Voorwoord
De herfst in al zijn prachtige kleuren is weer voorbij. Het Sint Maartensvuur is gedoofd, Sinterklaas is weer naar Spanje en de Kerst staat voor
de deur. Dit is de tijd van het jaar om gezellig bij elkaar te zijn en te genieten van het goede leven.
We mogen 2 nieuwe leden verwelkomen bij de kindercommissie: Esther
Moonen en Jorine Scheepers. We wensen jullie veel plezier bij het organiseren van de kinderactiviteiten van de buurtvereniging.
In dit nummer van het buurtblaedje wordt teruggeblikt op het ontstaan
van de postcode. Een mooi artikel over de pracht en praal van de natuur,
met in de hoofdrol de egel. Mensen uit de buurt worden belicht met hun
verhaal en nog veel meer nieuws uit de buurt.
We wensen u namens het bestuur en de redactie veel plezier toe bij de
activiteiten van komend jaar en het lezen van de mooie verhalen en stukjes van de redactie in deze editie van 't buurtblaedje!
Het bestuur en de redactie wensen U bovendien prettige feestdagen en
een voorspoedig 2013.
Het Bestuur

Herfstactiviteit 2012

Informatieblad buurtvereniging
“SCHOOR”
Uitgave: winter jaargang 12-13

Woensdag 17 oktober gingen we naar de gymzaal. Van half 2 tot 4 uur
mochten we daar lekker spelen. Het was daar heel leuk. We waren met
11 kinderen. Er waren touwen voor aan te slingeren, er stond een goal
voor te voetballen, er waren ringen voor aan te hangen. We konden basketballen, bokspringen, en je kon op de kasten klimmen en er vanaf
springen. Overal lagen matten, daar kon je de koprol op doen. Eerst gingen we met z’n allen een parcoursje doen, van klimmen en springen.
En we gingen trefbal doen, en daarna mochten we doen waar we zin in
hadden. We hebben tussendoor nog wat wickey gedronken en een zakje
chips gegeten. Het was een leuke middag.
Lucas Moonen
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De dagen voor 4 november waren vrij regenachtig. Desondanks was het
druk op het kerkhof. Mensen lopen af en aan met bloemen en planten om
het graf van hun dierbaren te versieren. Ook de grafsteen en het kruis
krijgt een extra beurt, met het doel dat er weer alles fris en netjes uitziet.
Vroeger werd gezegd, “ wij gaan het graf oppimpen”. Deze verzorging
neemt beslist behoorlijk veel tijd in beslag, men dient zelf te zorgen voor
sponzen en schoonmaakmiddelen. Op de meeste kerkhoven is er water,
ten einde de grafsteen goed schoon te krijgen. Daarna moet nog met een
raamtrekker de waterdruppels van de grafsteen worden geveegd. Voor de
versiering van het graf wordt er nog een mooie pot bloemen op de grafsteen geplaatst. Veelal word gezorgd voor witte chrysanten. Allerzielen
is voor veel mensen een moment van bezinning.
Tot slot. Op Allerheiligen worden de overledenen herdacht die door de
kerk al in de hemel worden verondersteld en op Allerzielen de zondaars
die in het vagevuur wachten om toegelaten te worden tot de hemel, zo
werd gezegd.
Wilhelmien Wetemans

Sinterklaas

Zowel 1 als 2 november waren officiële feestdagen: er werd niet gewerkt
en de katholieken gingen naar de kerk. Op 1 november wordt Allerheiligen gevierd. In Nederland is in de jaren 70 deze vrije dag afgeschaft.
Op 2 november is Allerzielen. Tegenwoordig wordt alleen Allerzielen
herdacht en wel de zondag na 2 november, dus dit jaar was dat op 4 november jl. Op deze dag wordt er gebeden voor familieleden, vrienden en
bekenden. De herdenking gaat vooraf met een eucharistie viering en na
de mis gaat men in een plechtige optocht met priester en leken naar het
kerkhof. Iedereen gaat dan bij de begrafenisplaats staan van de hen geliefden. Vervolgens gaat de pastoor alle graven zegenen, waarna er door
de geestelijke nog een gebed word uitgesproken. Hierna is de plechtigheid ten einde.

Op 24 november was het dan zover. In zaal Briels zaten heel veel kindjes
vol spanning te wachten op Sinterklaas en zijn pietermannen. Na alle
Sinterklaas liedjes gezongen te hebben was de Sint er nog niet, dat duurde wel erg lang, waar
was hij, hij zou ons
toch niet vergeten zijn
dachten alle kinderen.
Nee hoor…..
Sinterklaas en zijn
Pieten hadden pech met
de auto in België en nu
had de papa van Aaron
de auto naar de garage
gebracht voor te laten
repareren en Sinterklaas
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Allerzielen 2012

met zijn Zwarte Pieten
naar zaal Briels gebracht,
zodat hij toch alle kinderen kon verrassen. En
dat was een
verrassing…. hij had 2
nieuwe zwarte pieten,
eentje was nog wat
verlegen maar wel heel
lief en die andere zwarte
piet was wel in voor een
grapje en die kon ook
goed voetballen dat was ook wel gaaf. Iedereen mocht bij Sinterklaas
komen. Ze gaven de Sint een handje, zongen een liedje en luisterden wat
de Sint voorlas uit het grote rode boek. Heel speciaal waren de allerjongste kindjes van Schoor, Aukje & Lotte. Zij waren nog maar een paar weken oud en
mochten bij de Sint
op schoot. In de
pauze kregen alle
kinderen ranja en
konden ze dansen
op het liedje van de
Pietenstyle. De hele
morgen door
deelden de zwarte
pieten aan iedereen
pepernoten uit. Tot
slot kregen alle
kinderen een
kadootje van de Sint waar ze super blij mee waren. Met zijn alle zwaaiden we Sinterklaas en de zwarte pieten uit, hij werd met de takelwagen
naar de garage gebracht waar zijn auto gerepareerd was, gelukkig is het
allemaal toch weer goed gekomen.
De Kindercommissie
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IN MEMORIAM
Jan Dielissen
Op 5 oktober 2012 overleed
na een ziekteproces van
slechts vier maanden onze
buurtgenoot Jan Dielissen
van de Roeventerschans nr 9. Hij was in dat jaar 65 geworden en al enkele jaren vervroegd uitgetreden; hetgeen allerminst betekende dat hij niet meer werkte. Jan
stond immers bekend als een echte ‘doener’, die altijd
bezig was, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor
anderen, die nooit tevergeefs een beroep op zijn
vakmanschap deden. Hij beschikte over een groot praktisch inzicht en technisch
vernuft: ‘wat zijn ogen zagen, konden zijn handen maken’, zei men wel eens; hij
wist dan ook voor elke verbouwing of reparatie de meest passende oplossing te
vinden.
Jan werd in 1947 in Deurne (N.Br.) geboren als oudste van elf kinderen; enkele
jaren later verhuisde het gezin naar het buitengebied van Someren-Heide. In 1969
leerde hij Mia Knapen kennen; zij trouwden in 1973 en betrokken daarop de ouderlijke boerderij van Mia aan de Roeventerschans. In de loop der jaren verbouwde hij die geheel met zijn eigen handen tot een geriefelijke woning, waar hun
beide zonen in alle vrijheid opgroeiden. Jan was 34 jaar als uitvoerder in dienst bij
ASW-staalconstructie-bedrijf te Nederweert, waar hij ook na zijn VUT als oproepkracht bleef werken. Daarnaast besteedde hij vele uren aan zijn grote hobby:
de smeedkunst, niet alleen in zijn compleet ingerichte smidse in de tuin, maar ook
als vrijwilliger in de smederij van de Eynderhoof. Niet voor niets werd hij ‘de man
van staal’ genoemd; altijd was hij met ijzer in de weer, wat leidde tot vele praktische, maar ook bijzonder kunstige werkstukken. Slechts vier maanden tijd kreeg
hij om – na de fatale diagnose - toe te groeien naar het definitieve afscheid van
Mia, zijn kinderen, kleinkinderen en verdere familie. Enkele weken voor zijn
dood kon hij zijn allerlaatste uitstapje, het bungalowweekend met Mia en hun zonen John en Paul met hun echtgenotes en de vijf kleinkinderen nog heel bewust en
met grote dankbaarheid meemaken. Op 5 oktober is hij rustig ingeslapen en na de
avondwake op 10 oktober, heeft daags daarna in het crematorium van Baexem het
afscheid van Jan in kleine kring plaats gevonden.
Mede namens buurtschap Schoor, Roeven en Kraan wensen wij Mia, kinderen en
kleinkinderen en familieleden sterkte bij dit droevige verlies. Moge Jan rusten in
vrede.
J.vdK
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2012 is schrikkeljaar
Van een schrikkeljaar wordt gesproken als het jaar 366 dagen telt. Februari telt niet 28 maar 29 dagen. Het schrikkeljaar is deelbaar door 4. Er
is echter maar één uitzondering, nl. de eeuwjaren die niet deelbaar zijn
door 400. Bijvoorbeeld 1900 is geen schrikkeljaar, maar het jaar 2000
wel. De naam ''schrikkel'' komt van het woord schrikken hetgeen hier betekent verspringen. Wist je dat;
- er 1 op de 1461 mensen op 29 februari geboren is;
- er in Nederland ongeveer 11.000 mensen op 29 februari jarig zijn;
- er op de hele wereld ± 4 miljoen mensen op 29 februari jarig zijn.
Waarom hebben wij een schrikkeljaar? De aarde heeft 365 dagen nodig
om één keer om de zon te draaien. Is dit wel juist, eigenlijk niet, want de
aarde heeft iets langer nodig dan 365 dagen. Om precies te zijn 365 dagen, 5 uur, 48 minuten en 45 seconden. Als wij hiermee geen rekening
zouden houden en dus altijd uitgaan van 365 dagen per jaar, dan zouden
wij na 4 jaar oud en nieuw 23 uur en 15 minuten te vroeg vieren. Bijna
net zo lang als een dag en nacht. Hierdoor zou er een verschuiving van
de jaargetijden optreden. De winter zou niet meer in december, maar
vroeger beginnen en de zomer niet meer in juni, maar eerder.
Conclusie; in de loop der eeuwen zou de winter, zomer worden en de
zomer winter.
Wilhelmien wetemans.

Vierde generatie op de Schoordijk
Van linksaf: oma Mariet Cremers – Bensen (59 jr.)
overgrootmoeder oma Bensen
(91 jr.) met Aukje en Lotte.
Rechts: mama Elles van der
Horst Cremers (31 jr.)
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Zuid-Willemsvaart midden in de vorige eeuw
(1944)

*) Het was de Britse ingenieur Donald
Bailey, die dit staaltje van militair vernuft
op zijn naam mocht schrijven en sindsdien
heten deze vakwerkbruggen, die zonder
speciaal gereedschap of hijskraan aangelegd kunnen worden: baileybruggen.
Met veel moeren en bouten ‘knutselen’
genietroepen de vele segmenten aan elkaar en schuiven die steeds naar voren. Op
deze manier kunnen ze wel een afstand
van 60 meter overbruggen. Op deze foto ondersteunen pontons de baileybrug.
J.vdK

Bericht van toneelvereniging “De Meiberg”

Nu, anno 2013, de brug “Aan Vijftien” naar Budschop verbreed gaat
worden, is het voor de geïnteresseerde buurtbewoner wellicht informatief
om te weten hoe de situatie op deze plaats was, direct na de bevrijding
van Nederweert, in het najaar van 1944. De fotograaf staat op Budschop
en kijkt richting kerktoren. De drie woningen zijn thans nog duidelijk
herkenbaar. Links: restaurant “Divers” (voorheen “De Koetsier”) Daarnaast de “LIJA-winkel”. Maar kijk eens naar de bruggen die onze bevrijders *) hebben moeten bouwen: de grootste op de voorgrond is dwars
door de uitgegraven kanaaldijk gestoken ten behoeve van zware militaire
voertuigen. Over het gat in de dijk is een (boog)brug gelegd, daar moet
het verkeer langs het kanaal overheen. Het waterpeil in het kanaal is zover gedaald omdat ook diverse sluizen vernietigd waren.
Rechts zien we een lichtere brug voor het plaatselijk verkeer, aangelegd
over de restanten van de opgeblazen brug naar Budschop.
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Toneelvereniging “De Meiberg” kan in 2013 geen toneelstuk op de planken brengen. Er was al een ondergrens ontstaan omdat twee spelers, Peter en Harrie, te kennen hadden gegeven even een jaartje geen rol te nemen. Tot zover geen probleem.
De leesploeg was met goede moed begonnen met het zoeken van een
aangepast stuk. De keuze was bijna gemaakt en toen kwam het bericht
dat Kim in blijde verwachting was. Natuurlijk een dikke proficiat voor
de aanstaande ouders Kim en Rudy. De tijd werd toen te kort om met een
nieuw stuk te beginnen en zodoende werd besloten om komend voorjaar
geen toneelstuk te brengen.
Helaas, helaas maar het is niet anders.
Wie weet staat “De Meiberg” er weer in 2014.
Met vriendelijke groet,
Piet Peters, voorzitter toneelvereniging “De Meiberg”.
De redactie sluit zich graag aan bij de felicitaties voor de aanstaande ouders en grootouders: PROFICIAT !
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Schoorder tuinman aan “Hollander”
Velen op ’t Schoor kennen Piet
Tullemans, de tuinier onder aan het
viaduct op Kraan, bij de ouderen beter
bekend onder de naam ‘Piet van Hooks
Baerke’. (‘Hooks’ wil zeggen: afkomstig
van de ‘Hej-hook’).
Frank Clevers van DE LIMBURGER
ging bij hem op bezoek, op zijn perceel
aan ‘Hollander’ in de gemeente Leudal
(Heythuysen). Liefst 15 hectaren
hebben hier dankzij Piet z’n noeste
arbeid een bijzondere nieuwe bestemming gekregen.
Op 25 september publiceerde het dagblad het interview met Piet. Enkele
citaten:
“Mensen denken misschien dat ik zo’n rijkaard ben, maar ik ben altijd
een eenvoudige tuinder geweest met een eenmansbedrijf.”
Piet is rijk met zijn tuinreservaat, dat hij beetje bij beetje heeft kunnen
aankopen, door heel zuinig te leven. “Ik ben altijd alleen geweest’, vertelt hij, “en ik kan heel goed de tering naar de nering zetten, er is waarschijnlijk ook geen vrouw die zo’n sober leven vol zou kunnen houden”.
Als je weinig uitgeeft kun je gemakkelijk sparen. Van dat spaargeld heb
ik mijn tuinreservaat steeds uitgebreid en onderhouden.”
Hoewel Piet duidelijk te kennen geeft dat hij voorlopig absoluut geen
ruimte, tijd en mankracht heeft om (groepen) bezoekers te ontvangen,
mochten Threes en ik op een mooie zondagmiddag toch een kijkje komen nemen. We liepen samen met hem over zijn perceel, waar nooit gespoten wordt en waar – naast mechanische arbeid – vooral veel handwerk wordt verricht. Zo ontstonden er verschillende biotopen: een wateren moerasgebied, droge en natte heide, eikenbos en droog en nat grasland. Piet kan enthousiast vertellen over de biodiversiteit, die dankzij al
zijn inspanningen daar vanaf 1980 ontstaan is. Er leven nu ongeveer 60
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soorten broedvogels, van bosuil tot nachtegaal, meer dan 30 soorten
vlinders en natuurlijk veel soorten libellen en waterjuffers.
Zijn nieuwste project ligt pal langs de harde weg naar ‘Heibloem’. Hij
plant daar lange rijen inheemse planten, zoals boterbloem, duizendblad,
adderwortel, ogentroost of Sint-Janskruid en hij geniet nu al van de vele
vlinders, bijen, hommels en libellen die daar in de zomer op af komen.
Piets (stille?) wens is om van het gebied nog ooit een studiecentrum
voor bedreigde planten en dieren te maken. Wij wensen hem daarbij veel
succes en danken hem bijzonder voor de rondleiding.
J.vdK

Foto’s: Threes van de Kam
Meer weten ? kijk op: www. spiegeldikkopje.nl
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Bijen
2012 is uitgeroepen tot het jaar
van de ''Bij”. Dit wil zeggen,
een heel jaar waarin de bij op
alle mogelijke manieren extra
onder de aandacht van het publiek werd gebracht. Bijen zijn
belangrijk, voor de natuur maar
ook voor onze voedsel
voorziening, die voor een
belangrijk deel afhankelijk is
van bestuiving door insecten. De bekendste en belangrijkste bestuivers
zijn de honingbij en de hommel, die voor tussen de 80 en 90 procent van
alle bestuiving van de landbouw zorgen. Waaronder veel soorten; fruit,
noten, koffie, cacao, sojabonen en tal van groenten. Kort samengevat;
bijen zijn van levensbelang, voor de natuur en de mens.
Geen wonder dat de massale bijen sterfte, die zich de laatste jaren wereldwijd manifesteerde, ook in Nederland, veel onrust heeft veroorzaakt
en zeker niet alleen bij imkers.
Waarom stervende bijen? In eerste instantie werd gedacht aan een nog
onbekende ziekte, die in de volksmond al snel de naam'' verdwijnziekte''
kreeg. Na veel onderzoek is duidelijk geworden dat er een combinatie
van factoren in het spel is. Ziekteverwekkers, zoals bijv. vaora-mijt.
Voor veel mensen is een bij gewoon een bij, dus allemaal het zelfde. Wereldwijd zijn er duizenden soorten bijen. Alleen al in Nederland komen
ruim driehonderd soorten voor en opvallend veel in Limburg. Soorten die
niet alleen uiterlijk maar ook qua levenswijze vaak aanzienlijk van elkaar
verschillen. De honingbij, die al eeuwen geleden de status van ''huisdier''
verwierf, is een sociaal insect dat in kolonies leeft, waarbinnen een duidelijke taak verdeling heerst. Ook onder de ''wilde bijen'' zijn er sociaal
levende soorten, maar hun kolonies zijn stukken kleiner. Het grootste
deel van de ''wilde bijen'' leeft alleen, dus solitair.
Zoals gesteld zijn voor de leek bijen allemaal gelijk. In werkelijkheid
verschillen bijen echter heel veel van elkaar. Je hebt bijvoorbeeld bijen
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met een korte tong die vooral ''ondiepe'' bloemen bezoeken zoals de
groef- en maskerbij. Maar er zijn ook bijen soorten die een lange tong
hebben waarmee ze nectar uit de bloemen halen.
Er zijn ook bijen die in tegenstelling tot de honingbij een duidelijke
voorkeur hebben voor één speciale bloem, zoals de klokjesbij en de
wormkruidbij. Sommige bijen transporteren stuifmeel in harige kammen
op de achterpoten, andere doen het in een harige borstje in hun buik.
Weer andere eten het op en spuwen het later weer uit.
Kortom; er zit nogal wat variatie in de bijen wereld. Het is een feit dat
bijen als het ware vechten om te overleven, helaas sterven ze bij bosjes.
Dit is zeer slecht nieuws, uiteraard voor de bij maar ook voor de natuur,
voor de mens en economie, omdat zij een belangrijke rol hebben in onze
wereld voedselproductie. Wat is hier aan te doen?
Grappig hoe sommigen dingen sluipenderwijs populair worden.
Neem nou het bijen hotel; zo een tien jaar geleden dacht je met een
kunstuiting te maken te hebben, als je in een tuin een bundel holle bamboe stokjes of een stuk boomstam vol gaatjes tegen kwam. Nu weet je
instinctief; dit is een bijen hotel. Vroeger werkte het op je lachspieren, nu
is het in onze taal opgenomen. Op zich juich ik het gebruik van deze
vorm van dieren onderdak toe. Holle planten, stengels en los zittende
boomschors bieden in de meeste tuinen onderdak genoeg. En zo kan je
van alles bedenken.
Wilhelmien Wetemans.

KINDERCOMMISSIE
Silvia Duijts
631246
Annemarie Habraken 622113
Carla van de Schoor 631978
Esther Moonen
622700
Jorine Scheepers
852760
Druk:
Lay-out:

REDACTIE
Jan van de Kam
Elly Scheepers
Wilh. Wetemans
Mathilde Sieben

KO-DU Service
Frenk Scheepers
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633188
632665
631809
622287

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

Overleden:
- Op 5 oktober overleed onze buurtgenoot Jan Dielissen, Roeventerschans 9. Ook vanuit de redactie wensen wij Mia, haar (klein)kinderen en verdere familie sterkte bij dit droevige verlies. Zie voor IN
MEMORIAM elders in dit blad.
- Op 28 november overleed - in de leeftijd van 82 jaar - onze oudbuurtgenote Mien Akkerman - Gennesen, toen wonende aan de Wessemerdijk nr. 12. Sterkte gewenst voor haar echtgenoot Frans Akkerman en familie.
Felicitaties voor:
- Bas en Elles van der Horst, Schoordijk nr.2, met de geboorte van hun
tweeling Aukje en Lotte , die als vierde generatie in de vrouwelijke
lijn ter wereld kwam op 12 oktober j.l. (zie foto elders in dit blad)
- Nienke Hofstede en Sander van theetuin “HOF VAN SCHOOR” bij
de geboorte van hun dochter op 17 oktober j.l. Zij kreeg de naam
MARA ( Keltisch voor: ‘ZEE’)
- Proficiat ook voor Sjef en Miet Kneepkens – Knapen, Kraan 36, die
op 22 oktober j.l. hun 60 jarig huwelijksfeest vierden. Het diamanten
bruidspaar is volgens onze berekeningen het oudste echtpaar van onze buurtschap Schoor, Roeven en Kraan. (zie foto elders in dit blad)
- Op Roeven vierden Theo en Mientje van Nieuwenhoven – Dirckx
hun vijftig jarig huwelijksfeest. Eveneens Proficiat ! (zie foto elders)
- Kirsten Duyts (Roeven) met haar uitverkiezing tot jeugdprinses van
de PINMAEKERS. (zie foto elders in dit blad)
- Ook proficiat voor Chantal Raemaekers van Kraan 26A, die bij ruitervereniging Leveroy met haar paard Bram het clubkampioenschap
behaalde. (zie foto elders in dit blad.)
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Verhuisd:
- Dirk en Esther Moonen – Kornips en hun kinderen Lucas en Rens
van Kraan 12 C naar Kraan 21. (leuk om te weten: een afstand van
precies 225 meter)
- Welkom in onze buurt: Ruud Bongers en Ivy Janssen van Leuken
naar Kraan 12C
Voor allen: ‘goeie aard’ gewenst op de nieuwe ‘stek’.

Jeugdprinses Kirsten en Prins
Lars I van Carnavalsvereniging
de PINMAEKERS.

Chantal Raemaekers met Bram clubkampioen van ruitervereniging Leveroy.
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Natúúrlijk Schoor
De egel
Een paar jaar geleden
was ik op een mooie
dag in januari, op de
binnenplaats in de tuin
aan het werk. Achter
de Camelia tegen de
schutting lag een grote
hoop blad. Een beetje
vreemd. Ik mopperde
op Snorrie, onze kat:
”Wat heb je weer een
rommel gemaakt.”
Met de hark wilde ik
het blad verwijderen en daar kwam de schuldige tevoorschijn. Onder de
bladhoop lag een egeltje zijn winterslaap te houden. Ik heb hem weer
gauw onder gestopt. Regelmatig keek ik voorzichtig naar onze schone
slaper/slaapster. In april was het bladerbedje leeg. Helaas heb ik onze logé niet meer gezien.
Tot in augustus dit jaar. Toen zag ik in de verte wat vreemds op ons
grasveld. Bij nadere inspectie zat er een egeltje. Misschien wel onze wintergast van een paar jaar geleden? Het diertje bleef doodstil zitten. De
kraaloogjes hielden me goed in de gaten. Ik maakte een foto en liet het
egeltje verder met rust. Nog een hele tijd zat het op het gras, hopelijk engerlingen te eten waarna het weer verdween. Ik hoop dat het egeltje een
lekker plekje zoekt bij ons want het is een goed hulpje in de tuin. De
diertjes zijn namelijk grote liefhebbers van allerlei insecten en slakken.
Het zijn grote eters. Ze moeten namelijk zorgen voor een goede vetlaag
zodat ze met voldoende reserves de winter in kunnen. Om de egels in de
tuin te helpen is het goed om afgevallen blad in de borders te laten liggen. Hierin scharrelen ze hun kostje bij elkaar. Op beschutte plekken onder struiken of een houtstapel in en hoopje bij elkaar gewaaid blad houdt
de egel graag zijn winterslaap.
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Tijdens zachte periodes kunnen de egels uit hun winterslaap ontwaken en
weer gaan rondscharrelen. Ze hebben dan vaak geen reservevet meer en
kunnen niet zoveel insecten vinden. Dan kan bijvoeren geen kwaad. Geef
ze dan wat kattenbrokjes of blikvoer en een schoteltje water. Beslist
geen melk want daar kan hun maag- en darmstelsel absoluut niet tegen.
Egels zijn redelijk onbeschofte eters. Ze smakken en snuiven dat het een
lieve lust is tijdens de maaltijd.
De dieren kunnen trouwens heel wat geluid maken. Zijn ze boos dan blazen ze. Bange egels kunnen heel doordringend gillen. De egel zet dan
ook zijn stekels uit, trekt zijn kop in en rolt zich op tot een bal. Onze
“buren-kleindochter” Marijn vond het net een reuzen kastanje.
Babyegeltjes maken een soort tjilpend geluid als ze b.v. op zoek zijn naar
hun moeder. De kleine egeltjes worden in juni geboren en blijven tot augustus bij hun moeder. In juli gaan ze met zijn allen op stap. Een nest
egels kan wel 5 jonkies bevatten. Laat het nest met rust anders is de kans
groot dat de moeder de kleintjes in de steek laat.
Afhankelijk van het voedselaanbod beslaat hun leefgebied ongeveer een
hectare. Een egel kan wel een paar kilometer per nacht lopen. Helaas
steekt hij dan geregeld wegen over en worden zo vaak overreden.
Ook tuinen zijn niet altijd veilig voor onze stekelige vriendjes. Heel wat
egels zijn verdronken in vijvers en zwembaden. Zorg dat er een opstapje
is, zeker bij waterpartijen met rechte wanden. Daar profiteren andere dieren trouwens ook van. Kijk uit met gif in de tuin bijvoorbeeld slakkenkorrels. Menige egel is hier het slachtoffer van geworden.
Ik ben nog even buiten gaan kijken, op onze binnenplaats. Maar helaas
het plekje van een paar winters geleden is niet bezet.

Egelhuis
Bijpassend over mijn stukje over de egel, vond ik in mijn archief een
leuk knutselproject. Een egelhuis gemaakt van een kistje.
Benodigdheden: onbehandeld
hout.
Houten kist bv. een wijnkist
- Plank van 15x2cm, 1.2 m lang.
- Gegalvaniseerde spijkers
- Stukje timmerhout
- 1m tuinslang
- Zaag en hamer
- Evt. figuurzaag
- 25 mm boortje

1. Maak eerst de tunnel; zaag de plank in
vier stukken van 30 cm. en spijker deze
met de lange zijden aan elkaar vast.

Mathilde Sieben

Walnoten gevraagd
Onze molenaars van Roeven zijn de enigen in Limburg, die in het olieslagwerk ook walnoten kunnen persen. Wil je een flesje notenolie ontvangen ? Breng dan op woensdagmiddag je walnoten naar de molen.
Meer weten ?? kijk op: www.windstill.nl
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2. Zaag een doorgang van 11 x 15 cm. uit
een van de zijden van de kist. Als de kist
hierdoor instabiel wordt kun je hem met
het stukje timmerhout verstevigen. Maak
de tunnel vast tegen de doorgang; sla de
spijkers er via de binnenzijde van de kist
in.
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3. Boor een gat aan de achterzijde van de
kist en trek de tuinslang hierdoor; zo
maak je een ventilatiegat dat niet kan inregenen. Vul de kist met droog blad en
leg het deksel erop (of maak er een). Zet
de kist op een rustige plek, wat verstopt
tussen de beplanting. Houd ingang en
tuinslang wel steeds vrij van zand en
bladeren.
Zet het huis met de opening niet op het noorden of het noordoosten
i.v.m. de koude wind. Laat het hout onbehandeld.
Mathilde Sieben

Goulash
1 kg runderpoulet (daar kun je met 6 mensen makkelijk van eten)
2 rode, 2 gele en 2 groene paprika's
4 uien
6 tomaten
1 bakje champignons
zakje goulash kruiden
1 eetlepel milde paprika poeder
1 eetlepel pittige paprika poeder
zout en peper naar smaak. Kan eventueel wat ketchap bij.
Runderpoulet met de uien aanbakken.
Paprika en tomaten klein snijden.
Champignons klein snijden.
Kruiden erbij en water erbij zodat alles onder water staat en dan 4 a 5 uur
laten trekken. Er is dan al veel water verdampt maar het is wel lekker om
het te binden met wat allesbinder. Pas op niet te veel. Even proeven en
eventueel nog een beetje Indische ketchap of een beetje suiker erbij.
Lekker met pandan rijst en diepvrieserwtjes.
Marleen Hermans
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Gemeente opent meldpunt Openbare Ruimte
Onze buurtgenoten Riny van Veldhoven (Schoor) en Jan van de
Kam (Wessemerdijk) melden al vele jaren bij de gemeentegarage
(verkeers)-onveilige situaties in onze buurtschap, vanuit de werkgroep “Veiligheid in en om de wijk”. Eerder was dit een onderdeel
van Cocon, thans van de vrijwilligers van de Stichting Vorkmeer.
U kunt zowel Riny als Jan nog steeds onveilige of gevaarlijke situatie
doorgeven, maar U mag vanaf vorig jaar ook rechtstreeks met de
gemeente contact maken in het zogenaamde Meldpunt Openbare
Ruimte.
In oktober j.l. ontvingen we hierover het volgende schrijven van de gemeente:
“Wat is ‘openbare ruimte’?
De openbare ruimte omvat straten, groenvoorzieningen, voet- en fietspaden en winkelcentra. Kortom, alle plekken waar iedereen mag komen.
Wat voor meldingen?
Bij meldingen die zijn bedoeld voor het Meldpunt Openbare Ruimte, kunt
U denken aan de huisvuilinzameling: is er ergens geen huisvuil opgehaald of staan er overvolle vuilcontainers die overlast veroorzaken?
Ook zijn er situaties denkbaar die gevaar kunnen opleveren, zoals losliggende straatstenen waarover U kunt struikelen, of laaghangende takken van een boom die het zicht voor weggebruikers hinderen.
Zo zijn er nog meer dingen die in de openbare ruimte hinder kunnen veroorzaken: overgestroomde putten, kapotte bankjes in plantsoenen, een
mankement aan een speeltoestel, zwerfvuil, een gat in de weg, een omgewaaide boom, een kapotte lantaarnpaal, een scheefstaand verkeersbord, storingen aan een rioolgemaal en illegale dumpingen.
Hoe dient U Uw melding in?
Digitale meldingen kunt U 24 uur per dag, 7 dagen per week doorgeven via: www.gemeentenederweert.nl doorlinken naar: producten
en diensten en vervolgens naar: meldpunt openbare ruimte.
Telefonisch kunt U meldingen doorgeven bij de gemeente op (0495)
677111.

22

Reguliere meldingen kunt U tijdens kantoortijden doorgeven (ma
t/m do van 09.00 tot 17.00, vrijdag van 09.00 tot 12.30). Spoedeisende meldingen kunt 7 dagen per week tussen 07.00 en 22.00
uur doorgeven.
Hoe snel handelen wij Uw melding af?
De meeste meldingen handelen wij binnen 5 werkdagen af. Acute, gevaarlijke situaties worden uiteraard sneller afgehandeld. Grotere taken
(zoals het regulier snoeien van openbaar groen) worden niet altijd binnen 5 werkdagen behandeld, omdat ze al in de jaarplanning zijn opgenomen.
Heeft U een spoedeisende melding?
Vanzelfsprekend worden spoedeisende zaken zo snel mogelijk verholpen.
Spoedeisende meldingen zijn zaken die direct gevaar opleveren, bijvoorbeeld een gat in de weg, een omgewaaide boom of asbest. Spoedeisende
meldingen kunt alle 7 dagen per week tussen 07.00 en 22.00 uur telefonisch doorgeven, via (0495) 677111.”
Namens werkgroep “Veiligheid”:
Riny van Veldhoven, Jan van de Kam
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Onze postcode wordt 35 jaar

Kerstroos of eigenlijk lenteroos

In 1978 werd in Nederland de postcode ingevoerd: een combinatie van
vier cijfers en twee letters. We ontvingen allemaal dit dikke boek,
waarin we de toenmalige postcodes
konden opzoeken. In het begin was
‘t wel even wennen, maar al snel
waren de voordelen duidelijk.
Dankzij het gebruik van de postcode
kunnen onze brieven en kaarten heel
snel worden gesorteerd, omdat ze
door machines gelezen worden in de
zogenaamde optische tekenherkenning. Ook bij het invoeren in onze navigatiesystemen en reisplanners is de
postcode niet meer weg te denken. En wat denk je van onze POSTCODE
LOTERIJ, compleet met de SHOW en alle goede doelen ? Ik doe al vele
jaren mee met deze loterij, maar op mijn postcode 6031 SG is pas twee
keer een prijs gevallen: eenmaal een bakje ijs en eenmaal een bloemetje.
Dat werd niet thuisgebracht door Gaston, maar moest ik zelf afhalen in
de plaatselijke supermarkt. Maar ik blijf hopen op de KANJER!
De Nederlandse postcode is zeer gedetailleerd: in een woongebied tot
zo’n vijftien huisnummers is deze nauwkeurig en daardoor geschikt om
afstanden te bepalen. (handig voor de belastingdienst bij de opgave van
het aantal kilometers tussen woon- en werkadres.)
Tot op heden is het gebruik van de postcode niet verplicht, maar wanneer
je hem niet gebruikt kan de aankomst van je brief aanzienlijk vertraagd
worden. Probeer dat maar eens uit, door tegelijkertijd twee brieven aan
jezelf te versturen: eentje mèt en een zònder postcode.
J.vdK
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Een van de planten waar ik in de tuin het meeste van geniet is de Helleborus, de kerstroos. Dit zal vooral komen door het tijdstip dat de plant
bloeit, namelijk februari/maart. Niet zoals de naam doet vermoeden met
kerst. Dit doen alleen de “opgefokte” kerstrozen die je voor de feestdagen in grote tuincentra vindt. Deze dure planten hebben meestal een korte levensduur.
Het woord helleborus komt uit het Grieks en betekent “dodelijke spijs”.
De wortels zijn nl. zwaar giftig. Desondanks werd de plant bij de Grieken als geneesmiddel gebruikt. Er zijn meerdere soorten kerstrozen, zoals de Helleborus foetidus, Helleborus Niger en de Helleborus argutifolius. Maar ik wil het hebben over de Helleborus orientalis. Het is over het
algemeen een sterke plant die elk jaar mooier wordt. Het duurt een paar
jaar voordat de plant gaat bloeien maar dan heb je ook wat.
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De Helleborus orientalis komt oorspronkelijk uit de bergen van Turkije
en Georgië en is sinds de 18e eeuw in cultuur.
De kerstroos staat het liefst in zuurdere, goed gedraineerde grond in de
schaduw van bladverliezende bomen en struiken. Als ze bloeien hebben
ze graag zon op hun mooie bloemhoofdjes, maar het groenblijvend waaiervormig blad heeft een hekel aan de hete zomerzon. In de loop van december piepen de bloemknoppen al in de planten omhoog. Langzamerhand worden ze steeds beter zichtbaar totdat de bloemen open gaan. Om
in de bloemen te kijken moet je wel op je knieën want ze laten hun
hoofdjes namelijk hangen. In januari/februari knip ik het lelijke blad
weg. Ze zijn in allerlei kleuren en vormen. Liefhebbers reizen stad en
land af om de juiste kleur of vorm te scoren. Omdat de bijzondere exemplaren het nodige geld kosten is het verstandig om deze te kopen bij gespecialiseerde kwekers.
De geopende bloemen kunnen enige vorst verdragen maar gaat het net
als vorig jaar hard en lang vriezen dan liggen de bloemen als snot op de
grond. Bij een voorspelde flinke vorstperiode kun je de bloemen afknippen en de bloemhoofdjes in een drijfschaal leggen. Helleborus aan een
stengel in een vaas wil niet lukken. De plant afdekken met een doos kan
ook, maar wij hebben zoveel Helleborussen dat onze tuin dan al gauw op
een dozentuin zou lijken. De planten kunnen het best in het voorjaar
worden geplant of verplant. Hierbij moet je ze niet te diep planten en de
wortels zo min mogelijk beschadigen. Na het planten/verplanten duurt
het wel een tot twee jaar voor de Helleborus weer gaat bloeien. De plant
wordt eigenlijk het liefst met rust gelaten.
De Helleborus zaait zichzelf uit, maar niet hinderlijk. Het zaad rijpt in de
late lente en vroege zomer. De kieming vindt plaats in de herfst en de
winter, na een periode van kou. Zo zie je na de winter plotseling allerlei
zaailingen rond de plant. Af en toe kom je Helleborus zaailingen op de
vreemdste plaatsen tegen. Dit is het werk van mieren, want die zijn dol
op Helleborus zaden. Als de kiemplantjes hun eerste echte blad hebben
kun je ze verplanten. Pas wel op met schoffelen en voor slakken. Het
duurt vanaf de kieming wel drie jaar voor de eerste bloemen verschijnen.
Dat is altijd reuze spannend, want welke kleuren zullen de nieuwe plantjes hebben? Je hoopt altijd op wat bijzonders.
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Net als dat sommige hondenrassen zijn door gefokt is dit ook gebeurd
met de Helleborussen. Als gevolg hiervan zijn de planten gevoeliger
voor een bepaalde schimmelinfectie. Het blad, stengels en bloemen krijgen zwarte vlekken en gaan rotten. Vooral bij vochtig winter- en lenteweer. De enige remedie, weg met de plant. Niet op de composthoop maar
in de klikko ermee. De gerenommeerde kwekers zijn druk bezig met het
kweken van resistente soorten. Ik heb er tot nu toe gelukkig weinig last
van. Soms hebben de uitgebloeide bloemen in de vroege zomer last van
luizen. Je knipt dan gewoon de bloemstengels af. Je hebt dan wel geen
zaden maar je bent verlost van die vieze beestjes.
Voor een spetterende vroege voorjaarstuin kun je de kerstroos prachtig
combineren met b.v. sneeuwklokjes, longkruid, anemoontjes, krokussen
of sneeuwroem.
Laat de winter maar komen met de kerstroos ehhh… lenteroos ik heb er
zin in!
Mathilde Sieben.

Al gewend aan het ‘nieuwe pinnen’ in de winkel?
Het is al weer een jaar geleden dat we onze pinpas niet meer door de
gleuf van het apparaat mochten ‘schuiven’ (‘swipen’), maar bovenin
moesten steken ( ‘dippen’).
Volgend jaar wordt het weer anders: dan gaan we ‘tappen’. We hoeven
de pinpas dan alleen maar tegen het apparaat te houden. (zoals onze
O.V. kaart in het openbaar vervoer)
En de RABO-BANK gaat ons volgend jaar laten betalen met ons mobieltje, als we de berichten mogen geloven.
J.vdK

27

De Pen

Hallo Schoor,
Graag nemen wij De Pen over in deze
uitgave van 't Buurtblaedje om onszelf
te introduceren aan de buurt.
Circa 3,5 jaar geleden leerden wij,
Maíra Faro Magalhaes en Maarten van
den Beucken, elkaar kennen tijdens
onze studie aan de Universiteit van
Tilburg. Maíra is afkomstig uit het
zonnige Brazilië en Maarten uit Ospel.
Inmiddels zijn we beiden al weer bijna
30 lentes jong.
Na eerst samen te wonen in Rotterdam en daarna in hartje Den Haag
hebben we uiteindelijk de keuze gemaakt het wonen in de drukke Randstad achter ons te laten en naar het zuiden te trekken, in de buurt van de
ouders van Maarten. Enig snuffelwerk op Funda.nl later gingen we kijken naar het huis aan de Liskesweg 2. De groene omgeving, de vrijheid
en rust in Schoor is wat deze buurtgemeenschap een prachtige locatie
maakt om te wonen en uiteraard zijn ook wij daarvoor gevallen toen we
hier ons huis kochten.
Hier willen wij onze toekomst opbouwen en, zoals sommigen van jullie
wellicht al hebben gemerkt, wordt daar ook hard aan gewerkt. Het huis
en ook de ruimte die we hier hebben biedt daartoe ontzettend veel mogelijkheden en circa een jaar verder hebben we het geheel dan ook al een
ware metamorfose kunnen laten ondergaan. Dat is iets waar wij samen
elke dag weer van genieten, maar uiteraard blijven er altijd nog genoeg
dromen over om te verwezenlijken.
Maíra en Maarten
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Duurzaam naar de w.c.
De afvoer van onze fecaliën (in gewoon Nederlands: ‘poep’) hebben we mooi opgelost, door de
uitvinding van de w.c. en een prima rioleringsstelsel. Bij de intensieve veehouderijen ligt dat
helaas een beetje anders: Hier hebben we er,
vooral op de zandgronden in Brabant en Limburg,
een enorm mestoverschot *) bij gekregen. Dat
leidt tot vervuiling van onze grond, het grondwater **) en het oppervlaktewater***) . Ook heeft
het verzuring en vermesting tot gevolg en vooral
veel stankoverlast.
Sinds het begin van deze eeuw is 99% van de Nederlandse w.c. ‘s aangesloten op de riolering en
sinds die tijd komt er nog nauwelijks mensenpoep
in onze bodem terecht; evenmin in het water, omdat alle schepen en plezierboten verplicht een
vuilwatertank aan boord hebben.
De vijftigplussers onder ons weten nog, dat midden in de vorige eeuw,
vader de ‘beerput’ van zijn huis elke paar maanden moest leegscheppen.
En waar moest hij er mee heen ? Naar de moestuin ! Vooral bij de rabarber, want die groeide er zo goed van. Onnodig te vermelden, waarom de
kinderen zo vaak last hadden van wormen en andere ingewandsproblemen. Als we nu de w.c. (afkorting van het Engelse woord WATER
CLOSET) doortrekken ****) komt het afvalwater met onze uitwerpselen
in het riool terecht, dat is aangesloten op een zuiveringsinstallatie, zoals
we die vinden aan de Graafschap Hornelaan in Weert. Hier wordt met
behulp van filters, bezinkingsbakken en aerobe (= zuurstofminnende)
bacteriën, alles zodanig gezuiverd, dat (bijna) schoon water in het kanaal
bij “PAAL 60” kan worden gepompt. Het slib dat overblijft, wordt verbrand of vergist tot biogas en dat levert in beide gevallen energie.
We zouden onze verwarming kunnen laten draaien op mensenpoep. Dan
poep je echt ‘groen’ en dat is pas duurzaam, om maar weer eens een modewoord te gebruiken. Helaas is het verwerken van onze ontlasting niet
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zo eenvoudig: de medicijnen en hormonen die we slikken en waarvan we
de restanten via urine en feces uitscheiden zijn moeilijk uit het afvalwater te verwijderen. Ik heb zelfs ooit gelezen, dat restanten van ‘de pil’ via
het afvalwater de vruchtbaarheid van vissen aantasten en misschien ook
wel van de menselijke zaadcellen.
En wat denk je van alle rotzooi die wij
zelf door de w.c. spoelen? Kattenbakkorrels, frituurvet, verfresten,
terpentine, medicijnen en allerlei
chemicaliën!! (echt waar!) Volgens
STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) maakt dat het
schoonmaken en onderhoud van ons
rioleringssysteem onnodig duur. (1.2
miljard Euro per jaar)
Conclusie: “Duurzaam poepen” moet
lukken, als we de w.c. alleen
gebruiken, waarvoor hij bedoeld is.
*) Als de plannen doorgaan wordt in Weert straks het grootste mestoverschot van Nederland weggewerkt in een bio-energiecentrale nabij de
overslaghaven van de zinkfabriek, waar die vloeibare stalmest zal worden verwerkt tot biogas en droge korrels. Ik ben benieuwd.
**) In oktober 2012 bracht het RIVM (Rijks Instituut Voor Volksgezondheid en Milieu) goed nieuws : de vervuiling van ons grondwater met
nitraat door mest uit de landbouw is de afgelopen twintig jaar gehalveerd.
***) In dezelfde maand had hetzelfde RIVM ook slecht nieuws: ons oppervlaktewater kan, in droge zomers in de toekomst zo vervuild raken
met bestrijdingsmiddelen dat het ongeschikt is om er nog drinkwater van
te maken. We moeten dan innamepunten van drinkwater zoals in de
Maas bij Heel en Roosteren afsluiten en andere buffervoorraden, zoals in
de Biesbosch en de duinen aanspreken. Dat maakt ons drinkwater wel
steeds duurder!
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****) Eigenlijk van de gekke dat we hiervoor 5 tot 10 liter zuiver drinkwater gebruiken. Waarom niet gewoon grond- of regenwater zoals in het
bezoekerscentrum van de Groote Peel?
J.vdK
Meer weten? kijk op:
www. STOWA (Amersfoort) ,
WVO (Wet Verontreiniging Oppervlaktewater),
STORA (Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater)
NIOO-KNAW (Nederl. Instituut voor ecologie - Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen)
Heel bijzonder is het werk van het KWR: Watercycle Research Institute dat sinds 2006 drugs in het rioolwater van grote Europese steden
onderzoekt. Men kan thans via het riool precies achterhalen hoeveel
coke of xtc per 1000 inwoners wordt gebruikt.

Nieuwe woorden voor het Ned. Woordenboek?

nese massagesalons met ”happy ending” de lakens en/of handdoeken te
controleren of er sprake is van een – illegaal – bordeel.
Cybercrimineel: fraudeur met internetbankieren, bijvoorbeeld door zich
voor te doen als medewerker van je bank.
Medelander: iemand die niet in Nederland of uit Nederlandse ouders
geboren is. (vroeger: ‘gastarbeider’ genoemd, later: ‘migrant’, ‘etnische
minderheid’ of: ‘culturele minderheid’ en daarna: ‘allochtoon’.)
Man of vrouw met een mogelijkheid/uitdaging: persoon die een mentale of lichamelijke beperking heeft. ( vroeger ‘invalide’ of ‘gehandicapte’ genoemd.)
Crisisweduwe: vrouw (vooral in Italië), die haar man door zelfdoding
heeft verloren, omdat hij door de financiële crisis, zijn baan en/of zijn
bezittingen is kwijtgeraakt.
Facebookfeest: oproep via de sociale media om in grote getalen op een
bepaalde plek bij elkaar te komen. (hetgeen behoorlijk uit de hand kan
lopen, als daar ook ‘tuig’ op afkomt.)
Menomanagement: geheel van maatregelen, die de vrouw – aldus de
reclame - moeten ondersteunen in haar menopauze.

Schurisme: Verschijnsel bij Nederlandse mannen om de dagelijkse
sleur in huis te ontlopen door zich in hun schuurtje terug te trekken om er
te lezen, muziek te maken of te beluisteren, of gewoon wat te ‘hobbyen’.
Advotainment: werk van een advocaat, dat zich vooral richt op luchtig
vermaak in de bladen of op t.v. (zoals Bram Moszkowicz)
Literatainment: idem van een literator. (zoals Adriaan van Dis)
Histotainment: idem van een historicus ( zoals Maarten van Rossem)
Bangalijstje: ranglijst van meisjes, die gemakkelijk te ‘krijgen’ zijn
(denk aan het ‘breezersletje’ van enkele jaren geleden)
Graaibonus: ‘gouden’ handdruk , bestaande uit een extreem hoog geldbedrag.
Poenpakker: iemand die alleen maar voor het geld werkt.
Flarf: gedicht, dat niet zelf gemaakt is, maar wordt samengesteld via internet.
Wordfeuden: het online spelen van een soort scrabble, met de naam
wordfeud.(spreek uit: “fjud”)
Spermalamp/ zaaddetector: speciale u.v. lantaarn om in hotels of Chi-
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Activiteiten 2013
Oud papier
Zaterdag 5 januari, 2 februari, 2 maart, 6 april, 4 mei, 1 juni,
3 augustus, 7 september, 5 oktober, 2 november en 7 december
bij Piet van de Kruijs
De contributie (voor 1 maart) van de buurtvereniging bedraagt € 25,00
BANKNUMMER BUURTVERENIGING 13.55.40.836

Inleveren kopij voor buurtblaedje
voor 5 maart via e-mail: elly18@hetnet.nl
BESTUURSLEDEN
Peter Janssen
Roeven 12a
Johan Raemaekers Kraan 26a
Hein Sieben
Wessemerdijk 10
Marleen Hermans
Trinkenshof
Kitty Wijnker
Liskesweg 1
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633685
542694
622287
552422
624795

