Van de voorzitter
Beste buurtgenoten, het eerste stukje van een nieuwe voorzitter. Op de
jaarvergadering had ik me kandidaat gesteld voor het bestuur en tijdens
de bestuursvergadering een week later ben ik tot voorzitter gekozen.
Huub werd tijdens de jaarvergadering bedankt voor zijn vele jaren van
inzet, ik doe dat hier nog eens dunnetjes over.
Huub bedankt!
Vanaf het begin heb ik de buurtvereniging als een positieve vereniging
voor de gemeenschap van Schoor, Roeven en Kraan ervaren. Dat lukt
met name door grote inzet tijdens alle activiteiten van veel vrijwilligers.
Ook de komende periodes zijn er weer veel leuke activiteiten, we hebben
een paasbrunch, de opening van de Schoorbrug, en een kanotocht.
Ik hoop dat ik de buurtvereniging op net zo een goede manier kan voorzitten zoals Huub dat heeft gedaan.
Veel lees plezier met het nieuwe buurtblaedje.
Tineke Hofstede

Jaarverslag kindercommissie 2007

25 jarig jubileum
Informatieblad buurtvereniging
“SCHOOR”
Uitgave: lente jaargang 2008

Het programma begon op woensdag 21 maart in de skatehal aan de
Graafschap Hornelaan in Weert voor kinderen vanaf 6 jaar en ouder, 32
kinderen met introducés hadden zich opgegeven. Beginnelingen kregen
les van een instructrice die de beginselen van het skaten leerde zoals het
vooruit komen maar ook het stoppen draaien enz. De gevorderde leerde
allerlei kunstjes zoals over een helling skaten en zigzaggend om paaltjes
gaan. Na de les kon iedereen vrij skaten en hun geleerde oefeningen in
praktijk brengen wat bij heelveel kinderen goed afging. Tussendoor kregen de kinderen allemaal een pakje drinken en een zakje chips wat er
goed inging. Kortom het was een zeer geslaagde middag en zeker voor
herhaling vatbaar.
Op paasmaandag had de paashaas zich weer verstopt op de meiberg met
de hulp van 30 kindjes werden alle paaseieren weer bij elkaar gezocht.
Dit gebeurde in twee groepen de jongste bij elkaar en de oudste bij elkaar
zodat iedereen op zijn eigen tempo kon zoeken. Nadat alle eieren gevon1

den waren was het tijd voor de ballonnenwedstrijd deze werd aangeboden door Anjes en Harry van de Toverbal . Alle kinderen waren enthousiast en ze probeerde allemaal tegelijk de ballon met naam omhoog te laten. Na de inwendige mens versterkt te hebben tijdens de paasbrunch
mochten weer alle kinderen een lucht ballon omhoog laten bij zaal Briels
om de wedstrijdkans te vergroten tot slot kregen alle kinderen een snoepzak met wat leuks erbij.
Het zomeruitstapje was op zaterdag 18 augustus. Er werd weer gekozen
voor Kitskesberg in Roermond. Met een grote groep van 29 kinderen en
ouders en goed weer was het goed vertoeven in de buitenspeeltuin, in de
zandbak de speel- en klautertoestellen konden de kinderen zich goed
vermaken. Met de hele groep hebben wij samen frietjes gegeten. Iedereen had zich uitstekend geamuseerd.
De herfstaktiviteit was op woensdag 24 oktober. Bingo bij zaal Briels de
serre was lekker verwarmd en met 21 kinderen was het erg gezellig, tijdens het spel was de spanning erg hoog omdat ze vaak maar op een
nummertje stonden en gejuich als het bingo was. Tussen door kreeg iedereen drinken met chips. Alle kinderen gingen met een of meerdere
prijsjes naar huis
10 november St.Maarten We verzamelde ons bij Pietje van de Kruis op
schoor en vertrokken gezamenlijk met lichtjes en lampions naar de
brandstapel van de fam. Ververs. Waar het gezellig was rondom het
vuur. De cake en zelfgebakken wafels van Henny met warme chocomel
vonden gretig aftrek. Ondanks dat miezerig weer was de opkomst groot.
Tot slot het Sinterklaasfeest. 26 kinderen kwamen vol verwachting naar
zaal Briels. Sint kwam met 3 vrolijke Pieten. Nadat iedereen bij de Sint
was geweest of zelfs een voordracht had gedaan, was er natuurlijk voor
iedereen een cadeautje. Het was zoals elk jaar een gezellige ochtend en
nadat we Sint en Pieten hadden uitgezwaaid was de morgen weer voorbij.
Op dit moment hebben wij 51 kinderen t/m 12 jaar in onze buurt. Wij
zijn als kindercommissie 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.
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Japan 2007
Wij, Maurice en Edwin Peters (wonende Schoor 32), zijn in de kerstvakantie, van 19 december tot 28 december, naar Japan geweest. Samen
met nog 8 andere judoka’s van sportschool Essink uit Eindhoven en 3
coaches zijn we naar Fukuoka in Japan gegaan voor een judostage. We
vonden het allebei erg vet en hopen er nog een keer naar toe te zullen
gaan. Hier een bladzijde uit ons dagboek.
Dag 3 in Japan: EDWIN.
s’ Morgens hadden we weer ontbijt om 8:00 en daarna
hadden we weer looptraining van Sven we moesten
weer 5 rondjes inlopen. Het ging beter als vorige keer,
ik werd nu tweede achter Joris. Daarna gingen we ook
weer interval oefeningen doen. Na de looptraining
moesten we even naar de lobby gaan want Tanja had
nog wat te zeggen. Er moest een vertegenwoordiger
worden gekozen die het woord deed bij de openingsceremonie die we om 11:00 hadden. Ik had me als vrijwilliger op gegeven en mocht het dus ook doen. Ik
moest vertellen waar we vandaan kwamen en dat we
blij waren dat we hier mochten trainen en wie er allemaal in de groep zaten. Om half 2 hadden we training van de wereldkampioen Nakamura. We hadden 4 uur training achterelkaar waarvan 2
uur techniek en 2 uur randori`s van drie minuten. Ik had er 15 gedaan,
het ging best goed voor de eerste echte training in Japan. Na de training
kregen we rust voor de rest van de dag en dus gingen we even napraten
over die dag. Uiteindelijk vielen we in slaap.
De 4e dag in Japan: MAURICE.
Vanmorgen hadden we om 8.00 uur een ontbijt en om 9.00 begon een
judotraining die tot 11.30 uur duurde. In deze training werden allerlei
technieken voorgedaan. Elk land of team deed verschillende technieken
voor die specifiek bij dit team hoorde.
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Japan: Een sang-kaku met
de handen. En een yokotomoe-nage met linkse pakking, en dan het rechterbeen
inbrengen en dan je tegenstander via de linker kant
werpen. Tenslotte kun je nog
met je linkerbeen scharen
Zuid-Afrika: Een sumigeashi, met een Russische pakking.
Nederland: Een rol kata-garuma.
USA: De arm van je tegenstander voor je langs doorsturen
en dan een linkse O-uchi-gari inzetten terwijl je met jouw
eigen hand naar zijn been duikt.
Hongkong: Ook de arm van je tegenstander voor je langs
doorsturen, maar dan een tani-otoshi inzetten.
Duitsland: Een newaza-techniek waarbij je een armklem
kunt maken wanneer je tegenstander je bij je been grijpt als
je langs hem staat.
Rusland: Rusland deed verschillende til-technieken voor,
allemaal variaties op kata-garuma.
Nadat deze technieken allemaal waren voorgedaan mochten we deze oefenen. Nadat we dit deel van de training hadden afgesloten hebben we
nog een half uur newaza randori’s gedaan. Toen de training afgelopen
was gingen we eten. We aten alweer friet met allerlei groenten enz. dus
lekker!!! Geen rijst !!!!
Om 14.00 uur hadden we weer een training deze duurde tot 16.00 uur. In
die training mocht Nederland (wij dus) de warming-up doen. Na deze
warming-up die de Japanners totaal niet gewend waren, omdat hun warming-up meestal rustiger verloopt, deden de Japanse leraren nog wat
technieken voor. Toen we ook die geoefend hadden, begon onze randoritraining. Het was 16.00 uur en de training was afgelopen. Ik moest met
nog iemand van onze groep om 16.30 uur een kerstceremonie openen.
Die kerstceremonie begon uiteindelijk om 17.00 uur. We moesten een
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vuur aansteken met een fakkel, en dat was erg leuk om te doen. Toen ook
dat achter de rug was gingen we om 19.00 uur eten. Ik had geen honger
van al dat snoep dat ik had gegeten, dus heb toen alleen friet met een
broodje gegeten. Daarna zijn we weer met z’n allen naar het badhuis gegaan. En om 20.30 uur gingen we weer gezellig ezelen, dit keer werd
Thomas de ezel….
Oja, Joery die de vorige keer de ezel was geworden moest als opdracht
afwassen. Dat was echt grappig om te zien en we hebben er ook veel foto’s van genomen net als alle andere Japanners en Chinezen. Maar nu ga
ik slapen want anders wordt Joery boos….. hij is al een preek aan het
houden.
Wij willen alle mensen van het Schoor bedanken die mee hebben gedaan aan onze Kerstkaartenactie. Mede door hun sponsoring hebben wij een onvergetelijke reis naar Japan gehad.

Vuurwerk
Het plezier van vuurwerk van enig niveau kost volgens het Nibud ongeveer € 4,50 per seconde. Hiermee wordt bedoeld vuurwerk wat georganiseerd wordt afgeschoten door een gemeente of vereniging in een bepaalde wijk of dorpskern. Nibud is een bureau dat mensen voorlicht op welke manier je met geld om moet gaan. Afgelopen jaar kochten Nederlanders voor ruim zestig miljoen euro aan vuurwerk.
Een avondje knallen kost handen vol geld. Het prijsverschil in vuurwerk
is ontzettend groot, echter omgerekend in tijdsduur van de bezichtiging
geeft vaak een geheel ander beeld. Bekend vuurwerk is o.a.; Jumping
Jacks, Roemeense Kaarsen, Sierpot en Tomahawk. Het laatst genoemd
artikel is het duurst.
In het algemeen kan men zeggen dat het de moeite waard is om te kijken
naar gevarieerd vuurwerk. Jammer is dat het knalvuurwerk dit jaar ''harder” was dan vorig jaar. De overheid schrijft de fabrikanten voor welke
maximale geluiden bij het afschieten mogen worden geproduceerd. Helaas zijn deze normen t.a.v. vorig jaar versoepeld (dus weer meer decibels) hetgeen nog meer schaden aan het gehoor van de kijker toebrengt
en nog meer overlast veroorzaakt bij de dieren. Het is te hopen dat de
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traditie van het vuurwerk afsteken in stand gehouden kan worden.
Helaas is er vast gesteld dat de schade die het vuurwerk afgelopen jaarwisseling heeft veroorzaakt aanzienlijk was. Volgens verbond van Verzekeraars bedraagt de schade aan huizen, inboedels en auto's zeker 11
miljoen euro. Tevens zijn er nog 22 scholen in vlammen opgegaan, deze
schade wordt geraamd op ongeveer 25 miljoen euro. De totale schade
wordt derhalve geraamd op 36 miljoen euro. Gezien deze schade is er al
één politieke partij in de gemeente Rotterdam n.l. Groen Links die het
afsteken van vuurwerk op straat helemaal wil verbieden. Ook in de 2de
kamer zijn vragen gesteld over hoe verder, zo kan het niet doorgaan.
Vernielers dienen opgepakt te worden. Het is te hopen dat in Nederland
deze oeroude traditie gehandhaafd zal blijven.
Tot slot: Weet u dat de milieuvervuiling van de het vuurwerk dat werd
afgeschoten tijdens de jaarwisseling overeen komt met vier dagen auto
verkeer in Nederland. Vele zware metalen worden verwerkt in vuurwerk
en in de lucht geschoten, zoals chloor, zwavel, barium en strontium. Deze giftige zware metalen zorgen voor het kleuren effect. Na verloop van
tijd komen genoemde stoffen op de grond en komen terecht in het oppervlaktewater, hetgeen schadelijk is voor de mensen, dieren en planten. Bij
knalvuurwerk komt ook nog broeikasgas kooldioxide vrij.
Volgens milieu deskundigen kwam in de nacht van oud op nieuw een
miljoen kilogram fijnstof vrij, hetgeen voor iedereen zeer schadelijk is.
Conclusie; het is maar goed dat er maar 1 keer per jaar ''oud en nieuwwordt gevierd.
Wilhelmien Wetemans

De charme van januari
Ik denk dat velen januari, om het populair te zeggen, een rot maand vinden. Maar de vraag is, klopt dat wel?
De feestdagen zijn voorbij en men neemt het ''normale'' leven weer op
van voor de feestdagen. Het is een gegeven dat de maand december met
al die vrije dagen en feestdagen veelal weinig bewogen en meer en nog
lekkerder wordt gegeten dan normaal. Het lichamelijk gewicht neemt al
gauw twee á drie kilogram toe. Dit merk je vrij snel en dit bevordert niet
de fitheid van iemand. Het gevolg hiervan is dat je in feite zelf opmerkt
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dat het helemaal niet zo erg is dat de feestmaand december voorbij is en
de maand januari aanbreekt. Het is ook de maand dat de goede voornemens worden opgepakt en je merkt dat je daardoor fitter en levenslustiger wordt. Denk speciaal aan stoppen met roken en ook iets afvallen wat
het extra uithoudingsvermogen bevordert, hetgeen in feite meer levensvreugde geeft. Ook de dagen worden weer langer wat doet denken aan de
lente en zomer en dat inspireert ook met als gevolg dat je weer initiatieven neemt en dus van alles weer oppakt.
Januari is ook de maand van wat zal 2008 brengen en terugblikken naar
het voorgaande jaar, met name als het gaat over minder prettige voorvallen. Hopelijk wordt 2008 een goed jaar.
Wilhelmien Wetemans

Carnaval 2008
De Carnaval van dit jaar 3 februari, was erg vroeg, zelfs de vroegste van
de 21ste eeuw. In deze eeuw komen de jaren 2035 en 2046 het dichts in
de buurt van dit record, namelijk in genoemde jaren valt de carnavalszondag op 4 februari, dus één dag later dan dit jaar. De Carnaval van dit
jaar was de vroegste sinds 1913, want toen viel Carnaval op 2 februari.
In de 20ste eeuw is het vaker voorgekomen dat de Carnaval heel vroeg in
het begin van het jaar plaats vond, nl. in 1941 en 1951 op 4 februari en
in de jaren 1967, 1978 en 1989 op 5 februari. Hier tegenover staat dat er
ook heel laat Carnaval wordt gevierd. In deze eeuw valt de Carnaval het
laatst op 7-8- en 9 maart 2038.
Het is een gegeven dat de bouwers initiatiefnemers een bepaalde tijd als
voorbereiding nodig hebben voor de bouw van een Carnavalswagen of
dergelijke. Zij dienen dan ook goed rekening te houden met de aanvang
ten einde alles op tijd afwerkt te hebben. Wanneer de vastenavond wordt
gevierd is afhankelijk van de eerste volle maan in de lente.
Wilhelmien Wetemans
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Forellen in de Ardennen
Toneelgroep “De Meiberg”opnieuw in vorm
Op 8, 9 en 10 februari 2008 – traditiegetrouw het weekend na vastenavond – was het weer lachen geblazen in zaal Briels, waar de vele
liefhebbers van dolkomisch dialecttoneel opnieuw drie avonden aan
hun trekken kwamen.
Opvallend dit keer was het decor: géén huiskamer of een straatje, maar
drie alleraardigste chaletjes op een camping in de Ardennen, op verrassende wijze vorm gegegeven door Frans van Eijk met assistentie van
Math Duits en Harrie Bergh. In deze drie huisjes verblijven even zoveel
echtparen, waarvan de
vrouwen het gedrag van
hun mannen zó beu zijn,
dat ze aan waarzegster
Madame Blanche (een
fraai uitgedoste Helma
Nijsen) advies gevraagd
hebben hoe ze dát moeten aanpakken. Hoewel
ze alleen voor de weersvoorspelling in hun vakantie kwamen, wil madam – voor flink wat eurootjes – de vrouwen ter wille zijn en roept de geest van haar overleden
man op (Harrie Bergh, bijna onherkenbaar met zijn komische pruik). Hij
blijkt natuurlijk nog springlevend te zijn, maar dat weten de vrouwen natuurlijk niet. In chalet nr. 21 verblijven de zeer kordate Ursula (Resie
Duits) en de aartsluie Gust ( Frans van Eijk). In nr. 23 woont Pascale
(Will Peters) die – zeer onredelijk - met kritiek overladen wordt door
haar betweterig ‘schoolmeestertje’ Philip (Peter Nossin)
Rechts om de ‘bocht’ in de door Joost Verboogen geschilderde achtergrond op nr. 28 ‘vieren’ de serieuze Marjan ( Kim Duits) en haar chagrijnige echtgenoot Thomas (Roger Jansen) hun vakantie.
9

De vraag is nu: hoe krijg je de luiaard aan het werk, de betweter wat aardiger en de eeuwige mopperkont wat vrolijker ??? Laat dat maar aan de
drie vrouwen over! Ze volgen de adviezen van de waarzegster op: met de
koekenpan of de toiletemmer als wapen, in extra sexy outfit of met een
algehele staking, ‘tot in bed toe’, krijgen ze de mannen klein !
Regisseur Frans van den Eerenbeemt had met zijn spelers weer gezorgd
voor een toneelavond met de nodige vaart in de dialogen en prima aandacht voor een ‘natuurlijk’ optreden; in het bijzonder wanneer er géén
tekst was. Ook van het zogenaamde ‘stille spel ‘ was het dus weer aangenaam genieten.
Frans zal het niet altijd gemakkelijk hebben gehad, om iemand die nog
nóóit een vis had aangeraakt, zo ver te krijgen dat er “vol” en langdurig
in een echte forel geknepen werd, of dat er bij het dubbelzinnige pellen
van een tomaatje op tijd verbaal “gas” werd terug genomen.
Dat “De Meiberg” weet hoe ze “WOEDE” moet uitspelen, weten we intussen, maar in de “Ardennen” werden weer records gebroken, als het
gaat om geschimp, razernij of achtervolging. Soms werd het écht: “jennen-in-de-Ardennen”. Ook leuke vondsten, als – bij het begin - de opkomst van de drie vrouwen vanachter uit de zaal en aan het eind, de –
letterlijke- “afgang” van hun echtgenoten ieder met de eigen toiletemmer, gaven het spel een extra spanning. Belichting, geluid, grime: alles
klopte en zo kunnen we constateren, dat – zonder extra namen te noemen – een dozijn mensen, als bijzonder hechte toneel groep, wederom tot
bijzondere prestaties in staat zijn. “MEIBERG”: Bedankt voor de kostelijke avond(en).
J.vd K.

29 februari
Van oudsher een speciale dag die voor - én nadelen heeft. Waarom bestaat er eigenlijk een schrikkeldag? Een jaar heeft 365 dagen. In die tijd
draait de aarde één keer om de zon. Maar het zijn niet precies 365. Het
zijn 365 dagen, 48 minuten, 45,1814 seconden. Na vier jaar loopt de tijd
dus 23 uur en 15 minuten voor. Op veertig jaar zou dat tien dagen zijn.
Dan zou kerst te vroeg gevierd worden en zouden we elkaar te vroeg een
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gelukkig Nieuwjaar wensen. Vandaar dat er, sinds 6 maart 237 jaar voor
Christus, om de vier jaar één extra dag wordt toegevoegd.
Johan Cruijff zou zeggen; elk voordeel heb zijn nadeel. Geldt dat ook
voor schrikkeldag? Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting heeft
berekend dat een gemiddeld gezin dit jaar vijftien euro duurder uit is
doordat 2008 een dag meer telt. Vrijdag de 29ste werd er door een gemiddeld gezin met twee kinderen (netto maandinkomen 2500 euro) ongeveer 47 euro extra uitgegeven aan boodschappen, elektriciteit en telefoneren. Daar staat volgens het instituut tegen over dat een dag gratis
wordt gewoond, de verzekering zonder extra kosten doorloopt en een
dagje gratis tv kan worden gekeken. Dit levert weer 32 euro voordeel op.
De vijftien euro die gezinnen inleveren, vallen in het niet bij de zeventien miljoen euro die verzekeraars toeleggen op het extra dagje. Het cijfer komt van het centrum voor Verzekeringsstatistieken en is gebaseerd
op de gemiddelde schade per dag in 2006. Werkgevers hoeven niets te
betalen voor het extra dagje dat hun personeel werkt.
Wilhelmien Wetemans.

helderziend zouden zijn. Ook zou 29 februari ongeluk brengen, daarvoor
bestaan geen bewijzen. Feiten zijn er wel. Zo slaagden Nederlandse wetenschappers er op 29 februari 1908 voor het eerste in vloeibaar helium
te produceren. In 1940 won de romantische film Gone with the wind acht
Oscars. In 1952 is 29 februari een historische dag, omdat in New York
de eerste voetgangerslichten ter wereld werden geplaatst. En op 29 februari 1956 werd Pakistan onafhankelijk. Over 29 februari gesproken....
WilhelmienWetemans

Alles went behalve een compliment

Wanneer vieren mensen die op 29 februari zijn geboren hun verjaardag
als het géén schrikkeljaar is? Er is onderzoek gedaan naar die vraag, het
blijkt dat 54 procent van de schrikkeljarigen de verjaardag op 1 maart
viert. Dan weten ze namelijk zeker dat ze jarig zijn geweest. De rest
neemt 28 februari als reden voor een feestje. Bekende mensen met dit
''probleem'' zijn onder andere tv-presentatrice Sonja Barend, schaatser
Andries Kramer en de Amerikaanse rapper Ja Rule. Als je jarig bent op
29 februari, dan ben je best wel bijzonder! Kijk eens waar je zoal van
kunt profiteren; Je kon naar Toverland in Sevenum, het park trakteerde
iedereen die maar één keer in de vier jaar écht jarig is op een gratis toegangbewijs. Ook een andere populaire bestemming was de Efteling in
Kaatsheuvel. Er zijn ook altijd bioscopen die gratis toegang verlenen
en de plaatselijke bakkerij wil nog wel eens op de proppen komen met
vlaai of gebak. Hoe bijzonder is 29 februari als je kijkt naar de geschiedenis? Vooropgesteld; rond de datum hangt een sterke geur van de bijgeloof. Men dacht vroeger dat mensen die op deze dag werden geboren

Op 1 Maart werd voor de zesde keer de Nationale Complimenten Dag
gehouden. De bedoeling is dat iedereen op deze dag zoveel mogelijk
complimenten uitdeelt en uiteraard ook ontvangt. De initiatiefnemers
willen bereiken dat iedereen in Nederland zich realiseert dat het heel gemakkelijk is om een compliment uit te delen en dat de impact echt enorm
is als mensen een compliment durven te ontvangen. Het Motto van dit
jaar is: ''Alles went behalve een compliment''. Veel mensen zijn in Nederland niet gewend elkaar complimenten te geven. En als het al gebeurt
dan ontvangen we die vaak met enige verlegenheid. Vaak leggen we ook
liever de nadruk op de negatieve kanten van een zaak dan de positieve.
Vandaar het initiatief en de uitdaging aan heel Nederland om er op 1
Maart massaal mee te beginnen en er vooral niet meer mee te stoppen.
Eenderde van de Nederlanders is erg ontevreden op het werk, meer dan 3
miljoen Nederlandse hebben psychische klachten. Erkenning, waardering
en echte aandacht voor elkaar zijn wezenlijke ingrediënten om het tij te
keren. Het is een kwestie van doen en veel oefenen zeggen ze. De Nationale Complimenten Dag heeft zich ook aangesloten bij de Campagne:
''Nederland, niet kapot te krijgen''. Deze campagne stimuleert Nederlanders om zelf het initiatief te nemen in je eigen leefomgeving. Maak Nederland weer leefbaar, leuk en veilig. De initiatiefnemers denken dat de
Nationale Complimenten Dag hier een inspirerende bijdrage aan kan leveren. Immers aan deze actie kan iedereen meedoen, het kost niets en levert erg veel duurzame energie op........zegt men.
Wilhelmien Wetemans
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Schrikkeldag

foto 3: jan. 2008, tweemaal acht heipalen
worden de toekomstige bruggenhoofden
ingedreven.

De nieuwe Schoorbrug
de voortgang van de bouw
Wanneer U dit leest, moeten – volgens
de plannen – op 17 maart de betonnen
elementen op de bruggenhoofden zijn
geplaatst en kan aan de laatste afwerking worden begonnen.
Begin mei zal het eerste verkeer van
onze nieuwe brug gebruik maken, en
vóórdat het zover is, moet er natuurlijk
nog wel een “officiële opening” plaatsvinden.
Goede ideeën hieromtrent zijn nog
steeds welkom bij het bestuur en/of
kindercommissie. (zie voor hun telefoonnummers elders in dit blad)

foto 4: febr. 2008,de bekisting wordt getimmerd, daarna gaan de ijzervlechters
aan de slag.

foto 1: nov. 2007, slaan van nieuwe damwandprofielen, schuin van laag
naar hoog.
foto 2: dec. 2007,
nieuw dijklichaam van bouwzand op die fantastisch berijpte
dag.

Foto’s en tekst: J.vdK.
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NAOBERNOWTS
In deze rubriek verzamelen en publiceren we alle buurtnieuwtjes.
Laat het de redactie even weten!

Felicitaties:
-voor Pater Reindert Jozef Pollmann O.F.M. (= Orde Franciscaanse Minderbroeders) (* Leiden, 3 maart 1928) woonachtig in het kloosterbejaardenoord op De Biest (Weert) en al bijna twintig jaren onze voorganger in
de zondagsdienst op ’t Schoor. Hij herdacht op 2 maart zijn tachtigste
verjaardag. Na afloop van de H. Mis met toespraak van het kapelbestuur
en speciaal geschreven liedteksten door het gemengd koor, kwamen de
talrijke kerkgangers van ’t Schoor én daarbuiten de jarige pater gelukwensen. Op 15 maart zal het 55 jaar geleden zijn dat hij in de kloosterkerk op De Biest zijn priesterwijding ontving.
-Proficiat ook voor Maurice en Edwin Peters, die na hun succesvolle stage in Japan (zie hiervoor elders in dit blad) tijdens de Limburgse selectiewedstrijden in Born geplaatst werden voor deelname aan het N.K.
JUDO in hun gewichtsklassen te Drachten, op 8 maart.
Opening:
-Op 19 april opent theeschenkerij “HOF VAN SCHOOR”, gelegen bij de
Schoorbrug, haar keuken, theetuin en bed& breakfast.
Tineke en Hans Hofstede heel veel succes gewenst!
-De officiële opening van de nieuwe Schoorbrug op 17 mei.

Geboren:
Rens, zoon van Dirk en Esther Moonen-Kornips en broertje van Lucas
op 6 maart. Kraan 12c. Van harte proficiat!
Bedankt:
Het bestuur bedankt alle medewerkers van de buurtvereniging die vrijwillig hebben meegewerkt aan het OLS. Met de opbrengst van € 1885,55
kunnen er weer veel activiteiten georganiseerd worden. Uit privacyoverweging verstrekt de Stichting OLS geen gegevens over de deelnemers. Het bestuur van de buurtvereniging kan hierover dan ook geen informatie geven.
Nieuw bestuur:
Tijdens de jaarvergadering op 18 februari heeft Huub Knapen afscheid
genomen van het bestuur. Tineke Hofstede heeft zijn plaats, ook als
voorzitter, ingenomen. Daarnaast is het bestuur uitgebreid met 2 aspirantleden: Peter Janssen en Johan Raemakers. Veel succes gewenst.
Open brief aan het bestuur:
Op de jaarvergadering van 18 februari jl. is voorgesteld de fietstocht af te
schaffen en in plaats daarvan een kanotocht te organiseren. Heel erg
jammer. Gezien de grote opkomst bij een fietstocht denk ik dat heel veel
buurtgenoten het met mij eens zijn. Misschien een voorstel om allebei de
activiteiten te organiseren?
Annie Linders

Welkom in onze buurt:
-Per 1 mei as: Lies Halfers – Coenen vanuit Altweerterheide naar Roeven 6B.
-Peter Jacobs, Ning en Indira, Kraan 13. Allen een goeie aard gewenst!

KINDERCOMMISSIE
Silvia Duijts
631246
Annemarie Habraken 622113
Susanne Everaerts
625300
Carla van de Schoor 631978

Verhuisd:
-Jan en Annie van der Putten naar Dr. Van de Wouwstraat in Nederweert
-Peter, Marian en kinderen Kuepers, Roeventerschans, tijdelijk naar Nederweert. Goeie aard gewenst!
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Druk:
Lay-out:

REDACTIE
Jan van de Kam
Harrie Koppen
Elly Scheepers
Wilh. Wetemans
Tineke Hofstede

KO-DU Service
Frenk Scheepers
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633188
521509
632665
631809
624933

Afscheid van de Wessemerdijk en de Schoorkuilen
Binnenkort is het zover: na 47 jaar verhuizen Frans Akkerman en
zijn vrouw vanaf het op één na laatste huis van Nederweert aan “de
Dieëk”, naar hun nieuwe bestemming.
Een ingrijpende verandering; misschien nog méér dan de omgeving van
hun boerderij het afgelopen jaar is gewijzigd door het venherstelplan van
de ‘Schoorkuilen’.
Frans Akkerman
(78) pachtte tot
aan zijn pensionering, gedeeltelijk zijn weilanden van Rijkswaterstaat, dat ze later verkocht aan
het “Limburgs
Lanschap”.
Edmund Staal
van “ Limburgs
Landschap” had
Wessemerdijk nr. 12, rechts het nieuw gegraven natuurgebied
met Frans interessante
foto: Jacobs Gijsen
gesprekken, die werden
gepubliceerd in het laatste winternummer van hun tijdschrift. Hieruit
nemen we enkele stukjes
voor ons BUURTBLAEDJE over:
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“Ik heb het ding hier gekocht in 1961. Het was herbouwd na de oorlog,
We kwamen hier met de drie kinderen vanuit Dussen in het Land van
Heusden en Altena bij de Biesbosch.
(. . . ) via een kennis uit Almkerk geprobeerd als ‘pionier’ in de Noordoostpolder aan een boerderij te komen, want ik kende dat gebied, maar
dat lukte niet. Ik was met mijn zeventiende voor drie jaar naar de
Noordoostpolder gegaan voor de ontginning. (. . .)
19

De meesten vonden de grond
hier niet goed genoeg en wilden hem niet hebben. Het riet
stond er drie meter hoog. Ik
wist wel raad met dat riet, dat
had ik in de Noordoostpolder
geleerd. Onderploegen en
dan volhouden. Ik heb er
eerst rogge op gezet en na de
rogge gras ingezaaid. Met die
rogge had ik al een oogst. Na
de rogge zaaide ik ‘selectiekropaar’, dat gras groeit heel
diep in de grond en kan goed
tegen vocht. Ik wist dat al
wel, dus veel advies heb ik
niet nodig gehad uit de
buurt.”(. . .)

Hongerstaking
“Toen ben ik in 1977 in hongerstaking gegaan.
Ik heb 15 dagen niet gegeten en viel ruim 15 kilo af. Eerst heb ik ook niet
gedronken, maar de dokter verbood me dat.”
Om gemeente Nederweert halve ton voor elektriciteit af te dwingen

Boer al een week in hongerstaking
( . . .) Akkerman is door een week niet te eten al zo verzwakt, dat hij op bed moet blijven liggen. Gistermorgen is hij door zijn twee zoons en zijn dochter naar het gemeentehuis gereden, waar hij zijn actie wilde voortzetten. Voordat hij echter op het veldbed
gelegd kon worden op de stoep van het gemeentehuis, was de politie al present om deze actie verhinderen. Daarbij pleegde de 21-jarige zoon verzet, waarvoor hij enige
uren is ingesloten. Vader Akkerman heeft nog een uur in de auto gelegen, die daarna
door politieagenten is weggereden naar zijn boerderij. Zij dochter was intussen onder
het publiek een handtekeningenactie begonnen.” (. . .)
uit: BRABANTS DAGBLAD 25 JUNI 1977

Géén waterleiding, géén elektra, géén gasleiding.
“Ik heb nooit gezegd: dat kan niet. Je moet gewoon beginnen. Ik heb alle
schuren bij de boerderij zelf gebouwd. 500 zakken cement en mijn dochter heeft ze allemaal vast gehad. Onze kinderen hebben altijd meegewerkt. Ik metselde de muren en de kinderen voegden. Probleem was hier
wel dat we geen gas en elektriciteit hadden. We hadden in huis gaslampen met flessengas. (. . .)
We hadden ook geen waterleiding. We hadden hier dus een put met een
pomp. Dat terwijl er een kanaal voor de deur ligt, maar daar mag je niet
aankomen. We kregen hier maar geen stroom. We waren het enige huis
zonder stroom in de gemeente. Dat was een probleem, omdat de melk
voortaan gekoeld aangeleverd moest worden.
Het ging om 1200 meter kabel en dat kostte 50.000 gulden. De gemeente
wilde niet bijdragen. De boerderij bracht per jaar 18.000 gulden op. Ik
moest dus de 50.000 gulden meebetalen aan die stroomkabel. Dat ging
natuurlijk niet. Ondanks alle acties kwam er geen aansluiting.”( . . .)

( . . .) “Uiteindelijk hebben de gemeente en de Plem het samen geregeld.” ( . . .)
“De gronden naast de boerderij waar ze nu aan het graven zijn, heb ik
altijd van Domeinen gepacht. We hebben eerst een melkbedrijf gehad.
We hebben veel prijzen gewonnen met onze melk. Ik had koeien met 9000
liter per jaar met goede vette melk en veel eiwit. Ik wil graag leren en ik
was altijd een stap
voor. Ik heb zelf ‘rietjes’ [sperma,red.] in
Amerika gekocht. Ik
ging overal in Nederland kijken op veemarkten en met mensen praten. Zo leerde je veel.
Ook over sperma kopen
in Amerika. Na een
hoop overleg met de
K.I. [Kunstmatige Inseminatie Station, red.]
mocht ik sperma in hun
foto: Edmond Staal
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Foto: Edmond Staal

stikstoftanks bewaren. In ’76 was er zo’n droge zomer dat er te weinig
gras was en dus heb ik 78 koeien moeten laten slachten. We hebben de
vaarzen overgehouden en ik heb een paar melkkoeien gehouden voor eigen melk” (. . .)
“Nu heb ik rondom het huis voor de hobby nog 7 vaarzen en de moestuin”.”( . . .)
“We moeten meer met elkaar werken. Als je dat zo oplost ben je van alle
trammelant af, dan krijg je de mensen in de buurt mee. Daar gaat het
over. Ik zal U wel vertellen, de mensen uit de buurt vragen wat ik daar
nou van vind, van zo’n project. Ik heb gezegd: ik ben blij dat het zover
gekomen is. Die zeggen ook, daar komt nooit water in, maar wat weten
die ervan ?” ( . . . )
Ook vanuit de buurt wensen wij Frans en zijn vrouw het allerbeste voor
hun nieuwe toekomst en ‘goeie aard’ op de nieuwe stek.
J.vd K.

Roeven midden in de vorige eeuw
Op Roeven H 45 (vanaf
1950 huisnr. 5 genoemd),
woonden Bert en Nel
Mueters – Janssen. De typisch gebouwde boerderij
(zie foto rechts) is afgebroken, en lag indertijd
aan het zandpaadje langs
het voedingskanaaltje bij
de waterkrachtcentrale.
(op de plaats van de
voormalige glasbrekerij)
De ouderen in onze buurtschap kenden Bert beter
onder de naam ‘Kepraôle Bert’ ( 1864 – 1950) of : ‘de Muut’ en de jongeren maakten kennis met zijn kleinzoon: “meester Mueters”, wanneer
zij in de jaren ‘60,’70 of ‘80 de Gerardusschool in Nederweert-Eind be
22
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zochten. Op 25 oktober 1945 vierden Bert en Nel hun vijftig jarig huwelijksfeest.( een andere bron spreekt van 1950, maar dat moet foutief zijn,
aldus mijn zegslieden.) De organisatie van de gouden bruiloft, die meerdere dagen duurde, berustte bij een vijfkoppig feestcomité.(zie foto onder)
25 oktober 1945:
de buurt heeft het huis van
Bert en Nel versierd met een
grote ereboog en vlaggen.
Uiterst rechts zien we nog net
de danstent van de firma Peters (‘de Metser’) uit Weert,
die bij de woning was neergezet. ( ongeveer op de plaats
waar Harry Duyts nu zijn auto-opslag heeft.)

* Bér Tullemans (‘Bongers Baerke’) van Roeven H 40A (werd in 1950 Roeventerschans nr. 1)
* Harrie Driessen ( Maôs Harrie) woonde Roeven H 41 (later nr. 11; eveneens afgebroken)

Hiernaast het gouden paar, terwijl ze te voet op
weg zijn naar de Sint Lambertuskerk.
Twee ‘bruidjes’, hun kleinkinderen Nellie en Annie Mueters, openen de lange stoet ,waarin onder
meer ook ruiters te paard meetrokken.

Het feestcomité bestaande uit
buurtgenoten, treedt hier aan
in hun deftigst kostuum:
‘streepkes boks’, ‘slup-jas’en
‘hoeëge zi-jje’.
Daar was eerst nog flink wat
onenigheid over: ‘wat moeten
we aandoen?” aldus een van
hun kinderen.
Van linksaf zien we:
* Frans van Nieuwenhoven
(‘Trinkes Fraens’) woonde
op Roeven H 43 (werd later
omgenummerd in nr. 4)
* Wub Bongers (‘Maôs Wup’)
was directe buurman van het gouden paar op Roeven H 46 (werd later nr. 3,
daarna afgebroken)
* Tien van den Schoor (‘Gieëze Tien’) woonde op Roeven H 42 ( later nr. 6 genoemd)
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En wie maakte er muziek? Dat was
o.a. in de goede handen van buurtgenoot Frans Verheijen (“Steemes
Fraens”) van Roeven H 51 (vanaf 1950
omgenummerd in Wessemerdijk nr.3,
thans woonhuis hoefsmid Saes)
Hij was met zijn – inmiddels meer dan
120 jaar oude – trekharmonika op menig feest te vinden.
Zijn zoon Piet (woonachtig Ospel) is
nog steeds de trotse
eigenaar van dit unieke instrument.
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Verschillende zonen, een dochter en kleinkind(eren) van het feestcomité
wonen thans nog op Roeven:
* Sjra Tullemans Roeven nr. 2B (tegenover de olietankboot bij de sluis)
* Mien Vandewal – Van Nieuwenhoven op Roeven 4B.
* Theo van Nieuwenhoven op Roeven 9A.
* Gebroeders Piet en Lei Driessen op Roeven nr. 13 en 15.
* Jan van den Schoor, op Roeven nr. 6B ; kleinzoon Pascal op nr. 6A.
* Kleindochter Marianne Kuepers – van den Schoor woonde tot vorig
jaar op de Roeventerschans nr. 1., maar komt , in het kader van de
“Ruimte-voor-ruimte-regeling”, terug naar nieuwbouw op Roeven.
Met dank aan Jan van den Schoor, Theo van Nieuwenhoven en Piet Verheijen (Ospel) voor hun informatie en foto-materiaal.
Heeft U ook nog zo’n mooi (familie)portret of boerderijfoto ??
Laat deze dan even scannen om aan de geschiedenis van onze buurtschap
toe te voegen. Veel (vooral oudere) lezers zijn U er dankbaar voor. Bel
even met 633188. Alvast bedankt.
J.vd K.

emmer en eenkorn. Van de jacht, de visvangst en veeteelt is de mens vanaf toen bouwer en akkerman geworden. Dat deze ontwikkeling zich niet
van vandaag of morgen heeft voltrokken, mogen duidelijk zijn.
Door opgravingen in Zuid-Limburg en omgeving, o.a. Sittard, Elsloo,
Beek, maar ook op de Aldenhoverplatte in de buurt van Aken en Lindenthal bij Keulen, is men te weten gekomen dat eerste groepen uit de Balkan
zich gevestigd hebben, ongeveer zesduizend jaar voor Christus, op de
vruchtbare lössgronden. Deze eerste bewoners worden door de archeologen de bandkeramikers genoemd. Dit naar aanleiding van de gevonden
keramische potten met de zogenaamde bandversiering.
De bandkeramikers waren niet de enige bewoners. Door gevonden potscherven, deze waren anders vervaardigd en zonder versiering, is men te
weten gekomen dat in de genoemde streek al eerder bewoning was.

Inleiding.
Volgens onderzoekers, zoals archeologen, biologen en andere deskundigen, zou het ongeveer tienduizend jaar geleden zijn dat volkeren uit het
oosten van Europa zich verspreid hebben in de richting van het westen.
Het zou enkele duizenden jaren duren eer zij aan de kusten van de Atlantische Oceaan staan en zich ook vestigden in Engeland en Ierland. Deze
volkeren zouden de eerste akkerbouwers of landbouwers zijn geweest in
deze contreien. Voordien zou de mens geleefd hebben van de jacht, de
visvangst en datgene wat hij verzamelde. Deze, migranten, waren ook de
bedenkers van de langwerpige woning of boerderij. Maar wat belangrijker was, naast gerst, kenden zij twee primitieve tarwesoorten namelijk

De oven.
Algemeen wordt aangenomen dat de eerste tijden het brood of beter gezegd een dikke graanpap werd gebakken op platte ronde stenen welke
verhit waren in het vuur, ook werd brood gebakken tussen de hete houtassen. Het oudste compleet bewaard gebleven brood van Europa en vermoedelijk (tot nu toe) van de gehele wereld dateert uit de tijd van 35603530 voor Chr. Bij opgravingen werd het ontdekt door archeologen van
het kanton Bern in Zwitserland. Het brood werd gevonden op een diepte
van vijf meter en erkend door de bekende broodspecialist Max Währen.
Bij een dorpsbrand 5500 jaren geleden was het verkoold, het brood leek
op een platte koek of vlaaj met een gewelfde bovenkant. Het was samengesteld uit fijn tarwemeel en zuurdeeg en perfect gebakken in een bakoven. Dit betekent dat de Indogermaanse volkeren uit midden Europa
reeds broodeters waren. Bij opgravingen in Joegoslavië en Beieren van
een woonhuis uit de Neolithische tijd, ca. 2500 jaar v. Chr, werd in een
van de twee kamers de resten van een bakoven gevonden, de ovaalronde
oven had plat op de vloer gelegen en was gemaakt van leem.
Het broodbakken stelt enkele belangrijke eisen, in de eerste plaats moeten
bepaalde graansoorten worden gebruikt zoals tarwe, eenkoren, emmer of
emer, gerst en rogge. Het zijn de eiwitten die deze granen geschikt maken
om te bakken. Door de tarwedeeg eenvoudig zes uur te laten staan begint
het vanzelf te gisten.
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Van bakken, bakhuis en bakkers.
Of broodbakkende bakkers in het bakhuis.
door Harrie Koppen

Om brood te bakken heeft men een oven of bakstolp nodig. In Limburg
stammen de eerste ovens uit de tijd van de bandkeramikers. Deze bakovens lagen altijd binnenshuis, niet alleen vanwege de warmte maar ook
voor het gemak, malen deed men immers ook binnen. De korrels werden
tussen twee stenen gemalen, de maalsteen en de loper was bij deze volkeren eerder bekend. De bandkeramikers of Kelten kenden ook het gebruik
van de zeis, om het graan te maaien, deze verhoogde de productiemethode bij het binnenhalen van de oogst. Het woord oven, volgens het woordenboek, betekent plaats om te bakken alsmede kook of vuurpot.
Duizenden jaren geleden, bestonden broden alléén in de vorm van pannenkoeken, platte enigszins ronde schijven die na afkoeling steenhard
werden. De broden waren gemaakt van een graanpap, water of melk, vet,
meel en zuurdeeg. Van echte vormen was nog geen sprake.
In de loop van duizenden jaren is brood een steeds belangrijker voedingsmiddel geworden. Pas in de 13e eeuw schakelde men over van
graanbrij op de broden zoals wij dat nu nog kennen, eerst de steden in
West en Midden Europa. Het platteland en kloosters bleven bij zijn brij,
tot in het begin van 17e eeuw, zeker in het Noorden.
Bakken en dus ook de oven kregen een centrale plaats in de vroegere
boerderijen en woonhuizen. De ovens werden groter en werden vanuit de
vuurplaats gestookt. Zoals al eerder vermeld speelde de warmte vooral in
de koude winterdagen een grote rol.
Wat voor onze streek wellicht nog belangrijker is, deze volkeren smeerden honing, bessen of andere vruchten op hun platte ronde broden hetgeen zij "vladel" noemden. Deze vladel of vlade of later vlaehje is in de
loop van de duizenden jaren verbeterd en verder ontwikkeld tot onze hedendaagse zo Limburgse bekende vlaajen. Laten we dit stukje (eet)cultuur
in ere houden !!!
Bakhuizen.
Nadat in het midden van de vijftiende eeuw verboden werd om open
rookgaten in het dak te hebben en men stilaan verplicht werd bij nieuwe
huizen en boerderijen een schoorsteen te bouwen, verdween geleidelijk de
oven naar buiten. Al hoewel er nog veel ovens in de woonkeuken bleven,
maar dan aangesloten op de grote schouw.
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De eerste ovens, in het midden Limburgse, die buitenhuis op een brandveilige plek, werden gebouwd waren zonder bakhuis. Over de oven werd
een klein zadeldak gebouwd dat doorliep tot plus minus vijftig centimeter
boven de grond. Voor de oven liep het dak iets verder door. Deze ovens
hadden geen schouw. Deze kleine ovenromp rustte gewoonlijk op een
houten onderstel of stoel, onder de oven lag het assengat of assenkuil. De
open ovens waren heel vaak gebouwd van zogenaamde kleistenen of
leemkoeken en waren vrij dik van wanden, dit werd gedaan om zoveel
mogelijk warmte vast te houden.
Een jongere techniek is de zogenaamde steenoven, soms vuurvaste steen
of stenen werden vuurvast gestookt. De vuurvaste stenen werden met een
klei of leempap gemetseld. Na droging werd de oven langzaam opgestookt gedurende vijf dagen tot de stenen met de klei of leem één geheel
gaan vormen. Evenals bij de zogenaamde open ovens rustte de oven op
een ovenstoel. De ovenmond of vuurmond werd afgesloten met een ijzeren deurtje, of soms simpelweg
met een houten schot. De
schouw en schoorsteen werd
buiten de oven gebouwd . Dit
soort bakhuis heeft honderden
jaren bestaan. Nadien werd het
bakhuis gebouwd volgens de bekende bouwwijze, soms een of
twee gebinten met het
zogenaamde vitswerk of
opgevuld met bakstenen.
Sommige gehuchten of
buurtschappen hadden een
gezamenlijk bakhuis. Uit de
archieven is bekend dat er ook
banale bakhuizen bestonden.
Ban-bakhuizen waren eigendom
van de landsheer, de inwoners
waren verplicht te bakken in deze bakhuizen. Het bakken moest
natuurlijk worden betaald, men
betaalde bijvoorbeeld een twin30

tigste of een vijfentwintigste. Dat wil zeggen een brood van de twintig, of
vijfentwintig, was voor de landeigenaar. Banale of dwangbakhuizen zijn
na de zestiende eeuw verdwenen. Zover nu bekend hebben deze in het
Weerter land niet bestaan.
De gesloten bakhuizen waren natuurlijk een stuk comfortabele dan de
open. De oorspronkelijke lemen wanden zijn in de loop der jaren vervangen door stenen muren. De bouw werd niet alleen steviger maar ook "
mooier" door de zogenaamde "boerenvlecht", de "muizentand" enz.
Het bakhuis of "bakkes" werd op een brandveilige plaats gebouwd, tenminste "veertig voeten" van de andere gebouwen zo schreef de wet het
toentertijd voor. Het moest met pannen worden afgedekt, zonder pannenpoppen(strodokken). Grotere bakhuizen boden vaak tevens onderdak aan
de varkens en op de zolder werden vruchten gedroogd en bewaard. Ouderen kunnen zich wellicht nog de gedroogde "ooften” (gedroogde peren)
en appelen herinneren. Heerlijk op de vlaaj.!!!
Grote bakhuizen hebben soms tijdelijk als woning gediend voor familie,
buurtgenoten etc. die door brand tijdelijk op straat stonden. Menige timmerman begon zijn stiel vanuit het bakhuis.
"La-ote bakkes" in het Schoor.
In het Schoor, gemeente Nederweert, stond bij de familie. Pierre Franssen
nog een oud bakhuis, de bouwdatum is onbekend. Op de kabinetskaart
van de Oostenrijkse Nederlanden, de zogenaamde Farrariskaart (25), staat
het bakhuis niet vermeld. De bakruimte van het stenen bakhuis was te bereiken via een toegangsdeur aan de noordwest zijde van het gebouw, tegenover de deur bevond zich de bakoven. Rechts van de toegangsdeur
bevond zich de knechtenkamer, met raam, het zogenaamde "bakkeskaemerke"(26). Het "La-ote bakkes" heeft jarenlang dienst gedaan als
onderkomen voor de schaapherder, vele jonge mannen hebben s'avonds
menig uurtje doorgebracht in het bakhuis om te "buurten"27. De laatste
schapenkudde van de familie. Fransen, plus minus 70 a 80 schapen, werd
verkocht direct na de tweede wereldoorlog.
Boven de ruimtes was eertijds een houten zolder, bereikbaar via een trap,
links van de toegangsdeur, in de bakruimte. Links in de afhang van het
"bakkes", waren enkele varkenstallen die gevoerd werden vanuit de bakruimte via een smalle sleuf in de muur.
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Loerdagen

In de muur boven de troggen was een kleine nis uitgespaard voor het
plaatsen van verlichting. De baktrog was tegen de varkensstalmuur geplaatst.
Indertijd heeft het bakhuis ongeveer tien meter van de oude boerderij gelegen, deze vierkante boerderij met achterliggende veestal is in de vijftiger jaren afgebroken. Het vrij grote bakhuis met afhang, de oven was inmiddels verdwenen, was tot schapenstal gedegradeerd. In de zomer van
1994 besluit de fam. Fransen het "bakkes" te schenken aan het Limburgs
Openlucht Museum Eynderhoof te Nederweert-Eind. Het oude bakhuis
wordt geheel opgemeten en op tekening gezet. Tussen de topgevels, het
zadeldak en met rode handpannen gedekt, de noordelijke topgevel was
uitgevoerd in kruisverband en boerenvlecht, op de zijgevels bevond zich
een overhoekse muizentand. De vloer van dit kleine monument was uitgevoerd in oude bakstenen. Bij afbraak werd onder de stenenvloer in het
"bakkeskaemerke", een Keulse pot gevonden,deze miste een oor en had
een gat in de bodem. Zou "La-ote-schieper (28)" hierin zijn oude sok
hebben bewaard.?????
Naar alle waarschijnlijkheid heeft de Keulse pot gediend als verzamelput
voor schrobwater van zijn kamertje.
Wordt vervolgd
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Toneelgroep ''De Meiberg'' uit Schoor - Roeven - en Kraan speelde een
leuke komedie in vier bedrijven, ''Forellen in de Ardennen''. Alvorens ze
samen op vakantie gingen, consulteren drie huisvrouwen, Kim Duits,
Resie Duits en Will Peters de waarzegster (weerprofeet) Helma Nijsen
over het weer. Ik moest daarbij denken aan mijn oma die vertelde ooit
over ''loerdagen''. Wat zijn loerdagen? De loerdagen zijn de 6 laatste dagen van het jaar en de eerste 6 dagen van het nieuwe jaar, dus van 25 december (eerste Kerstdag) tot en met 6 januari (Drie Koningen). Het is
een heel oud gebruik om aan de hand van de loerdagen het weer voor het
nieuwe jaar te voorspellen. De weerprofeten loerden goed naar het weer
tijdens genoemde dagen, vandaar de naam loerdagen. De waarnemingen
startten op Kerstdag en de voorspellingen die gedaan werden golden voor de maand januari. Op de 2de Kerstdag werd het weer voorspeld
van februari, 27 december het weer in maart en zo voort. 6 januari de
laatste loerdag werd het weer van de maand december voorspeld.
Vele mededelingen werden gepubliceerd en steevast was achteraf vast te
stellen dat de realiteit een andere uitkomst gaf dan datgene wat uitgesproken was. In feite ieder jaar een teleurstelling en toch waren er weer
mensen die zich waagden om een verwachting uit te spreken. Ook de
weerprofeten waren het onderling vaak niet eens. Het is maar goed dat
zich tegenwoordig hier in Nederland niemand of praktisch niemand bezig houdt met weersvoorspellingen.
Door beroepskrachten, zoals werkzaam bij de KNMI worden voorspellingen gedaan van maximaal enkele weken. Deze verwachtingen worden
gedaan met behulp van allerlei ingewikkelde instrumenten.
Helaas stroken deze verwachtingen ook niet altijd met de werkelijkheid.
Naar mijn mening dient aan weersverwachtingen voor een langer tijdsduur niet te veel waarde te worden gehecht. Ook de voorspelling van
waarzegster Madame Blanche klopte niet, de voorspelling was slecht, het
weer in de Ardennen was goed.
Wilhelmien Wetemans
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Activiteiten 2008
24 mrt
24 mrt
17 mei

Paasactiviteit
Meiberg
Paasbrunch
Zaal Briels
Opening Schoorbrug

10.00 uur
11.00 uur

Oud papier
Zaterdag 5 april, 3 mei, 7 juni, 5 juli, 2 augustus, 6 september, 4 oktober,
1 november en 13 december bij Piet van de Kruijs tot 13.00 uur
De contributie (voor 1 maart) van de buurtvereniging bedraagt € 20,00
BANKNUMMER BUURTVERENIGING 13.55.40.836

Inleveren kopij voor buurtblaedje
voor 4 juni op schijf of via e-mail: frenk18@hetnet.nl
BESTUURSLEDEN
Diana Briels
Kraan 6
Resie Duits
Kraan 15
Gonny Franssen
Schoor 24
Tineke Hofstede
Schoor 50
Peter Janssen
Roeven 12a
Helma Nijsen
Kraan 2
Peter Nossin
Schoor 11
Johan Raemakers
Kraan 26a
Riny v. Veldhoven Schoor 43
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632151
625664
625965
624933
633685
631140
634855
542694
633369

