Van de voorzitter

Informatieblad buurtvereniging
“SCHOOR”
Uitgave: lente jaargang 2009

Lekker in het eerste voorjaarszonnetje een stukje schrijven voor het
buurtblaedje, leuker kan niet.
We hebben 28, 29 en 30 februari weer heerlijk genoten van de Toneelgroep "De Meiberg". Een hilarisch stuk met een leuk einde. Knap dat
men onder toch vervelende omstandigheden, het overlijden van Resie's
vader, een dergelijk stuk goed kunnen neerzetten. Ik vind het echt klasse.
Tijdens de ledenvergadering op 17 februari jl. heeft zich een nieuw bestuurslid zich aangemeld en wel Hein Sieben die het penningmeesterschap van Gonny Franssen overneemt. Hein ik wil je hierbij extra bedanken en succes wensen in het bestuur. Helaas hebben we er nog een
nodig en wel een secretaris om de taken van Peter Nossin over te nemen.
Marleen Hermans, Roeven 4/12a, heeft zich beschikbaar gesteld als secretaris van de buurt. Marleen, dank je wel en veel succes!
Ik wil de drie bestuursleden Peter, Gonny en Diane nogmaals bedanken
voor hun inzet tijdens de afgelopen jaren.
Verder in het Buurtblaedje staat het verslag van de kindercommissie die
weer veel werk hebben gedaan het afgelopen jaar.
Na de pauze heeft Frans van de Eerenbeemt een DVD presentatie laten
zien van de oude en nieuwe Schoorbrug. Bedankt hiervoor.
Drempels, een woord van dank.
Nadat vorig jaar enkele drempels zijn aangepast, maar niet allemaal, hebben Elly Scheepers, Hans Knapen en Riny van Veldhoven besloten een
brief naar alle bewoners te sturen met een verzoek om een handtekening
om de laatste drempels ook nog aangepast te krijgen. Dit heeft geresulteerd in een positief besluit van de gemeente en dit voorjaar worden ze
aangepast. Wel hoop ik dat de aangepaste drempels niet voor harder rijden zorgt en dat men de 30 km. zone in acht blijft houden.
Ik wens iedereen een prachtig voorjaar. Afgelopen zondag sprak ik iemand van de vogelwerkgroep Nederweert en die maakte de opmerking.
Er zitten al zoveel vogels die er eigenlijk nog niet horen op "Schoorkuilen"dat het zou betekenen dat we een zacht voorjaar krijgen.
Geniet van het voorjaar.
Tineke Hofstede-de Wal
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Jaarverslag kindercommissie 2008
Maandag 25 maart, 2e paasdag. De paashaas had zich weer verstopt op de
meiberg en met de hulp van 19 kinderen werden bijna alle paaseieren
weer bij elkaar gezocht. Bijzaal Briels wachtte de paasbrunch op ons en
voor de kinderen was er een kleurwedstrijd. Deze werd aangeboden door
de Toverbal. Alle kinderen waren enthousiast en gingen ijverig aan de
slag. Jos Simons en Willemien Wetemans zorgden ervoor dat de mooiste
tekeningen, op leeftijd gerangschikt, uitgezocht werden.
23 april, knutselmiddag in het teken van de opening van de nieuwe
Schoorbrug. Er werden bruggen gebouwd die allemaal tentoongesteld
zouden worden tijdens de opening van de brug. Onder het genot van een
glas limonade en chips werd het een leuke middag.
17 mei was het dan zover, de opening van de nieuwe Schoorbrug. Om
11.00 uur waren de kinderen uit Schoor van harte welkom om de brug te
versieren met slingers en ballonnen. Daarnaast mochten ook alle kinderen op grote vellen papier verven. Deze verftekeningen werden aan de
brug vastgemaakt zodat er niemand meer door kon.
Om 15.00 uur werd onder begeleiding van de harmonie die voor de muzikale omlijsting zorgde, de brug officieel geopend. Tussen de toespraken door mochten de kinderen ballonnen de lucht in laten. Dit was een
ballonnenwedstrijd aangeboden door de Toverbal.
Daarna gingen alle kinderen naar de overkant via de noodbrug en na het
startsein rende de kinderen door de verftekeningen en was de brug officieel geopend. Hierna konden alle kinderen bij het Hof van Schoor, waar
de borrel was, zich kostelijk vermaken op het springkussen.
4 juni. Op uitnodiging van de Rijkswaterstaat naar het kantoor in Roermond. Daar stonden alle bruggen die de kinderen zelf gemaakt hadden
tentoongesteld. Bij aankomst kreeg iedereen wat te drinken en een rondleiding door het hele gebouw. In de allerhoogste toren had je een prachtig
uitzicht op Roermond. Na afloop kreeg iedereen een pen, sleutelhanger
en een foto van de opening mee naar huis en natuurlijk mochten de zelfgemaakte bruggen ook meegenomen worden. De kinderen waren alle2

maal even trots. Ze hadden allemaal leuke complimenten gekregen en
misschien zit er wel een toekomstige bruggenbouwer bij.
28 juni. Zomeruitstapje Met 30 kinderen en volwassenen naar kinderspeeldorp Pee Wee in Posterholt. Hier konden de kinderen naar hartenlust zowel binnen als buiten spelen.
22 oktober. Herfstactiviteit. Met 25 personen gingen we naar de bioscoop
naar de film Sinterklaas en het geheim van het grote boek. Dit was een
erg spannende film en gelukkig liep het allemaal goed af.
Tussendoor kregen alle kinderen chips en drinken.En na afloop kreeg iedereen nog een ijsje.
11 november. St Maarten. We verzamelde ons weer bij Pietje van 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 zelf gebakken wafels van Henny met warme chocomel gingen er bij iedereen goed in.
29 november was het weer zover. Alle kinderen hadden zich verzameld
bij zaal Briels en wachtten met kloppend hart op Sinterklaas met zijn pietermannen. Hij werd met een heuse oldtimer tot aan de deur afgezet.
Nadat iedereen om de beurt bij de Sint was geweest en pepernoten had
gehad, kreeg iedereen een cadeautje. Het was zo als elk jaar een gezellige
ochtend en nadat we de Sint en de pieten hadden uitgezwaaid was de
morgen weer voorbij.
Wij willen Sinterklaas dit jaar speciaal bedanken hij komt vanuit Spanje
al 30 jaar op Schoor de kinderen verrassen dank je wel Sinterklaas.
Op dit moment hebben wij 43 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.
De kindercommissie
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50 plussers naar Han sur Lesse
Op 4 oktober had Riny van Veldhoven - in samenwerking met Kupers’ touring-cars weer voor een interessant dagje gezorgd voor de
44 deelnemers, die exact om 8.00 uur bij de kapel werden uitgezwaaid door onze nieuwe voorzitter Tineke Hofstede.
Rond 10.30 zaten we al aan de koffie met appelpunt in het wegrestaurant
van Sprimont, waarna we de autoweg verlieten, om over kleine weggetjes - dwars door de Ardennen met haar fraaie beginnende herfstkleuren om rond het middaguur in Han s/Lesse te arriveren. In het rustige plaatsje gebruikten we op eigen gelegenheid de lunch en daarna stapte de helft
van de groep in de SAFARI-CAR naar het wildpark, terwijl de anderen
met het honderd jaar oude trammetje naar de grotten togen. Vooral voor
degenen die nog nooit hier onder de grond verbleven, werd dit een prachtige belevenis met een schitterend klank- en lichtspel op de bijzondere
stollingsgesteenten. Onder leiding van een duidelijk verstaanbare gids
wandelde de groep over bruggetjes en trappen door de verschillende ‘zalen’, waarbij vooral de 145 hoge ‘koepelzaal’ en het romantische boottochtje over de onderaardse rivier indruk maakten.
Iedereen weet nu het verschil tussen stalag-mieten en stalac-tieten, want
die laatste hangen.
Degenen die hadden ingetekend op de tien kilometer lange safaritocht, door het grote
wildpark van liefst 250
hectaren, hadden als
voordeel dat ze niet
hoefden te lopen of
klimmen (maar dus ook
niet op temperatuur konden komen.)
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Het van zeer dichtbij kunnen observeren van de Europese wilde dieren in
hun natuurlijke omgeving en de fraaie vergezichten over de oude valleien van de Lesse, deden de koude wind (soms even) vergeten. Zwijnen,
wolven ,oerossen, bruine beren, tarpans en zelfs przewalskipaarden konden we uitgebreid bekijken en fotograferen. Het punt, waar de Lesse onder de rotsen verdwijnt om na twee kilometer - als in een gigantische sifon - weer naar boven te komen, is zonder meer uniek. *)
De terugweg om half vijf, voerde ons over de autoweg Namen- Luik in
een dikke twee uurtjes naar Thorn, waar in restaurant OAD THOEAR
nog een goed afscheidsdiner wachtte, mét - als toegift - een rondje van
het bestuur!
Bedankt Riny en buurtbestuur voor deze geslaagde dag.
*) In 2006 werd een nieuw evenement In Han geopend: “LA FERME”, met op de eerste verdieping de SPELEOGAME: een interactief spektakel , speciaal voor de jeugdige bezoekers, met buiten een
fraaie speeltuin en een zeer groot zelfbedieningsrestaurant.
Dankzij deze uitbreiding is Han een aanrader geworden voor het héle gezin en dan kun je in een dag èn de grotten (90 minuten), èn het
wildpark (75 minuten) èn het speleogame ( 60 min.) plus nog het museum (45 min.) bezoeken voor één speciale combi-prijs. ( zie:
www.grotte-de-han.be )
J.vd K.

Rampjaar 2008
Wereldwijd is er in het voorbije jaar veel kommer en kwel geweest.
Speciaal te denken aan schrikbarende hoge aantal doden van ongeveer
238.000 als gevolg van natuurrampen. Vanaf 1970 zijn hiervan statistieken bijgehouden en staat 2008 op de vierde plaats. Daarbij zijn opgeteld
de talloze oorlogsdoden, terreurdoden en niet te vergeten de hongersnooddoden. Voor wat betreft de laatste categorie sterft er elke 4 seconden een kind aan ondervoeding. Ondanks de humanitaire hulp van de
Nederlandse overheid en de particuliere giften plus de giften van andere
landen kunnen de ondervoedingen niet doeltreffend worden opgelost,
met name in Afrika is dat een groot probleem. Helaas moet vastgesteld
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worden dat de gelden die aan bepaalde landen worden geschonken vaak
helemaal of gedeeltelijk in verkeerde handen terecht komen. Het wordt
dan niet besteed aan voedsel voor de armen of het vruchtbaar maken van
landbouwgronden. Veelal worden met die gelden wapens gemaakt om
hiermee vervolgens mensen die tegen het militaire regime zijn te vervolgen en martelen. Hopelijk zullen in de ontwikkelingslanden maar ook
andere landen zoals Rusland, China, Zuid Amerika, Amerika enz. de
verschillen tussen arm en rijk worden verkleind. Indien dat lukt, zal er in
de toekomst meer welvaart komen voor iedereen. Streven naar meer
welvaart is te accepteren als het niet ten koste gaat van de zwakkeren.
Wij hopen het allerbeste voor iedereen.
Wilhelmien Wetemans.

Vuurwerk
Voor ongeveer 65 miljoen euro is er op Oudejaarsavond aan vuurwerk in
de lucht geschoten. Ondanks de kredietcrisis is er ook in 2008/2009 weer
meer vuurwerk de lucht in gejaagd dan een jaar eerder. Rond de jaarwisseling wordt het meest gebruikt; kanonslagers, mitrailleurmatten, gillende keukenmeiden en nitraatlangers. Hopelijk kunnen wij deze traditie
nog jaren voortzetten en dat iedereen in Nederland, tussen de door de
overheid gestelde tijden, vuurwerk mag afsteken.
Het is erg jammer dat er in ons land relatief gezien een kleine groep is
die dit feest aangrijpen om rellen te schoppen. Volgens de politie is de
nieuwjaarsnacht voor enkelen een ''uitlaatklepfeest''. Dat wil zeggen dat
zij erop uit zijn om auto's en gebouwen in brand te steken. Dit vindt
meestal plaats in de iets grotere steden. Als gebouw zoeken de relschoppers vaak een leegstaand object, zoals scholen. In het hele land vinden
vernielingen plaats, hetgeen de overheid en verzekeringsmaatschappijen
miljoenen kost. Ook de burgers kunnen er veel last van hebben. Zij moeten actie ondernemen om iets gerepareerd te krijgen en gemaakte kosten declareren bij verzekeringsmaatschappijen of zij moeten bijvoorbeeld
de voortuin, die de vandalen vernield hebben, weer in orde brengen.
Bij de afgelopen jaarwisseling heeft het korps Landelijke politiediensten
600 extra agenten ingezet. Ook de Mobiele Eenheid stond op diverse
plekken paraat. Deze voorzorgmaatregel werd genomen om overlastge6
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vers zoveel mogelijk direct aan te pakken. Om de schade zoveel mogelijk te herhalen op de daders, werden camera's op politiehelmen ambulances geplaatst. Bij dit ''feest'' is het gebruikelijk dat voorzorgsmaatregelen worden genomen zoals'; prullenbakken en brievenbussen worden
verwijderd of dicht gemaakt.
Veelvuldig hoort men dat door ondeskundig gebruik ongelukken gebeuren, waar je het verdere leven voortdurend mee geconfronteerd wordt.
Littekens in het gezicht, het missen van een oog, slechtziendheid door de
flits van een vuurwerk, het missen van vingers of een hand en zelfs dodelijke ongelukken zijn het gevolg. Verder zijn illegaal vuurwerk, alcohol
en het te nonchalant gebruik van het vuurwerk oorzaken van ongelukken.
Weet U waar de naam ''Rotjes '' vandaan komt?
Rotje is de verkleinvorm van ''rot'' dat een variant is van de rat. Volgens
het Etymologisch woordenboek zou het vuurwerk vanwege de kleine
afmeting en de snelle beweging bij de explosie met de ''rat'' worden geassocieerd. Tenslotte'; Vuurwerk afsteken gebeurt 16 uur per jaar. Ondanks
de milieuvervuiling die dat met zich meebrengt is het toch te hopen
dat deze traditie blijft bestaan. Wel dient zich iedereen te bedenken dat
oudejaarsavond een feest is en zich daar ook naar moet gedragen.
Gelukkig wordt door de meeste gebruikers het afval netjes opgeruimd.
Laat de echte vuurwerkfan niet het slachtoffer worden van mensen die
vuurwerk afsteken om overlast te bezorgen.
Pak onrustzaaiers aan, niet het vuurwerk!
Wilhelmien Wetemans

Schaatsliefhebber
Voor de schaatsliefhebber begint het ieder jaar weer te kriebelen als de
temperatuur een duik maakt onder de 0 graden en er de verwachtingen
zijn dat de vrieskou enige tijd zal aanhouden. Zij volgen de weersberichten met argusogen. Toen op tweede Kerstdag de verwachting werd uitgesproken dat de vorst zeker 10 dagen zou aanhouden brak de schaatskoorts uit. Heel snel wordt dan de vraag gesteld of het eindelijk mogelijk
zal zijn om toertochten te organiseren, in de vorm van wedstrijden zoals
marathonschaatsen of de Elfstedentocht. Na 12 jaar is op 8 januari jl. op
de Oostvaarderplassen het Nederlands kampioenschap marathonschaat8

sen gehouden. De winnaar was Bert Verduim.
Op 18 januari 1963 vond de twaalfde Elfstedentocht plaats. Het was er
eentje om nooit meer te vergeten. Het was bar en boos. Dat kwam waarschijnlijk mede omdat daarvan voor het eerst live verslag van werd gedaan op radio en televisie. Daardoor kon iedereen in Nederland deze historische tocht direct mee beleven. Deze tocht werd gewonnen door Renier Paping. Daarna duurde het nog eens 22 jaar voordat de volgende
Elfstedentocht plaats vond. Hierna is nog in 1997 een Elfstedentocht gehouden. Het is leuk om te weten, dat 100 jaar geleden, in 1909, de eerste
officiële Elfstedentocht is georganiseerd. Van de 48 deelnemers reden er
toen negen de 200 kilometer lange tocht op dooi-ijs uit.
De vierde Elfstedentocht werd precies tachtig jaar geleden verreden, op
12 februari 1929. Na een nacht met strenge vorst van 20 graden reed de
heer K. Leemburg op een mooie zonnige dag met een matige Noordoostenwind de tocht der tochten. Hij kwam als eerste over de finish in iets
meer dan 11 uur.
Wilhelmien wetemans.

Schaatsliefhebber (2)
Ook op de
Noordervaart was
het op 7 januari jl.
mogelijk om
toertochten te
organiseren. Voor
de schaatstocht is
een ijsdikte van
zeker tien centimeter nodig. De
laatste toertocht op
de Noordervaart
werd gereden op 5
januari 1997 een
dag na de laatste Elfstedentocht.
Het water in de Noorder-vaart is met 2,5 tot 3 meter tamelijk diep en als
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het waait blijft dat makkelijk in beweging. Daarnaast gebruikt Rijkswaterstaat water uit de Noordervaart om het waterniveau in de Peel op peil
te houden, hetgeen een snelle groei van de ijslaag niet bevorderd.
Sinds het ontstaan van de IJsclub Weert in 1985 zijn op de Noordervaart
vijf toertochten gehouden. De deelnemers kiezen uit tochten tussen de
20 tot 200 km en het parcours ligt tussen de Niesakkerbrug bij Ospel en
de Roggelsebrug in Meijel. Ook de Schoorkuilen, Sarsven en de Banen
trokken veel schaatsers. Verder werden hier en daar weilanden onder water gezet om aldaar te kunnen schaatsen. Vele Limburgers bonden de afgelopen tijd de schaatsen onder. Ook kinderen vanaf 3-4 jaar konden op
hun manier geweldig genieten van de ijspret. Dit kon door een sneeuwpop te maken en deze aan te kleden met een pet en een gebreide das. Jullie weten dat kinderen creatief zijn en natuurlijk wordt het schaatsen uitgeprobeerd. Verder komen de kinderstoeltjes en sleetjes op het ijs. Het is
niet verwonderlijk dat het in de ziekenhuizen en bij de EHBO posten
veel drukker was dan normaal. Regelmatig zie je dat de actieve sporter
op de ijsbaan ten val komt met mogelijk nare gevolgen. Het is oppassen!
Wanneer zal de 16de Elfstedentocht worden gehouden?
Wilhelmien Wetemans.

1 April
Op 1 april is de dag dat je iemand anders bij de neus probeert te nemen
of met andere woorden je wil de draak steken met iets of de spot er mee
drijven. De meest aannemelijke theorie van het ontstaan van de 1 aprilgrap is dat deze is komen overwaaien vanuit Frankrijk. Daar werd tot
1564 Nieuwjaar gevierd op 1 april. Bij de invoering van de Gregoriaanse kalender verschoof Koning Karel 1X de nieuwjaarsdag naar 1 januari.
Maar een deel va de bevolking had van de verandering niet gehoord of
wilde het niet geloven en bleef op 1 april Nieuwjaar vieren. Zij werden
de aprilgekken genoemd. Het pientere deel va de bevolking stuurde hen
fopgeschenken, waaronder lege dozen of schoon gepeuzelde visgraten.
Dit inspelen op vermeende domheid of argeloosheid bij anderen werd de
basis van de 1 aprilgrap. Ook in andere landen wordt de aprilgrap al
eeuwenlang gebezigd. Bij onze zuiderburen wordt het ''Verzenderkens10

dag'' genoemd. Het doet je goed als vrienden, buren of collega's onder
elkaar op 1 april een poets kunt bakken. Zo'n 1 april grap wordt ook vaak
door de media (tv, krant of radio ) bekend gemaakt. Via een advertentie
wordt er bijvoorbeeld aangekondigd dat er iets voor een appel en een ei
te koop is, of dat erop een bepaalde locatie cadeau's worden uitgedeeld
voor de eerste 100 aanwezigen. Het is dan grappig te horen dat er velen
massaal intrappen om zich naar de bijzondere aanbieding te begeven en
vervolgens bij aankomst te horen krijgen dat het een 1 april grap is.
Conclusie; blijf op je hoeden, op 1 april!!
Wilhelmien Wetemans

Drempels op het Schoor (slot)
Beste buurtgenoten,
Zoals in het vorige buurtblaedje aangekondigd is er op 10 januari 2009
een enquête gehouden om te inventariseren of het de moeite waard was
om te trachten de drempels uniform aangepast te krijgen. Het resultaat
was, dat er 132 positieve reacties vanuit 66 gezinnen op kwamen. Daarop
is op 19 januari een verzoek + de ingevulde strookjes richting gemeente
gegaan. Het college van B&W heeft daarop dit verzoek samen met het
bezwaar dat al in december 2008 was ingediend beoordeeld. Het college
heeft daarop positief beslist en het besluit is daarna op 12 februari ook
moeiteloos door de raad gekomen.
De drempels worden dit voorjaar aangepast en als dit buurtblaedje uitkomt is het misschien al gebeurd.
Alle voorstanders van de drempelaanpassing bedankt voor de SAMENWERKING en ook de mensen die een persoonlijke reactie erbij hebben
geschreven heel hartelijk bedankt.
Elly Scheepers
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NAOBERNOWTS
In deze rubriek verzamelen en publiceren we alle buurtnieuwtjes.
Laat het de redactie even weten!

Proficiat voor:
Buurtgenoot Maurice Peters, lid van judovereniging Shintai, die op 15
februari Limburgs kampioen werd in de leeftijdsklasse beneden 17 jaar,
tot 50 kg. Edwin Peters raakte helaas geblesseerd. Maurice werd uitgezonden naar de Nederlandse kampioenschappen JUDO in Drachten alwaar hij op 7 maart de 3e plaats bereikte. In maart en april staan er nog
toernooien in Bremen en Berlijn op zijn programma. Bovendien zit hij
nog in de race voor deelname aan de Europese kampioenschappen in
Slovenie en de jeugd-Olympische spelen in Zweden. Veel succes!
Felicitaties:
Voor Pater Pollmann, die op 3 maart in het zorgcentrum Hyronimus aan
De Biest in Weert zijn 81e verjaardag vierde.“Ik was eigenlijk liever 18
jaar geworden”, aldus onze voorganger in de zondagsdienst in onze kapel. Ondanks wat evenwichtsproblemen, hoopt hij nog heel lang naar ’t
Schoor te kunnen komen. Dat hopen en wensen hier ook velen met hem.
Overleden:
Onze oud buurtgenoot Jan van de Rieth in de leeftijd van 79 jaar. Wij
wensen de familie sterkte.
Exposities op ’t Schoor:
Op theeschenkerij HOF VAN SCHOOR, gaan cursisten van ATELIER
OP ROZEN om beurten exposeren. Op 26 april wordt een buitenschilderdag georganiseerd. Opgave aldaar mogelijk.
Vrijwilligers gevraagd:
Vrijwilligerspunt Nederweert van “VORKMEER” is op zoek naar mensen, die allerlei vormen van vrijwilligerswerk willen verrichten.
12
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“VORKMEER” is de welzijnsstichting, waarin de gemeente Nederweert
haar maatschap-pelijke taken heeft ondergebracht. Voor aanmelding of
informatie: kantoor in het gemeenschapshuis PINNENHOF, Kapelaniestraat of via E.mail: vrijwilligerswerknederweert@vorkmeer.nl

Winters toetje
Een zondagse winterwandeling in de Roeventerpeel. Het heeft die
nacht gevroren, dus geen modderpartijen vandaag in dit gebied. Er ligt
zelfs een dun laagje sneeuw. De Roeventerpeel heeft best een bewogen
geschiedenis. Hij ligt ten oosten van Weert in een gebied tussen de autoweg en de spoorlijn. Het Ven was bijna geheel verland en is door de A2
ooit los komen te liggen van de andere vennen. Ook dit ven is na 1925
dichtgestort met zand wat afkomstig was van de aanleg van het kanaal
Wessem - Nederweert. Het ven de Roeventerpeel herbergde tot 1950
waardevolle plantensoorten. Omdat de omgeving grote invloed uitoefende op het ven zijn veel van die plantensoorten verdwenen....maar er is
hoop. In totaal wordt er 9 ha. begroeiing met wilg, berk en riet verwijderd. De langzaam dichtgegroeide Roeventerpeel wordt nu vrijgemaakt
van bomen en struiken en het slib en de plantenresten worden afgegraven
tot op de originele zand - leembodem. De Leukerbeek, die midden door
de Roeventerpeel loopt, wordt omgeleid en het voedselrijke water wordt
opgevangen. Een belangrijke voorwaarde om de originele voedselarme
omstandigheid van het ven te herstellen. Het afgegraven bodemmateriaal
zal voorlopig in een depot blijven liggen. Het natuurherstelproject wordt
gesubsidieerd door het Ministerie van L.N.V. en het Waterschap Peel en
Maasvallei. Na de werkzaamheden kan de natuur weer zijn gang gaan in
de Roeventerpeel. Het voormalige ven zal dan weer voor wandelaars en
fietsers zichtbaar worden en de waardevolle planten van weleer zullen terugkeren.
Wandelend door een wit open landschap met fraaie vergezichten, vliegt
een reiger gestoord en boos weg. De zon schijnt.... Kortom, een mooi
winters toetje in de Roeventerpeel.
Wilhelmien Wetemans.
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60 Jaar TV. Nederland
Het is zestig jaar geleden dat in Nederland voor het eerst t.v gekeken
werd. Mensen zagen in 1948 op een mini-scherm van 22 centimeter de
eerste experimentele uitzendingen. Een schermpje van niks, een zwartwit beeldbuis en een zogenaamde kanalenkiezer waarmee je maximaal
vier zenders kon ontvangen. Toch keek de hele buurt mee bij die paar
honderd trotse Philips - medewerkers bij wie het Philips TX 400 - toestel
in de woonkamer stond. Door zijn achterover hellende vorm kreeg het
toestel als bijnaam het ''hondje'' en de opvolger van dat toestel het ''hondenhok'' (superplat hondenhok). Voor 495 Nederlandse guldens was het
“hondenhok” te koop. Een fortuin voor die tijd. Het verleidde cabaretier
Wim Kan tot de uitspraak dat men de t.v. antennes beter “kredietharken”
kon noemen. Storm loopt het dan ook niet voor die toestellen, mede
vanwege de nogal saaie uitzendingen over mijnbouw en inpoldering en
de niet zo geweldigen beeldkwaliteit. Als men niet te ver van de zendmast in Lopik woonde, was die scherp. Te scherp voor sommige mensen.
Zo klaagde iemand in 1948 in een brief aan Philips dat de uitzending van
de poppenkast te veel details prijs gaf.
Maar zoals U weet de techniek staat niet stil. Vanuit Eindhoven worden
in 1948 experimentele t.v.- programma’s uitgezonden. Op 12 december
1949 is de officiële introductie van de televisie in Nederland en in 1951
vindt de oprichting Nederlandse Televisie Stichting ( NTS) plaats.
Op 2 oktober 1951 is dan de eerste zwart – wit uitzending vanuit het
NTS gebouw. De eerste Hilversumse zendmast wordt in gebruik genomen in 1952. De allereerste uitzending via Ned. 2 is in 1965.
In 1967 wordt voor het eerst reclame uitgezonden via de Ster. Ook de introductie van de kleurentelevisie is in dat jaar. Nieuwe omroepen kunnen
in 1969 tot het bestel toetreden. Commerciële binnenlandse t.v.- zenders
worden in 1992 toegelaten. Vrijwel elk huishouden heeft in 1996 een
kleurentelevisie. In 2005 kijkt 26 procent via internet naar televisieuitzendingen en in 2008 kijkt 52 procent via internet.
In 2008 vindt de introductie van televisie via mobiele telefoon plaats.
In 2009 is de verwachting dat de publieke omroep in high definition gaat
uitzenden.
Wilhelmien Wetemans.
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Ik herinner me nog goed dat in 1991
bij het grote internationale volksdansfestival van onze Folklore-vereniging
MARVILDE, onze Filippijnse gasten
zo graag het Limburgse publiek wilden verrassen met ons VOLKSLIED.
Ik schreef het voor hen op in fonetisch schrift en wij zongen het een
paar keren met enkele Marvilde-leden
voor. Het resultaat was verbluffend:
binnen een kwartier zong de hele Filippijnse groep uit volle borst(en):
“WAAR IN ’T BRONSGROEN EIKENHOUT”, en het publiek in de
manege laaiend enthousiast natuurlijk.

Waarom ons 100- jarig Limburgs Volkslied
niet in ‘t “plat” werd geschreven
Dit jaar – om precies te zijn: op 31 januari – was het een eeuw geleden dat ons Limburgs volkslied werd geschreven; in het Nederlands
nog wel, terwijl het A.B.N. in die tijd hier absoluut nog geen rol
speelde. Overal werd Limburgs gesproken, in sommige delen zelfs
Duits en in Maastricht natuurlijk Frans, vanwege de oude verbondenheid met het bisdom Luik.
Hoe moeten we dat Nederlandstalig lied over Limburg verklaren ??
De onderwijzer Gerard Krekelberg had er bij het schrijven in 1909
een speciale bedoeling mee: hij wilde duidelijk laten horen dat Limburg een deel was (geworden) van Nederland; om diezelfde reden
werd er rond 1939 nog een vierde couplet aan toegevoegd, om de
Limburgse trouw aan het Huis van Oranje te onderstrepen, iets wat
in die tijd ook niet bepaald gewoon was.
De melodie werd gecomponeerd door Henri Tijssen uit Roermond en is
vooral populair geworden bij mannenkoren. Ook in het BelgischLimburg is “LIMBURG MIJN VADERLAND” het volkslied geworden, ook al kent men daar het vierde couplet uiteraard niet. Trouwens bij
officiële gelegenheden zingt men altijd alleen maar het eerste couplet:
“waar in het bronsgroen eikenhout . . .”
Weet U waar dat nachtegaaltje precies zong?
Dat moet volgens Wikipedia in de eikenbomen rond het kasteel Borghitter bij Kessenich(B.) zijn geweest, op de grens met het Nederlands Neeritter, maar die bomen zijn sindsdien verdwenen.
Piet Zeegers uit Posterholt schreef later een dialectversie van “Waar in ’t
bronsgroen eiken-hout”, maar die hoor ik maar zelden.
De Vlaamse Limburgers zingen trouwens vaak: “eikenwoud” in plaats
van “eikenhout”, misschien wel net zo logisch.
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20 en 21 juli 1991: Filippijnse dansgroep
zingt in Nederweert:
”Waar in ’t bronsgroen
eikenhout”.

“Waar in ’t bronsgroen eikenhout, ’t nachtegaaltje zingt.
Over ’t malse korenveld. ’t lied des leeuw’riks klinkt.
Waar de hoorn des herders schalt, langs der beekjes boord.
Refrein: Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord ! (2x)
Waar de brede stroom der Maas, statig zeewaarts vloeit.
Weelderig sappig veldgewas, kost’lijk groeit en bloeit.
Bloemengaard en beemd en bos, overheerlijk gloort. Refrein.
Waar der vad’ren schone taal klinkt met held’re kracht.
Waar men kloek en fier van aard, vreemde praal veracht.
Eigen zegen, eigen schoon, ’t hart des volks bekoort. Refrein.
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Waar aan ’t oud Oranjehuis, ’t volk blijft houw en trouw.
Met ons roemrijk Nederland, één in vreugd en rouw.
Trouw aan plicht en trouw aan God, heerst van zuid tot noord. Refrein.
Meer weten ? http://nl.wikipedia.org/wiki/Limburgs_volkslied (met onderstreepje tussen de laatste woorden). Link van hieruit ook eens naar
YouTube, met allerlei uitvoeringen: vocaal en instrumentaal, van ons
volklied uit de beide Limburgen.
Leuke cadeautip: Nieuw boek met CD (2009) ISBN: 978-90-78407-43-0
met liefst tien verschillende uitvoeringen.
J.vd K.

2008 - 2009 :
Humoristisch bekeken
van kredietcrisis naar economische crisis.
van economische crisis naar
recessie
van recessie naar depressie
Zit Úw beroep er ook bij?
De bananenhandelaar is de pisang en de tabakswinkelier de sigaar.
De bakker verdient geen droog brood meer en de herenmode is
de das omgedaan.
De lampenzaken zien de toekomst duister in en de scheepvaart is
de wind uit de zeilen genomen.
Menig timmerman heeft er het bijltje bij neergegooid, terwijl de
kousenfabrikanten er een groot gat in zien.
De horlogemaker zou de tijd willen terugzetten en de confectieindustrie moet er een mouw aanpassen.
18
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De jagers zijn het haasje en bij de vissers staat het water tot aan
de lippen.
De chauffeurs zijn de macht over het stuur kwijt geraakt omdat de
wegen onder de belasting bezweken zijn.
De badmeesters kunnen het hoofd niet meer boven water houden
en de schippers zijn aan lager wal geraakt.
De bierbrouwers moeten uit een ander vaatje tappen en voor de
bioscopen valt het doek.
De bloemenkwekers zitten op zwart zaad en de tuinders heeft
men knollen voor citroenen verkocht.
De schoorsteenvegers komen op straat te staan en de stratenmakers kunnen wel op het dak gaan zitten.
De mijnbouw heeft zijn eigen graf gegraven en de Rijnmond gaat
de pijp uit.
De N.S. is het spoor bijster en de luchtvaartmaatschappijen vliegen de lucht in.
De bouwvakkers zitten in de put en de caféhouder is het zat.
De kapper zit met de handen in het haar en de boer is uit veld geslagen.
De helderziende wordt het zwart voor de ogen en de wapenindustrie ziet dat er geen schot meer in zit.
De leraren zitten in de verdomhoek en de rechters hangen hun toga aan de kapstok.
De politie schreeuwt moord en brand, terwijl de brandweer uitgeblust is.
De sporters gooien de handdoek in de ring en de wielrenners
kunnen niet meer rond komen.
De makelaars raken hoe langer hoe verder van huis . . . en nu
moeten we de echte recessie nog voelen !!!

Kraan midden in de vorige eeuw
Op 27 juli 1952 wordt op de Kraan een groots priesterfeest gevierd:
de buurt had prachtig versierd met erebogen, waaronder een met
veel bloemen en de tekst:
“GIJ ZIJT PRIESTER IN EEUWIGHEID”
Hier zien wij de pas gewijde
priester, die dan neomist genoemd werd, Father Thieu
Knapen, tussen zijn zus
Miet en broer Cor, bij de
huldiging op Kraan na zijn
plechtige eerste Mis in de
Lambertuskerk. Father Thieu
had zijn priesterstudies
gevolgd in Londen, bij de
missionarissen van Mill-Hill,
waar hij op 13 juli de priesterwijding had ontvangen,
samen met 18 klasgenoten,
die allen, zoals op de
ereboog staat aangegeven,
tot aan hun dood priester zijn
gebleven (een viertal is thans
nog in leven).
Al in november 1952 werd
Thieu uitgezonden naar de
missie van Sarawak. (toen
Brits Borneo, thans Malei-

BRON: Doorgemaild gekregen met de opdracht: maak deze rij nóg langer met andere beroepen in combinatie met toepasselijke spreekwoorden
of gezegdes.
Ik houd me aanbevolen: janvandekam@planet.nl

sië.)
Het was een katholieke traditie, dat de nieuwe priester zijn allereerste
zegening gaf over zijn ouders, maar dat was voor Thieu helaas niet mogelijk; zij waren beiden reeds overleden.
Zijn zuster Miet ( geb. 1930) had al jong de huiselijke taken in het ouderlijke huis op zich moeten nemen; in 1952 trouwde ze met Sjef Kneep-
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kens (geb. 1929). Hun huwelijk werd ingezegend door Father Thieu, net
voordat hij naar de missie vertrok. Er traden toen drie bruidsparen aan,
want ook een zus en een broer van Sjef stapten in het huwelijksbootje.
Thans wonen Sjef en Miet nog op de Kraan op huisnummer 36, in het
ouderlijk huis van ‘Lewiese Pier’ waar ook haar drie broers: Frits, Thieu
en Cor werden geboren.
Frits ( geb. 1928 ) kwam in 1944 om in een mijnenveld nabij Hulsen,
Thieu ( geb. 1927) keerde in 1995 dodelijk ziek uit de missie van Borneo
terug naar huis, waar hij in 1996 overleed. De jongste broer Cor (geb.
1932) woonde tot aan zijn huwelijk in 1958 in bij zijn zus en zwager; hij
overleed in Budschop in 2006.

Toneelgroep “DE MEIBERG”
Drie dagen volop lachen én volle bak met “De geflipte flierefluiter”

Met dank aan Frits en Toos Knapen en Sjef en Miet Kneepkens.
Heeft U ook nog een leuk familiekiekje of boerderijfoto uit de periode 1940 – 1960 ?
Ik wil deze graag scannen voor ons BUURTBLAEDJE. Vooral onze
oudere buurtbewoners zijn U er dankbaar voor.
janvandekam@planet.nl

KINDERCOMMISSIE
Silvia Duijts
631246
Annemarie Habraken 622113
Susanne Everaerts
625300
Carla van de Schoor 631978
Druk:
Lay-out:

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

KO-DU Service
Frenk Scheepers
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633188
632665
631809
624933

Onder de regie van een zeer ervaren Frans van den Eerenbeemt,
pakte onze toneelgroep weer ouderwets uit met een dolkomisch dialectstuk in vier bedrijven van de hand van Hub Fober.
Het is al jaren een goede traditie dat liefhebbers van amateurtoneel
in het weekend ná Vastenavond naar zaal Briels trekken om te genieten van een ontspannen avond pure humor.
Ook dit jaar werden de meer dan 500 liefhebbers op 28 en 29 februari en
1 maart niet teleurgesteld met ‘de geflipte flierefluiter’, zoals opa Teun
Brandsma, door zijn kleinzoon wordt genoemd; een schitterende hoofd
23

rol van Harrie Bergh, als drankzuchtige ouwe heer, die wel raad wist met
de drankkast van de familie en zijn ‘medicienfles’ met pure jenever.
Ook de rol van zijn dochter Tonia Groen – Brandsma, bij wie hij inwoont,werd zeer overtuigd neergezet door Will Peters: zij moet dan ook
haar gezinsleden vaak woedend tot de orde roepen, wanneer die weer
haar vader beledigen en voor ‘stinkend rokerig vuil’ uitmaken.
Haar man – Gerbrand Groen – een prima rol voor Frans van Eijk, doet
deftig in zaken, maar opa heeft de telefoontjes van Gerbrand met ene
Loulou in Brussel wel door.
De kinderen: dochter Dolly en zoon Vincent maken het hun opa en ouders vaak erg lastig. Kim Duits kon haar stralend enthousiasme als Dolly,
volop kwijt in haar vele creaties van het witte doek, waarmee ze in huis
optreedt als de ster die zij hoopt te worden: het was telkens een verrassing, in welke outfit zij steeds opnieuw tevoorschijn kwam.
Luuk Nossin debuteerde bij ‘de Meiberg’ als Vincent van Groen en dat
deed hij prima met de juiste afstandelijkheid als gemeenteambtenaar en
zéér natuurgetrouw als jongeman, die verliefd is op de inwonende huishoudster Doortje.
Helma Nijssen is ook al weer enkele jaren betrokken bij onze toneelgroep en zij wist zich ook als Doortje goed in te leven in de onderdanigheid van huissloofje, die de slimme streken van opa stimuleert èn tegelijk de opbloeiende liefdesbetuigingen van de zoon des huizes moet zien
af te remmen, omdat mevrouw Groen absoluut tegen de omgang met iemand uit de lagere klasse is.
De nieuwe vlam van opa – de zojuist gevestigde buurvrouw Trijntje –
doet alles om ’t hem naar de zin te maken en daar heeft ze een goede reden voor, zoals later blijkt. Deze rol is ook Resi Duits op ’t lijf geschreven: ze speelde het bezorgde type even natuurlijk als de verliefde vrouw
of de ‘femme fatale’.
Notaris Gelders zit aanvankelijk alleen maar boos achter zijn gestolen
fiets aan, maar als hij echt in functie is straalt hij een natuurlijk gezag uit
en dat lukte Peter Nossin ook nu weer prima.
Dorpsgek Jan met zijn fff-fiets en de vele spreekwoorden van zijn grootvader, stond niet in de oorspronkelijke tekst van Hub Fober. Regisseur
Frans van den Eerenbeemt schreef hem erin en met veel succes; een ver24
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dienste, zowel voor Frans als voor Roger Jansen, die als hyperkinetische
stotteraar, de zaal ook regelmatig ‘plat’ kreeg.
Bedankt “Meiberg” voor de heerlijke ontspanning, het verzorgde decor,
de goed gekozen kostuums en – altijd een zeer sterk punt, vind ik – het
uitgekiende, zogenaamde “stille spel”, waarin ieder zo goed is met de
juiste mimiek, lichaamshouding en gebaren.
Veel complimenten en graag tot 19, 20 of 21 februari 2010!
J.vd K.

1 Maart, Complimentendag
Zeven jaar geleden werd '' Nationale Complimentendag'' geïntroduceerd.
Een mooie gelegenheid om werknemers in deze moeilijke economische
tijden een schouderklopje te geven. Toen ik dit plaatje ( hieronder) zag
dacht ik, “deze krantenbezorger verdient een dikke pluim''. Misschien is
hij wel het ''buurtblaedje'' aan het rondbrengen.
Een welgemeende lofuiting doet ieder mens goed.
Wilhelmien Wetemans.
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Van bakken, bakhuis en bakkers.
Of broodbakkende bakkers in het bakhuis.
door Harrie Koppen

Vlaajen.
Zoals eerder beschreven is vlaaj of vlade een oud Germaans woord dat
brede platte koek betekent en verwant aan het woord “flato” hetgeen breed
en plat betekent. Flato en flater hebben de zelfde betekenis, denk maar aan
koeienflater of “kowvlaaj”.
Wat Nederland betreft wordt vlaaj uitsluitend in Limburg gebakken, in
België is het hoofdzakelijk Belgisch Limburg dat de vlaaj kent. Verder in
Duitsland vooral Beieren, Oostenrijk en een klein gedeelte van Frankrijk,
in Beieren spreekt men van “Zelten”, in Oostenrijk van “Flecke of
Flarren”. In een klein gedeelte van Wallonië spreekt men van “tarte of
flamiche” in Zwitserland is de vlaaj bekend als Paasgebak of
“fladensonntag”.
Vlaajen werden eertijds niet in platen gebakken, de ijzer plaatindustrie
dateert van de jaren 70-80 van de vorige eeuw, men bakte platte ronde
broden die men vulde met vruchten. Of rolde men dunne deegplakken
uit, de zijkanten werden iets of wat rechtop gezet en gevuld met spijs.
Men moet zich voorstellen als de Italiaanse pizza’s met een kleine
opstaande rand. Het is bekend dat sommige bakkers zogenaamde “
schele of schael”(30) vlaai bakten, de platte ronde broden of koeken
werden horizontaal door gesneden en de beide kanten werden met spijs
gevuld en men had twee vlaaien. Deze vlaaien waren dus dik van leer
en dun van smeer (31), tegenwoordig moet dit andersom zijn. En met
suiker bestrooit, ook dat nog.
Vooral voor bruiloften en kermissen waren de kelders goed gevuld, dertig
tot veertig vlaajen was geen uitzondering. Sommige feestgangers waren
niet bang voor een hele vlaaj, als het lukte om de familie "aan" te eten,
hadden ze het grootste plezier. En de moeder van de bruid moest toegeven " de vlaaj is op". Dat werd beschouwd als een grote schande en zouden ze nog jaren moeten aanhoren.!!
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Maar buurjongens hadden soms al zin in de vlaaj voordat het feest begon.
Het is meerdere malen voortgekomen, dat er smorgens enkele vlaajen
verdwenen waren, uit de soms afgesloten kelder. Een stok met touw en
daaraan een vleeshaak werd als hengel gebruikt, op deze manier werden
soms de vlaajen door de kelderraam uit de kelder gehengeld. Als het lukte
hadden ze dikke buiken en dikke pret. Als de vlaaj er halverwege afviel
en ze hoorden lawaai in de keuken, dan moesten ze lopen om aan een pak
slaag te ontkomen. De lol was er soms niet minder om.
Voor de vlaajendeeg gebruikte men tarwebloem, melk, boter of vet en een
klein beetje suiker of honing. Als vlaajvulling gebruikte men bijna alles
wat de boomgaard en tuin rond de boerderij voortbracht, zoals kersen,
pruimen, appelen, rode bessen, kruisbessen, en "ooften" enz. Nadien gebruikte men ook zwarte pruimen en abrikozen (zuidvruchten) als vlaajvulling. Ooften zijn van zichzelf vrij droog, dit kan ook niet anders, door
er appelmoes doorheen te mengen wordt de vlaajenspijs malser. (Iemand
die een droge humor heeft wordt in het Limburgs dialect vaak een ooft
genoemd maar dit heeft niets met vlaajvulling te maken).
De bekendste van alle Weerter of Limburgse vlaaj is wel de rijstevlaaj,
ook pudding en griesmeel(13) of (smoelvlaaj (14) was bijzonder lekker
van smaak. Verder boterkruimel en rozijnen vlaaj. Ook is bekend dat er
een "moere"(40) of wortelenvlaaj (gemengd met stukjes appel) werd gebakken, deze mierzoete vlaaj heeft niet zoveel liefhebbers gehad.
Peperkoekenvlaaj een niet zo bekende soort vlaaj, deze maakte men als de
nood aan de man (of vrouw) was, met andere woorden als men dacht
vlaaj te kort te hebben. Een halve peperkoek, ongeveer 400 gram, werd
geweekt in water en fijn geknepen, gemengd met rozijnen of krenten al of
niet sukade en wat smaakmakers. In een rustige oven langzaam afbakken
of zachtjes laten indikken boven het vuur. Afstrijken met honing of suiker
en ... klaar.
Vlaaj, vlaaj sokker oppe vlaaj,
ich wo-ej det ich ei stökske haaj,
al es det stökske noch zoe klein,
toch mot er sokker op sijn.(15)
Dit oude kinderversje wordt af en toe nog wel eens gezongen.
De meeste fruitvlaajen worden nog altijd belegd met reepjes deeg die
kruiselings over de vlaajdeeg worden gelegd en op de zijkanten vast gedrukt op de vlaajrand. De bovenkant wordt nat gemaakt en met suiker be28

strooit, appelstukjes of appelmoesvlaaj werd heel vaak met deksel afgedekt en figuren in geknipt met een mesje of schaar. Rijste, pudding, kruimel en griesmeel waren altijd " open” vlaajen, nadat deze gebakken waren vertoonde deze een goudgeel velletje of bruine kruimels.
Als het rijs proces normaal verliep, kon de vlaaj meteen na het brood
worden ingeschoten en gebakken worden zonder bij te stoken. Op gevlochten houten heurtjes (16) of ijzeren hortjens kon de vlaaj nadien uitwasemen. Vlaaj word altijd uit de hand gegeten, tussen duim en wijsvinger en met de overige vingers werd de punt ondersteund en smullen maar.
Een heel enkel iemand, begint aan de korst en bewaard zodoende het lekkerste voor het laatst. Dit vereist wel enige oefening, anders loopt men de
kans dat het lekkerste op de grond terecht komt. (Wordt vervolgd)
verklarende woordenlijst.
30) schele os schael vlaaj, een plat rond brood of koek werd horizontaal
doorgesneden en aan beide zijde met spijs gevuld
31) dik van vulling en dun van bodem.
40) moere = wortelen, uit het hoogDuits .möhre of Engelse more.
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Activiteiten 2009
13 apr
19 apr
10 juni
5 juli
18 juli
20 sept
?? okt.
11 nov
21 nov

paaseieren zoeken
Meiberg
Schieten bij St. Lucie
Jeugdactiviteit
Kanotocht
Zomer uitstap naar speeltuin Roermond
Fietsen met BBQ
Spokentocht
St Maarten
Feestavond

Oud papier
Zaterdag 4 april, 2 mei, 6 juni, 4 juli, 1 augustus, 5 september,
3 oktober, 7 november en 12 december bij Piet van de Kruijs
De contributie (voor 1 maart) van de buurtvereniging bedraagt € 20,00
BANKNUMMER BUURTVERENIGING 13.55.40.836

Inleveren kopij voor buurtblaedje
voor 3 juni op schijf of via e-mail: frenk18@hetnet.nl
BESTUURSLEDEN
Resie Duits
Kraan 15
Tineke Hofstede
Schoor 50
Peter Janssen
Roeven 12a
Helma Nijsen
Kraan 2
Johan Raemakers
Kraan 26a
Riny v. Veldhoven Schoor 43
Hein Sieben
Wessemerdijk 10
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625664
624933
633685
631140
542694
633369
622287

