van Herkenbosch en als assistent in de parochie aldaar werd aangesteld. In die jaren ontwikkelde hij zich als een zeer kundig godsdienstleraar, onder meer aan de huishoudschool van Posterholt en aan de MTS in Roermond. Hij schreef zelf een catechesecursus, die vanwege de goede
kwaliteiten ook aan andere scholen in gebruik werd genomen.
Daarnaast was hij vanaf 1966 assistent in de parochie van Leveroy,
waar hij vanaf 1973 tot 2000 zijn beste krachten gaf als pastoor. Hij
was een uitstekend predikant, die ook via zijn gepubliceerde “INJEKTIE VAN DE WEEK” vele niet-kerkelijke mensen wist aan te
spreken. Vanaf 2000 woonde Pater Jan Nijhof in het verzorgingshuis
Molenweide in Boxtel. In 2005 overleed hij na een kort ziekbed in
het Groot Ziekengasthuis van ‘sHertogenbosch
J.vd K.
*) De eerste druk is inmiddels uitverkocht; bij voldoende belangstelling
volgt een tweede. (prijs € 18,00) Informatie via E-mail: kurstjensverkoelen@tiscali.nl
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Schoor in de vorige eeuw
In 1960 kwam de familie Verspagen vanuit Hushoven naar de boerderij Liskesweg nummer 2. Cornelis Verspagen, afkomstig van Altweerterheide, was in 1944 getrouwd met Maria van Melick uit Baexem. Ze gingen wonen aan de Boshoverbeek en verhuisden in 1949
naar Hushoven op boerderij, genaamd ‘VAN TULDEN’, en vandaar
naar ’t Schoor.

Op deze mooie familiefoto, genomen op de zilveren bruiloft in 1969 zien
we van linksaf:
Zittend: Mia (1948), vader Cor (1916 – 2000), moeder Maria (1914 –
1999) en Nol (1945).
Staand: Jo (1946), Harry (1950) en Truus (1956) .
Thans woont Nol, getrouwd met Netty Vaes uit Ospel, nog in onze
buurtschap aan de Liskesweg nr. 13. Wij bedanken hen voor het lenen
van de foto en de aanvullende informatie.
J.vd K.
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Uitnodigingen per e-mail

NAOBERNOWTS

Wij leden van de kindercommissie willen graag met onze tijd meegaan,
naast onze bijeenkomsten houden we elkaar ook op de hoogte via de email. Daaruit is ontstaan dat het ons wel handig leek om de uitnodigingen van de activiteiten wat wij organiseren via de e-mail te versturen en
aanmeldingen ook via de mail weer terug krijgen. Om ook zeker te weten of u een uitnodiging per e-mail heeft ontvangen sturen wij ook een
ontvangst en/of leesbevestiging mee waar u op moet reageren. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat wij met de e-mail adressen zorgvuldig zullen omgaan. De uitnodigingen per e-mail ontvangen is natuurlijk heel
vrijblijvend heeft u dit liever niet of kan dit niet, doen wij de uitnodigingen zo als u het gewend bent bij u in de brievenbus. Om hier vorm aan te
geven sturen wij binnenkort een brief rond aan alle gezinnen met kinderen tot ±12 jaar (t/m groep 8 ) waarop u uw keuze kunt kenbaar maken.
Heeft u nog vragen dan horen wij deze graag.

In deze rubriek verzamelen en publiceren we alle buurtnieuwtjes.
Laat het de redactie even weten!

Felicitaties voor:
Onze oud buurtgenoot pater Jan Verboogen van de Arishoek die met Pasen zijn zilveren priesterfeest viert. (Zie ook elders in dit blad de familie
oproep voor foto’s.)
Welkom in onze buurt:
Familie Koppens-Bemelmans op Roeventerschans 11.
Familie Vorderman- de Vreede op Roeven 4a, brievenbus 11.

De kindercommissie
Verhuisd:
Frans Creemers van Liskesweg 1 naar de Kapelaniestraat.
Aan allen ‘goeie aard’ gewenst!
KINDERCOMMISSIE
Silvia Duijts
631246
Annemarie Habraken 622113
Susanne Everaerts
625300
Carla van de Schoor 631978

Druk:
Lay-out:

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

633188
521509
632665
631809
632835

Bedankt voor de reacties op de groepsfoto uit 1970 in het winternummer!
De vraagtekens bij nr 1 en 2 zijn opgelost.
Nr. 1 is Josefien Wilms.
Nr. 2 is Gonny Smolenaers.
Bezit U ook nog een fraai familieportret of boerderijfoto uit de vijftiger of zestiger jaren (of eerder)? Laat het ons even weten dan scannen wij die voor ons BUURTBLAEDJE. Voorwaarde is wel, dat nog
minstens een familielid in onze buurtschap woonachtig is.

KO-DU Service
Frenk Scheepers
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Vrouwe op de boorderi-j in dun 19e ie
Hârrie Koppen

Int midde van de 19e ieëw, zoeë rontj 1850-1880, waastj vör eederein
unne hieële slechte tiêt. Ouch vör de vrôw van ut keuterbeurke, of dun
daagloeëner waastj êrremzieëlig, einzijdig aete en haart wêrreke.
Waat behuzing aangiêt waastj neet völ baeter, vochtige en slecht of neet
verwermdje ruumdjes. Daodoor ontstônge völ zikdjes as longontstaeking, fleuris, tuberculose en rummetiek. Ein inkele slaopkamer vör de
aojers, met in unne hook un weeg of wichterbedje. De ânger wichter
looge dek nog in bedomptje bedkoetse, de groeëter jonges oppe zölder
ônger de panne of stroeëjedaak. Vör de groeëter maechtjes woort
d’opkamer ingerichtj as slaopkamer. As dees al neet waas ingenoome
door inwoeënendje groeëtaojers.
Ut dagelikse laeve speuldje zich aaf inne groeëte woênkeuke, meistal de
einigste plaats woeë gestookt woort. Ut woort woênkeuke kindje men
vreuger neet, det neumdje men ut “hoês”. Hi-j maakdje mooder de vrôw
ut aete klaor, woort aafgewasse, was gedruuëgtj, gevaoje en kepot goot
gestoptj. En ens per waek op vrîdig woort mik en broeët gebakke, int
hoês woort bekans altiêt de deig ongerein gemaaktj en laote riêze. Op
plaatse laag vreuger dun oove int hoês en dan woort dao gebakke. Ânger
haaje, un intj van de boorderi-j aaf, allein unne oove, met un daekske
durboove. En dao woorre dur bi-j, di-j unne oove met bakhoês haaje, mer
inne wintjerdaag waastj ter te koud, mer as dun oove heit waas, woort
dao gebakke.
As de mik en broeët gaar waas, woort det inne kelder bewaartj en ze koste weer un waek vurroet. Ut hieël hoês rook dan nao vörs gebêkdje en ze
woorre content. Over ut algemein woort allein rogke mik en rogkebroeët
gebakke, térf gru-jdje neet of bekans neet op dae magere zantjgrontj. As
gês gebroeëkdje ze unne hevel, det waas un restje deig van de veurige
bakdaag. Inne weik gezatte, begôs dae vanzêlluf wat te riêze en det
woort ônger ut baksel gedaon. Naoderhantj kreegdje un plat, rontj, griês
broeët.
Ut stooke van dun oove waas manslu-j wêrrek, mer vör de rest waastj
vrölliewérrek. Saoterdus waas ut wasdaag vör ut hieël hoêshaoje, ieërst
de wichter inne kuûp en dan laater de aojers, mer eeders kiêr opnôw wat
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wérrem waater. Dan woort met ut waswaater ut hoês oetgeschrobtj en via
ut störtgaat leep ut voêl schrobwater nao boête. Vörs stroeëj inne aert en
alles waas weer netjes. As dur nog tiêt over waas woorte de klompe geschoortj met witte zantj. As dettur sondus vôllek verwachtj woort, zoeë
wi-j met kêrremis en hoeëg zondige woort ut hoês verseertj met zantjpatroeëne, mer as ut vollek dao un hâllef oor door gesloftj haaj, waas dur
neet völ miêr van te zeen. Un toilet of wc kindje ze nog neet, en as ze oet
de boks moste gebeurdje det oppe kowstal achter ut vieë. Later woortur
un huuske gebouwtj boete teege gaevel, mer det es pas gebeurtj naodet
de potstal waas verangertj in unne grubstal met zeikkelder.
Inne wintjerdaag astj vreug dônkel waas, mos dur overdaag stooke waere
binnegehaaltj, nao ut aovuntaete en de taofel opruume woorte de kleinste
wichter nao bed gebrachtj en woort ut österke gebaetj. Allemaol vrölliewêrrek. Vör te strikke en te spinne gebroêkdje men ut leecht van de
groeëte oope schouf, want smaotlampe goove neet völ leecht en de kwâllem sloog op eure aom, en petrol of stinkerd waas deur. Teege un oor of
neuge, aster gein buurters woorre, woort nog effe nao ut vieë gekeeke of
alles röstig waas en ging eederein slaope. Want smergus um viêf, zes
oore waastj weer daag.

De levensgetijden van de boer. schilderij Léon Frédéricqon
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Int naojaor, rontj oktober-november waastj slachtdaag, ut vérrekske
woort oet de stal gehaaltj en door de slechter en manslu-j woort ut vêrreke ôngergehaoje en gestooke. Det staeke gebeurdje boette. As hae gestooke waas mos de vrôw de kom ôngerhouje um ut bloot op te vange.
Al reurendje ging ze binne en deej dur wat zaot bi-j. Ongertösse waas eine ketel heit water gestookt, vör ut vêrreke te schrabbe. Dan ging ze met
unne borrel nao boete vör de slechter en de ânger manslu-j. Ut slachte
ging wiêter, tot hae oppe lei-jer hong. Sangerdaags kwaam de slechter
terrök um ut vêrreke oeterein te doon, de vrôw mos zegke wi-j ze ut gaer
haaj, schinke wat vleis aanlaote? vör ut soppevleis, twee heêspe deroet
haoje of alles kepotsni-jje? Det oeterein doon woort in hoês gedaon dao
hóng ut vêrreke nog oppe lei-jer, oppe taofel woort alles in kleiner stökke
gesneeje en gekaptj. Ut spek en de hêspe woorte ingezaote in unne houte
tob, kermenaaj, rupkes en ânger klein vleis in eine Keulse pöt en later
ouch de braotworst En alles ingezaote. Ut oetgebraoje vet ging ouch in
unne 3 kroeëne pöt. Ut vaere vet waas ieërst gemaale en gekooktj, de
kaoje ginge met de gekookdje zwaarde inne kerboêt, saame met ut bloot,
ein neerke, de laever en boggesmael neet te vergaete. Dan woorte klein
vleis reste met de kop en zwaarde en ut ânger neerke samen gekooktj vör
in ut huitvleis. Saovus kwaam de pan oppe taofel, met de gebraoje hersus
en wat klein vleisvadselkes. De ieërste 5 tot 6 waeke waas ut kerboêt en
huitvleis en huitvleis en kerboêt waat oppe taofel kwoom want det bedorf
ut ieërste. Blootworst woort gemaaktj en inne schouf gehange um te
druuëge. Nao 5 tot 6 waeke woort ut spek en de hespe oet de peekel gehaaltj, aafgewassen en inne schouf te druuëge gehangen.
“De klinke zeen weer vet, en de-ermoo-j es weer oet hoês“ zagt gruuëtje.
Behalve ut slachte zélluf, waas al ut wêrrek vör mooder de vrôw en wat
extra höllep oet de naober. En neemt mer aan det ze saovus de pieëp leeg
haaj. Vör de vröllie, ouch manslu-j, woorre ut lang daag van haard wêrreke en weinig röst.
In ut veurjaor mos de groeëte poets gedaon waere en alles mos vanne
plaats, dan woort de slaopkamers, ut hoês, de stört en de kowstal oetgewitj en de spinne gevaegtj. De kaafbedde en dekens woorte oppe hék gehange en oetgekloptj. Maondjig waastj wasdaag, in de zomermaondje
woort de waekelikse was boête gedaon, unne houten tob op unne dri-poêt
en met ut was bord en dan mer schrômpe. Druuëge gebeurdje oppe draot,
of oppe hêk, inne wintjer woort hae rontj de schouf gehangen.
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Naeve de zorg vör völ wichter, moste ze ut vieë verzörge, voorre, mêlleke, de stal oetmeste en vóór binnehaale. As det allemaol gebeurtj waas,
woorre de hoonder aanne beurt en ânger kleinvieë. De mooshoof woort
door mooder de vrôw verzörgtj, umdoon gebeurdje door de boor, dae dur
met de ploog doorreet, asse tiêt haaj. En ângers mos ze hem zélluf umspaaje, geliêk maake en zé-jje en poote. Laater schoeëfele, greesele en
zuver houje. Naeve greuntjes zoeëas keele, slaaj, érte, boeëne en moeëre
en neteurlik ouch moos in alle soorte. En neet vergaete de aerrepel. Dek
haaj ze ouch nog un kru-jjehukske en un bloomeheufke. Völ boorevröllie
haaje kinnes van planten vör eige gebroêk, as dur eemus wat ongemaak
haaj ging mooder dun hoof in. En ouch as ut vieë wat mankeerdje woorte
kru-jje gebroeëktj. Want unne dokter en vieëarts kwoome hieël zêldje
oppe boorderi-j.
In de hoêjestiêt woort verwachtj det de aojer maechtjes en de vrôw met
hollep hoeëje, ieërst mé-jje, de noêdige kiêre dre-jje, op oppers zette en
helpe met op en aaflaa-jje. Witte kopdeuk moste eur bescherme teege
zon en ut stoof en ondanks al ut haart wêrreke haa-j ut toch wat fieësteliks. Ôngerhantj mos mooder de vrôw zörrege det ze oppen akker niks te
kort kwoome van aete en drinke en de wichter hôllepe mei-j wao ze koste. Ut mé-jje van koore gebeurdje door de boor zélluf, saame met de
naober en femiêlie. Ut binge van de schobbe, in huîp zette oppe akker
waas allemaol vrölliewérrek. Mer de vrôw zörregdje vör ut aete en drinke en dettur laater eine gooie middig oppe taofel stong.
As de ougst binnegevare woort begoste de vrowwe en wichter met ut aore leeze, alle aore wao nog un keurke inzoot woorte bi-jein gezeumertj en
te druuëge gelachtj. Dan kwaam dun mooshoof aanne beurt, érte en boeene woorte gedruuëgtj, moeëre, aerrepel en roeët moos woort ingekoeltj.
Witmoos en sni-jboeëne ingemaaktj en gezaote in Keulse pöt en inne
kelder gezatte. Aerpel woort ouch dêkker bewaart ônger in de bedkoets,
dao vroortj ouch neet. Appel en paere woorte oppe zölder bewaartj mer
allein di-j soorte di-j zich heele. Ânger appel en paeresoorte di-j zich neet
heele woorte in schieëfkes gesneeje en gedruuëgtj. Det neumdje men
oofte. Nao inkele maondje moste de aerpel al gepeemtj waere want as ze
wat wérrem looge, begoste ze te dalik te scheete.
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De krijtverkoper en zijn gezin eten onderweg. schilderij van Charles de
Groux
In de wintjermaondje woorter gedörse en gewantj, dörse dee-jje de manslu-j, mer bi-j ut wanne kwaam dur weer ein vrowwehantj aan te pas. En
gae motj neet vergaete maechtjes van 12-13 jaor moste net zoeë goot
aanpakke as aojer vröllie. Al drej-dje ze mer de wanmeule.
Inne wintjermaondje aster neet zoeëvöl te doon waas op ut boorderi-jke,
ginge de wichter nao school, tot un jaar of 12. En as jonges of maechtjes
de laeftiêt haaje bereiktj van 12-13 jaor woort dur vör eur ein betrekking
gezochtj as klein maagt, of in eige dörrep of inne buurt. Mer ouch dék in
Pruuses, of Brussel en Antwerpen as wichtermaechtje en höllep in de
hoêshaojing. Dék woorte di-j mei-genoome door bekindje di-j dao al
langer wêrrekdje. Jonges vonge de meisten tiêt bi-j unne groeëtere boor
in de umgaeving wêrrek as jonge knecht, of ze vertrokke mei-j nao
Duitsland en kreege dan wêrrek as jonge “sweitser” um de ku-j te heujje. Of ze ginge mei-j um aan de steinoves te wêrreke, um naate stein te
draage. Dees wichter, want det woorre ut nog, kwoome un aalik jaor neet
nao hoês haer, ondanks det ze nog noeëts oppe haarde weeg woorre ge28
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waestj. “Maondjelank heb ich mich in slaop gehuûltj van heimwiê”zag
unne 92 jaorige aoje boor. Ze woorte verheurtj vör dun tiêt van un jaor,
det jaor leep van Paose tot Paose, de heur bedroog de ieërste jaore soms
allein de kost en inwoeëning, un bitje kleier, of now klompe. Aan hoês
woorre ze allang bli-j detter unne montj minder te veu-jje waas.
Nao al det geen de boorevrow mos doon es ut belangriêkste nog neet geneumtj, ut krieëge van wichter. Det wichter krieëge waas vanzelf spraekentj en gein oetzongering, mer ut dageliks wêrrek mocht dur neet ônger
lî-jje. Waas det wul zoeë dan haaj eure mins al un probleem, want hae
misdje un goo-j en haard wérrekendje vrôw. Waovur neemus ângers ingezatte kos waere, ze waas gewoeën neet te betaale. Ôngerhantj det ze
“groot ging” woort verwachtj, det ze eur wêrrek bleef doon of ut ging of
neet en daobi-j op völ plaatse kindje ze het woord compassie neet.
De meiste hoêshaojes bestonge gemiddeltj oet 8 tot 10 wichter met oetzongeringe van 14 tot 15 kindjer. De wichter sterfdje waas in de jaore
1860-1890 bezûndjer hoeëg. Vae kunne det ouch zeen in de archieve, det
van un gemiddeltj hoêshaoje dur mer 3 of 4 de volwasse laeftiêt bereikdje. Waat neet te vinge es in de archieve zeen ut aantal lichamelijk en
geistelike gehandicapten, di-j woorte opgesloote in kaemerkes en kreege
aete mer weinig of gein verdere verzörging. Gae kunt röstig aanneme det
dit un groeët aantal es gewaestj.
Mocht mooder de vrôw sterve in ut kraombed, dan waas ut leid neet te
overzeen. Neet allein de ellendjigheid, mer hae waas min of miêr verplichtj um zoeë gauw meugelik un ânger vrôw te zeuke en te hertrouwe.
Hae haaj gein keus, of ut boorderieke te verkoupe en ânger wêrrek zeuke, waat dur vör hem, met klein wichter neet waas, of gaon schoeëje. As
hae un weef trof, kreeg hae dur nog unne hoûp wichter bî-j. Ut woorre
werkelik êrreme sloebers. Int begin sprong de naober en de femiêlie nog
bi-j, mer astj langer ging doorre woort det ouch minder.
Oeëts woore dur oeëmes of tantes, di-j zélluf gein wichter haaje en di-j
noome dur dan ein of twieë mei-j. En zörregdje dao unne tiêtlank vör, of
soms jaore lank. Mer ut hoêshaoje ging oeterein en zeker wichter di-j
nog klein woorre, misdje zösterkes en breurkes hieël êrreg.
Medische verzörging en hygiëne waas wiêt te zeuke, onbetaalbaar en onbekintj. Ut einigste hôllepmiddel bij wichter krieëge waas un goo-j wiêsvrow, mer di-j kos ouch gein wongere doon. Wichtersterfdje en sterve in
ut kraombed, men mos ut pakke wi-j ut kwoom ze haaje niks te keeze.
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As de boor weer hertrouwtj waas met un jonger vrôw, begôs alles weer
van veur of aan. Geboortebeperking kindje men neet en waas totaal onbekintj.
Hoêwaal in groeëte steej in opkomst waas, “veur ut zinge de kêrrek oet”.
Mer oppe dörrepe mocht det neet, want det waas doeëtzuntj, preekdje de
pestoeër en hae braak de preekstool bekans aaf, um de minse mer schrik
aan te jaage. En kaldje van hel en verdoemenis.
Ut einigste redmiddel um de geboorte ennigzins te beperken was trouwen op unne latere laeftiêt, dur es dan ouch un verschuûving te zeen vanaaf ut midde van 19e eeuw, zoeë rontj 1850-1860. De laeftiêt verschuuftj van gemiddeltj 25-28 jaor nao 30-32 jaor en dur woort minder
getrouwtj op ut plattelantj 25-28 precent van de ongetrouwdje waas 50
jaor en aojer. Of zoeëas unne aoje boor zagt, “ein of twieë koste dur
trouwe, want ângers ging ut fortuun( ut boorderieke) oeterein. En det
woorre néét altiêt de slumste di-j trouwdje” zagt hae durbi-j.
Neet alle jongere lachte zich dao bi-j neer, ut aantal onwettige geboortes
noome tow. Dit tot groeëte ergernis van de kerkelike instanties en di-j
bewustj groeëter hoêshaojes propegandeerdje.
De pestoeërs en angere geiselike preekdje ouch over ut baeter nalaeve
van ut veerdje gebod: ieërtj eur vader en mooder. Ze woeë-je hebbe det
aojer un plaats kreege in ut hoêshaoje van zoon of dochter. En op dees
meneer hoopdje ze de verérming en de oetgaave vör bijstandsverlening
umlieëg te krieëge.
Of ut aan de pestoeërs gelaege heet weit ich neet, mer hieël dek woeëndje aojers of schoeënaojers ônger ein daak met eur kindjer. De aojers
haaje dek bi-j de verkoup van eur boorderieke oetgehouje, “det ze eur
laeve lank zich mochte wérreme aan ut veur van eure zoon of dochter”
want zoeë stiegut oeëts beschreeve in aoj aktes.
De wichter gru-jdje op met groeëtvader en groeëtmooder en ze wiste neet
ângers as det ze bi-j ut hoêshaoje huuërdje. En dao waas ouch niks mis
mei-j. Zoeëlang ze goot koste, wêrrekdje ze mei-j op ut klein boorebedriêfke. De kleinste wichter woorte door groeëtmooder verzörgtj en ut
waas weer un vrôw di-j de zörreg haaj vör de lichamelike verzörging van
eur kleinkindjer.
Groeëtvader zörregdje vör de mooshoof, hollep mei-j met dun ougst oppe akker, plökdje ut fruit en deej de aerpele oet en deej ze inne kelder.
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Zoeëlang ze goot koste, woorre ze onmisbaar op ut klein gemingdje
boorebedriêf. En zoon of dochter koste dur hieël völ wil van hebbe, want
ze noome eur hieël völ wêrrek oette hang en vör de aojer booreminse
waastj hieël goot.
Ze woorre nog noêdig en ze huuërdje durbi-j.
As de aojers neet miêr zoeë goot koste, woorre ze aangeweeze op deindanger, of op eur kleinkindjer. Ze woorte dan min of miêr aan eur lot
overgelaote. Zoon of dochter haa-jje dur geine tiêt vör, met de beste wil
vanne wérreltj. En ânger höllep waas dur neet. En oeteindelik eisdje ut
haarde en érremmoojige laeve ziêne tol.
Laat 1900 en begin 20ste eeuw begôs dun toestand stillekes te verbaetere,
de industrie kwaam op, ieërst in Wallonië en ut Roergebied en daonao in
steej zoeëas Eindhoven, de miêne kwoome op en völ jongere vonge dao
wêrrek.
Ouch bi-j de kleine boor en daagloeëner woort ut baeter, al heel hae toch
nog hieël lang vast aan aoj gewuuëndjes. De lieërplicht woort ingesteltj
en kindjerarbeid verbooje. De medische zörreg woort baeter, miêr dokters en wiêkzusters aangesteltj, de zusters ginge langdurige zeeke bezeuken en verzörrege, goove veurlichting op ut gebied van hygiëne en lichaamsverzörging. En schoolwichter ginge nao de zusters vör un verbéntje op eur zwaere of wundjes.
En tot slot ouch de boerin kwoom van dun hoof aaf, ging aovuntjscholing doon, ging na laezinge en ging op né-j en kookles. Woorte lid van de
boerinnebontj en ginge nao concert. Ouch vör eur ging unne baetere tiêt
aanbraeke.
Dur weurtj altiêt gezagtj “de paert dî-j de haver verdeene (det gêltj ouch
vör de vrowwe) kreege zelfs gein standbieëltj”!

Ik weet nog dat wij kinderen 55 jaar geleden voor het bord geroepen
werden om te laten zien hoe onberispelijk schoon we konden schrijven.
Het schrijven gebeurde met een krijtje.
Herinnert u zich nog hoe zenuwachtig u was om voor het bord te komen?
Ik hoor nog het geluid van krassende nagels over het bord. En hoe leuk
vond u het om het bord na afloop van de les te mogen uitvegen.
De bordenwissers tegen elkaar te mogen uitkloppen zodat we in een grote witte wolk stonden.
Lang leven het krijtbord …of welkom digitaal toverbord?
Wilhelmien Wetemans
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Activiteiten 2007
9 april
22 april
September
Oktober
3 nov

Paasontbijt
Schieten St. Lucie
Fietstocht + BBQ
Uitstapje 50+
Feestavond

Zaal Briels

Zaal Briels

Oud papier
Zaterdag 7 april, 5 mei, 2 juni, 7 juli, 4 augustus,
1 september, 6 oktober, 3 november en 8 december
bij Piet van de Kruijs tot 13.00 uur
De contributie (voor 1 mei) van de buurtvereniging bedraagt € 20,00
BANKNUMMER BUURTVERENIGING 13.55.40.836

Inleveren kopij voor buurtblaedje
voor 6 juni 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 2
Peter Nossin
Schoor 11
Riny v. Veldhoven Schoor 43
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632151
625664
625965
632835
631140
634855
633369

