Openingswoord
De maand juni en het begin van juli zal voor velen in het teken staan van
de wereldkampioenschappen voetbal wat door Duitsland georganiseerd
wordt. De speculaties zijn in volle gang. Wat gaan onze jongens er van
maken? De oefenduels zijn niet slecht verlopen en de bondscoach staat er
niet slecht voor. Als zijn spelers het net zo goed doen als Jong Oranje
dan zou het helemaal feest worden. Dit team heeft het Europees kampioenschap in Portugal gewonnen. Heel veel kijkplezier gewenst!
Voor velen zal in de maand juli ook de vakantie beginnen. Waarschijnlijk zijn de plannen al klaar en is de reis uitgestippeld. Hopelijk hebben
we met zijn allen heel goed weer, waar we ons ook mogen bevinden. Een
heel fijne vakantie!
Als iedereen terug is pakken we op 17 september de draad weer op. Op
deze zondag staat de fietstocht met aansluitend barbecue gepland waar
we jullie graag begroeten. Tot dan.
De voorzitter Huub Knapen
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Paaseieren zoeken

O.L.S. “Schoor”

Zoals ieder jaar kwam de paashaas ons weer bezoeken op 2de paasdag.
Hij had de eitjes allemaal verstopt in het bos. Er waren 25 kinderen met
hun ouders gekomen. Het weer viel ook gelukkig mee want later scheen
het zonnetje fijn.
De Kindercommisie

Op 7 mei waren we te gast bij Schutterij St. Lucie voor onze jaarlijkse
schietwedstrijd. Dertig volwassenen en tien kinderen hadden zich opgegeven. Een goede opkomst zodat een leuke competitie opgezet kon worden. We werden ontvangen door de voorzitter W. van de Voort die de
aanwezigen hartelijk welkom heette en meteen duidelijk maakte wat de
bedoeling was van deze middag.
De weergoden waren ons goed gezind en vanaf het terras kon iedereen
de verrichtingen goed volgen. Door de harde wind bleef hier en daar een
bolletje staan. Toch kon na drie ronden de stand opgemaakt worden en
werd overgegaan op het kavelen. Bij de volwassenen kwamen Peter en
Pascal van Zal als beste naar voren.
Voor de kinderen was er een lichtere buks. Ook zij hebben zich prima
geamuseerd. Hier gingen Michelle Knapen en Lars Duits met de eer
strijken.
We kunnen terugzien op een geslaagde middag en danken de vrijwilligers van St. Lucie voor de fijne samenwerking.
Huub Knapen

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

Druk:
Lay-out:
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REDACTIE
Jan van de Kam
Harrie Koppen
Elly Scheepers
Wilh. Wetemans
Huub Knapen

KO-DU Service
Frenk Scheepers
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633188
521509
632665
631809
632835

Tafeltennis
Hallo allemaal,
Ik ben Lynn Kwaspen en ik ga jullie iets vertellen over tafeltennis,
Vrijdag 19 mei om 19.00 uur werden we verwacht bij in de pinnenhof
om te tafeltennissen. Eerst gingen we allemaal spelletjes doen dat was
heel gezellig. Toen kregen we wat te drinken en een zakje chips.
Ondertussen werden de punten verteld en onze groep werd 2e.
Toen mochten we nog echt gaan tafeltennissen en ook dat was heel gezellig. Om 21.00 uur was het afgelopen.
Ik heb een hele leuke avond gehad,
Groetjes Lynn

Paardenmarkt
Wanneer je veel paarden bij elkaar wilt
zien is het verstandig om in het voorjaar
naar de paardenmarkt te gaan. Dit jaar
werd deze in Weert voor de 49ste keer
gehouden. Bijna 200 paarden komend
uit het hele land betraden de keuringsbaan of showring. De paarden variëren
van veulen tot paarden op leeftijd en er
waren diversen soorten te bewonderen
zoals; Shetlanders, Haflingers , Groningers, Gelderse raspaarden en Belgische trekpaarden. Genoemde rassen
komen hier in Nederland het meest voor. Maar ook treft men in Nederland bijvoorbeeld aan; Engelse volbloed, Fjordenpaarden herkomst
Noorwegen, Hackney – pony’s (herkomst Engeland), Holsteiner (herkomst Duitsland), IJslandse pony’s (herkomst IJsland), Konik (herkomst
Polen), Mecklenburger (herkomst Duitsland), Arabische volbloed, oorspronkelijk komen deze uit Noord Afrika en Egypte.
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In showprogramma’s wordt het paard getoond, dat kan zijn in enkelspan,
dubbelspan, driespan of nog meer, hoe de paarden op elkaar zijn ingespeeld en op welke manier zij reageren op muziek.
Het is gebruikelijk dat er op de paardenmarkt een koets met prachtige
paarden door de binnenstad rijdt, dit is geheel gratis.
Paarden zijn edele dieren. Bij een paard spreekt men niet over poten
maar over benen.
Bij een goede bloedlijn dient de eerste letter van de voornaam van een
merrie met de dezelfde letter van de moeder te beginnen. Hengsten nemen de beginletter van hun vader over. De achternaam van het paard
duidt de stal aan waar ze geboren zijn. Het is gebruikelijk dat er ieder
jaar een ‘’miss – ronde’’ plaats vindt. Hier wordt het paard dat gemiddeld de meeste punten behaald met bv. draf – galop - , voldoet het paard
aan de juiste maten en dergelijke, als beste gekozen.
Velen denken dat paarden niet blij zijn dat zij zo gedresseerd worden,
echter volgens een paardenkenner vinden paarden het prettig om in de
belangstelling te staan, en dus graag laten zien wat ze allemaal kunnen.
Paarden zijn gelijk mensen, de meeste zijn heel rustig en in opdracht van
hun baas wordt alles netjes uitgevoerd.
Maar er zijn ook paarden waarmee men geen kant uit kan, geen of bijna
geen opdracht wordt verricht zoals de baas wil. Dit is zeer frustrerend
voor degenen die de leiding over het beestje heeft.
Het is aardig om te horen, als je op de paardenmarkt rond loopt, welke
namen de eigenaar bedacht hebben voor hun paard, zoals; Klaas, Yvonne, Trieneke, Manneke, Fientje, Tieske, Marieke, Bas, Lucia enz.
Het is opvallend dat er op zo een paardenmarkt heel veel burgers zijn die
het geweldig vinden om een kijkje te komen nemen en die dit via foto’s
vereeuwigen.
Natuurlijk was er ook aan de jeugd gedacht want een van de attracties
was een ritje op de rug van een pony’s. Wat is er mooier?
Een dagje paarden kijken is best de moeite waard.

Wilhelmien Wetemans
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IN MEMORIAM
Johan Rijnders
Op 11 april j.l. kwam bij een
noodlottige val in een van zijn
bedrijfsgebouwen onze buurtgenoot Johan Rijnders op tragische wijze om het leven.
Op Roeven – en vér daarbuiten - kenden wij
hem beter als “Johan van Koppers”, of, sinds
het overlijden van zijn vader “Koppers Jan”, gewoon kort gezegd:
“Koppers”. Johan was overal bekend als een vrolijke gast, een echte
animator en altijd in voor een grap of een bon mot. Hij had dan ook een
uitgebreide vriendenkring, waarin hij, samen met zijn broer Jac, hun
stamcafé met de codenaam DKW bezocht en onder de vastenavondtitel
“De Prutsers” deelnam aan vele Nederweertse festiviteiten, waaronder
op de eerste plaats natuurlijk de Vastenavond .
Johan kende bovendien ook zijn verantwoordelijkheden: achttien jaar
was hij aanvoerder van het eerste senioren herenteam van handbalvereniging MEREFELDIA. In zijn sporttas zat dan ook altijd een reserveset
kleding en handdoek, voor het geval weer eens iemand wat vergeten was.
Bij het jaarlijkse clubkamp kwam hij voor de hele groep in actie als kok
en naast de geintjes, zag hij ook altijd direct wanneer iemand behoefte
had aan een serieus gesprek van man tot man. Ook in onze buurtschap
had hij diverse vrienden,voor wie hij dan ook altijd paraat stond om te
helpen. Het maaien van de bermen nam hij met zijn tractor voor de hele
buurt voor zijn rekening
Johan werd in 1970 geboren als de vierde generatie “Koppers” op Roeven nr. 12. Samen met zijn vader leidde hij daar een legkippenbedrijf ,
dat hij in 1999 overnam en waarvoor hij samen met de graanleverancier
een methode bedacht om efficiënter zijn kippen te kunnen voeren.
Zijn toekomst zag er net weer opnieuw veelbelovend uit: in november
zou hij zijn bedrijf beëindigen en volledig in dienst komen als chauffeur
bij de Tuinbouwloods te Laar; een nieuwe vriendin had zich aangediend
en met de gemeente en buurtgenoten ontwikkelde hij plannen in de
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“Ruimte-voor-Ruimte” regeling. Zijn zus Josephine zou met haar gezin
weer terugkeren op Roeven in de ene helft van het ouderlijk huis.
Het heeft helaas niet zo mogen zijn: hij maakte een dodelijke val bij het
slopen van een van zijn hokken en daar werd hij later door zijn vriendin
en een van zijn vrienden gevonden.
De verslagenheid was behalve in zijn familie ook in heel Nederweert erg
groot: de condoléance-site van de handbalvereniging groeide tot vele
pagina’s, in het weekblad verschenen ontroerende herinneringswoorden
en de naaste vrienden schreven een afscheidsgroet aan de binnenkant van
de deksel: voor Johan alleen.
De begrafenisdienst op 18 april werd geleid door hun vroegere buurman
van de Arishoek: Pater Jan Verboogen, die als een van de vele sprekers
memoreerde dat Johan en Jac bij zijn eerste plechtige H. Mis de misdienaars waren.
Namens de buurtschap Schoor, Roeven en Kraan wensen wij zijn moeder
Mien Rijnders – Klaessen, zijn tweeling- zussen Josephine en Helene
met hun gezinnen, Jac en Mirjam, als ook Johan’s vriendin veel sterkte
in dit onverwachte verlies.
Moge Johan rusten in vrede.
J.vd K.

Eerste Communie
De eerste communie is voor velen de mooiste
dag in een kinderleven. Op deze dag staat de
communicant centraal, hij/zij zal de gehele
dag in de belangstelling staan en overstelpt
worden met cadeaus.
Niet alleen thuis worden voorbereidingen
getroffen maar ook op school zijn de leerkrachten van de ‘’communieklas’’een tijd
voor de ‘’grote dag ‘’ bezig met voorbereidingen. In de meeste scholen kiezen de leer8

krachten in samenspraak met de parochie/priesters, kinderen en ouders
voor een centraal thema, bv. samen delen.
Gelukkig worden tegenwoordig ouders intensief betrokken bij het hele
gebeuren bij de viering van de communiedag. De ouders hebben ook nog
andere ‘’zaken’’ te regelen, zoals kleding voor de communicant, wie
zullen allemaal worden uitgenodigd, en waar wordt het feest gehouden.
Tegenwoordig wordt de feesteling in de mooiste en duurste kleding gestoken. De winkelier speelt daar handig op in om in het voorjaar speciale
shows te organiseren met kinderkleding voor de aanstaande communicant. Op een steeds vroeger stiptijd wordt de kleding aangeschaft namelijk de keus is dan het grootst. Het meeste vervelende voor de ouder is als
er een ‘’dubbelganger’’zou zijn, dus dat er twee communicanten exact de
zelfde kleding tijdens de eucharistie zouden dragen. De kinderen zelf
zullen daar geen moeite mee hebben.
Er worden tegenwoordig zo veel mensen uitgenodigd dat het thuis vaak
behelpen is en er de voorkeur aan wordt geven een ander onderkomen te
kiezen. Wordt het feest thuis gevierd dan zal nagegaan moeten worden
dat er voldoende servies en meubilair is, zo niet, dan zal men hiervoor
zorg moeten dragen. Eveneens zal bekeken worden of er speciale versieringen moeten worden aangebracht. Het is duidelijk dat een communiedag veel voorbereidingen met zich meebrengt, zulks om teleurstelling te
voorkomen.
De Eerste Heilige Communiedag kost veel energie, tijd en tevens is het
een dure aangelegenheid. Schijnbaar hebben de ouders daarmee geen
probleem; de kinderen al helemaal niet.
Opgemerkt dient te worden dat in onze samenleving steeds meer katholieken er voor kiezen hun kinderen niet meer de eerste Communie te laten doen. Ik vind dat voor de kinderen heel jammer.
Gelukkig wordt in onze buurtgemeenschap nog regelmatig een communiefeest gevierd………
Wilhelmien Wetemans
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De Pen

Beste buurtbewoners,
Voor deze editie, aan mij de eer om een stukje in het ‘t buurtblaedje te
schrijven.
Ik zal mij kort voorstellen. Ik ben Rick van Meel, ben 24 jaar en afkomstig uit Ospel. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Docent natuuren scheikunde, biologie en groenaanleg- en onderhoud aan het AOC in
Roermond. Verder heb ik als hobby’s; motorrijden, sporten, de tuin, en
tuintekenen.
De laatste 1,5 jaar ben ik vaak te vinden geweest in Schoor en dan met
name op de Arishoek. Hier woon ik sinds januari 2006 samen met Marloes Verboogen, in het huis van Marloes haar opa en oma, Bert en Mie
Verboogen- Thijs.
Marloes is afkomstig uit Nederweert-Eind en werkt als activiteitenbegeleider/ vormingsmedewerker met mensen met een verstandelijke beperking binnen de stichting Daelzicht in Koningslust. Haar hobby’s zijn;
sporten, wandelen en creatief bezig zijn.
Sinds 1,5 jaar zijn wij op de Arishoek aan het opknappen/ verbouwen
geslagen en hebben we het huis van binnen en van buiten aangepakt. Dit
alles ter voorbereiding op de “grote” verbouwing die plaats gaat vinden
binnen een aantal jaren.
Momenteel zijn we 5 maanden woonachtig op de Arishoek en het bevalt
ons prima!
Bij deze wil ik “de pen” doorgeven aan Mathilde Sieben.
Groeten,
Rick van Meel
10
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NAOBERNOWTS
In deze rubriek verzamelen en publiceren we alle buurtnieuwtjes zoals;
Huwelijken, jubilea, verhuizingen, geboortes, maar ook diplomeringen,
ongelukken enz.
Laat het de redactie even weten!

Welkom in onze buurt:
Hans en Tineke Hofstede vanuit Moordrecht naar Schoor nr. 50.
Rick van Meel en Marloes Verboogen vanuit Ospel en Nederweert-Eind
naar de Arishoek 1.
Josephine en Peter Janssen-Reijnders en Fleur en Gijs van Hinkert 51
naar Roeven 12a.
Remco van Dormaal en Marloes Willems en dochter Ise Su vanuit Weert
naar Truijenhoekweg 15 (“bij Teüls”).
Dirk, Esther en Lucas Moonen op Kraan 12c.
Aan allen een ‘goeie aard’ toegewenst!
Geboren:
Op 26 april Annika, dochter van Will Schlenger en Stella van Veldhoven. Roeventerschans 3. Van harte gefeliciteerd!
Proficiat:
Voor onze buurtgenote Elly Scheepers-Dings nu de VVD samen met
JAN en PvdA een brede coalitie hebben gevormd en de wethouders “leveren”. Veel succes!
Van harte ook gelukwensen voor alle geslaagden en gediplomeerden in
onze buurt!
Duikbrevet:
Op 11 juni behaalden Frans van den Eerenbeemt en zoon Dave hun
duikbrevet 3* (driester) oude stijl van de Nederlandse onderwatersport
Bond. Gefeliciteerd!
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Goed nieuws over veiligheid in onze buurt
“Burgemeester en wethouders hebben besloten om voor de volgende
wegen/wegvakken een 60 km.-zone in te stellen: Arishoek; Roeven
tot aan de Roeventerschans; Roeventerschans tot aan de komgrens
op de Roeventerschans; Roeven tot aan Kraan; Kraan tot aan de
komgrens op Kraan.
Vanuit buurtschap Schoor is aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheidssituatie ter plaatse. Het blijkt dat de snelheid bij twee komgrenzen
te hoog is. De snelheid van het verkeer zou hier van 80 km/uur naar 30
km/uur moeten gaan . Daarnaast is voor een aantal wegen binnen het
buurtschap Schoor een 60 km.-zone ingesteld. Om een eenduidiger beeld
te krijgen, is het wenselijk om de 60 km.-zone uit te breiden tot aan de
bebouwde komgrenzen. Bij de bebouwde komgrenzen start immers de
30 km.-zone.”
Weekblad voor Nederweert 1 juni 2006.
Met dank aan onze buurtbewoners voor hun handtekening op de
brandbrief van Eric Kusters. Zo zie je maar: SAMEN STAAN WE
STERK(ER) !
J.vd K.

Een treurig verhaal
Een doodgeschoten Dominomus
haalde zelfs CNN en SBS 6.
Een mus krijgt een lading hagel
door zijn gevederde vogelborstje
omdat hij al wippend 23.000
dominosteentjes in een sporthal
FEC in Leeuwarden omver
stootte. Het is een gebeurtenis
die velen in Nederland niet onberoerd heeft gelaten.
De Nederlandse media besteedde er ruim aandacht aan en enkele internationale persbureaus berichtten
over het vogeltje.
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De dode mus; roept om wraak en stille tocht, het dood schieten van de
mus heeft heel wat extreme reacties, uitgelokt.
Hier gaan wij: steek het Frisian Expo Centre in brand, saboteer Domino
Day met stuiterballen of laat een F-16 door de geluidsbarrière gaan.
Vooral op de website zoeken veel mensen naar een mogelijkheid om
Domino Day te verstoren. Het FEC wordt aan alle kanten bewaakt.
Een schrijver weet de oplossing: met een parachutesprong is de bewaking te omzeilen. Weer anderen vestigen hun hoop op een F-16-piloot,
die bereid is af te zien van een glanzende carrière bij de luchtmacht en
zijn kist boven het FEC door de geluidsbarrière laten gaan. Er is zeer
nauw contact met de politie. Het kan haast niet uitblijven; er is al een
oproep voor een stille tocht voor de mus, inclusief herdenkingssteentje.
Ondertussen heeft de schutter drieduizend haatmailtjes ontvangen.
Op de site is ondermeer een condoleanceregister te vinden, waar 1000
mensen een boodschap hebben achter gelaten. Daarin worden de nabestaanden van het vogeltje sterkte toegewenst. Sommige mensen hebben
de moeite genomen een gedichtje te schrijven. Zo neemt ene Zef afscheid van het vogeltje met de woorden: ’rust zacht lieve mus’ en een
ander met: ‘wij zullen je missen’.
Soms heeft een dooie mus een echt domino-effect! Je hoort en ziet nog
eens wat op televisie en in de krant.
Wilhelmien Wetemans.

Bijgeloof
Het is een gegeven dat er in onze samenleving heel veel
mensen zijn die de vrijdag de dertiende als een ongeluksdag (ongeluk en verwoesting ) beschouwen. Voor degene
die deze twee bijgeloven combineert, durft als het ware
op de vrijdag de dertiende zijn of haar huis niet meer uit.
Bijgeloof is een soort volkscultuur en bestaat al generatie
op generatie. De vraag kan gesteld worden, welke ideeën zich de dertiende bij de mensen kunnen opborrelen. Jezus is op vrijdag gekruisigd,
dus het echt christelijk bijgeloof. In Engeland was vrijdag de dag waarop
alle executies werden uitgevoerd.
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Vroeger dachten mensen vooral dat vrijdag de dertiende een vroegtijdige
dood, een natuurramp of een onfortuinlijke reis veroorzaakte.
Mensen trouwen liever niet op de vrijdag de dertiende. Ook vermijden ze
sollicitaties of lezingen op die dag uit angst dat die zaken mislopen. Hotels hebben géén dertiende verdieping of kamer nr. 13. Ook in vliegtuigen bestaat stoel en rij 13 niet.
Mensen nemen het zekere voor het onzekere ……niet op de dertiende .
Het is bekend dat heel veel mensen bijgelovig zijn maar dat in gesprekken bijna altijd ontkennen. Goed is om te weten dat de eerste komende
vrijdag de dertiende in oktober van dit jaar valt.
U bent gewaarschuwd!
Wilhelmien Wetemans

GELOOFT U DAT ??
Ene Robert Winston heeft uitgerekend welke prestaties je lichaam
zoal heeft geleverd wanneer je 79 jaar bent geworden:
je hebt gemiddeld 22.000 kilometer te voet afgelegd.
415.000.000 keer met je ogen geknipperd
totaal 950 kilometer hoofdhaar geproduceerd
40.000 liter urine uitgeplast
totaal 19 kilo dode huidschilfers verloren
7300 keer een eitje gegeten
160 kilo chocola opgepeuzeld
totaal 6 maanden – dag én nacht – op de wc. gezeten en
12 jaar – dag én nacht – voor de tv.
totaal 28 meter vingernagels aangemaakt. (bijna 3 meter dus aan
elke vinger!)
totaal 2 meter neushaartjes geproduceerd en
12 jaar – onafgebroken – aan het woord geweest .
BRON: Robert Winston: “The Human Body”
(J.vd K.)
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Schoor in de vorige eeuw
In 1958 kwam vanuit Weert (Keent) de familie Theunissen – Mennen naar Schoor nr. 50 samen met tante Cisca Mennen († 1995) en
haar broer Ome Zjang († 1963) .
De woning plus noodwoning, die zij kochten van Graadje Weekers
had toen nog nummer 20.
In 1974 vierde de familie de zilveren bruiloft van vader en moeder,
waarvan hier de digitaal bewerkte groepsfoto vóór hun huis is geplaatst.

Van links naar rechts zien wij hier:
Tante Cisca (1907 – 1995) , Nellie (* 1948), Francien ( *1951)
Moeder Lies (1911 – 2000), Toos (* 1950) vader Toon (1912 – 1996)
Jan (* 1953), Mariet (* 1949)
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In het ouderlijk huis woont thans nog Nellie, gehuwd met Frans van den
Eerenbeemt. Ook Jan woont nog in onze buurtschap aan de Truyenhoekweg; hij is gehuwd met Elly Knoops .
Met dank aan Nellie voor de digitale bewerking van de foto’s en de informatie.
Heeft U ook nog zo’n leuke familiefoto, groepsportret of afbeelding van
de (vroegere) woning op Schoor, Roeven of Kraan? Laat het ons even
weten; wij scannen die graag om in ons BUURTBLAEDJE nog eens
terug te kunnen kijken.
J.vd K.

Communie kleding vroeger
Veel kinderen droegen vroeger met
hun Eerste Heilige Communie een
matrozenpakje. Vele ouderen mensen laten nog graag foto’s zien uit
die tijd.
Heb mij laten vertellen dat kinderkleding al ruim tweehonderd jaar is
gebaseerd op het matrozenpakje. De
oudste vermeldingen komen rond
1770 uit Duitsland. Eeuwen daarna
is er natuurlijk wel gevarieerd.
Eerst was de lange matrozenbroek in, terwijl het matrozenpakje tegenwoordig vooral gekenmerkt wordt door een grote schouderkraag (‘braniekraag’) met strepen en een V hals.
De oorsprong van de trend om kinderen als matrozen te kleden, ligt echter niet in Duitsland maar in Engeland.
In 1846 verscheen de vierjarige kroonprins Albert Edward (later koning
Edward VII ) in een matrozenpakje.
Toen hij zijn eigen zonen later ook kleden in matrozenpakjes, werd het
echt populair.
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Het waaide ook over naar anderen landen, waaronder Nederland, waar de
adel en de vorstenhuizen de trend zetten.
Bij ons lag het hoogtepunt van de matrozenpakjeshype in de jaren twintig van de vorige eeuw. Het bleef nog vele jaren daarna populair.
In de Tweede Wereldoorlog was het iets minder, maar al gouw leefde het
gebruik weer op.
Pas midden jaren zestig verdween het matrozenpakje uit het straatbeeld.
Vooral vóór de oorlog was het pakje een statussymbool voor de hogere
klasse.
Dit verklaart ook waarom de pakjes populaire klederdracht werden bij
communies.
Het was een elite – kledingstijl, die door de gewone burgers werd overgenomen als kleding voor zon – en feestdagen.
Het aantrekkelijke en vertederende aan de pakjes was het contrast tussen
de kinderlijke onschuldigheid en de stoere matrozen.
Ook de kinderen zelf vonden de pakjes leuk!
Kinderen staan vaak op de foto met matrozenkleding- een kerkboek - en
een rozenkrans in de hand, wat de belangrijkste geschenken bij dit feest
waren……
Wilhelmien Wetemans

Écht content met je present??
In onze tijd wordt letterlijk alles onderzocht en in statistieken verwerkt; of je nu spreekt over ons koopgedrag, onze spaarvormen of
onze vrijetijdsbesteding: álles willen ze van ons weten, want dat verhoogt de omzet.
“STORED VALUE BENELUX” liet bijna 4000 Nederlanders ondervragen of ze vorig jaar een cadeautje hadden gekregen en of ze er blij mee
waren. Hier volgen de cijfers:
blij met de gift : 42 %
niet tevreden : 35 %
erg ontevreden: 13 %
niets gekregen : 10 %
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Wat doen de Nederlanders met ongewenste cadeaus ?
Wegzetten (op zolder of in de schuur) : 56 %
Doorgeven als cadeautje voor een ander: 28 %
Ruilen in de winkel waar ’t werd gekocht: 11 %
Weggooien:
8%
Verkopen via “Marktplaats.nl” of anders: 7 %
Hoe kun je een ontevreden ontvanger voorkomen ? Steeds meer Nederlanders geven dan een CADEAUBON, die men zélf kan besteden. Vorig
jaar was de waarde van de gekochte cadeaubon gemiddeld ruim zestien
Euro. Welke cadeaubon wil de Nederlander het liefst ontvangen ?
* Van een bepaalde winkel:
32 %
*
VVV-bon (= Irischeque):
17 %
*
CD/DVD-bon (=platenbon): 10 %
*
boekenbon:
10 %
*
bloemenbon:
6%
*
nationale bioscoopbon:
6%
*
sauna/kapper/beautysalon-bon: 6 %
*
theater/concertbon
5%
*
restaurantbon ( = dinercheque) 4 %
*
hotelbon
4%
Het nieuwste van het nieuwste is nu de CADEAUCARD: de elektronische cadeaubon in de vorm van een pinpasje. De gever laat er een leuk
bedrag opzetten (bijvoorbeeld de leeftijd van de jarige) en de ontvanger
“betaalt” ermee aan de kassa, waar met een leespen het geld er elektronisch wordt afgehaald.
De “BIJENKORF” heeft de cadeaucard al in gebruik; het stimuleert onze
economie, want de ontvangers besteden meestal méér dan de bon of de
card waard is. De rest wordt uit eigen zak bijbetaald: KASSA !!!
BRON: Q & A, Research & Consultation
J. vd K.
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Sage

Vleegongelök

Unne waerwollef
Vertaald en aangepast, Harrie Koppen

Vertaald en aangepast, Harrie Koppen.
Saovus veur det hae nao bet ging, leep Sjef nog afkus met dun hontj ut akkerweegske aaf. Ut waas unne dônkele aovuntj met aaf en tow wat maonleecht, ut waas druug. In eine kier huurdje hae unne wintj opkoome en
dacht vae kriêge toch nog reîngel. Hae kuijerdje verder en huurdje un mement gerommel en geraokel en tow waastj stil. Ut waas völ te dônkel um
wat te zeen en auch dun hontj leet zich neet huure.
Sangerdaags leep hae de wei in um de ku-j te mêlleke en waat laag dao
midde inne wei? Unne kepotte besum. Wi-j hae wieter keek vông hae twieë
vröllie, ein haaj eure kop kepot en de anger haaj eur bein gebrooke.
Sjef waas durvan overtuugtj det di-j twieë vröllie heksen woore, die saovus
tege-ein woore gevlooge.

Aertmenkus 2
Vertaald en aangepast, Harrie Koppen
Inne Meulestraot in Wieërt woeëndje vreuger unne schoônmaeker, hae haaj
un groeët hoêshaoje en mos hieël haart wêrreke vör de wichter aete te gaeve. Hae woeëndje in un klein huuske met un heufke. Oet det heufke haaldje
hae zien greuntjes en aerpel. In ut kaemerke veur naeve de straot haaj hae
vörre raam, now schoon, stevels, tasse, schoonwiks en mier van det spul
staon. Verkoupe deej zien vrouw, mer det waas mer us aaf en tow en saame
moste ze haart wêrreke um de kop boove water te houje. De schoônmaeker
waas altiêt bezig in zien schoonmakeri-j met ut reparere van schoon, tasse
en laarze. Op un gegaeve mement woort de schoônmaeker haart zeek en
kos neet zun wêrrek doon. Goo-je raot waas deur, met op unne nacht woort
hae wakker van ut gestommel in zien wérrekplaats. Stillekus stông hae op
en tot zien verbazing zoog hae det alle reparaties woorre gedaon. En de
werkplaats schoeën opgeruûmtj. Hae maakdje zien vrouw wakker, “now
kom toch us kiêke inne schoonmakeri-j, alles is klaor en opgeruumtj”.
“Det hebbe de aertmenkus gedaon” zacht zien vrouw.
En de schoonmaeker verteldje aan al zien klante, wi-j hae baeter waas, det
de aertmenkus hem haaje geholpen.
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Unne bekker oet Wieërt haaj hieëlvôl wêrrek en waas op zeuk nao unne
gooje bakkersknecht. Nao links en rechs wat naovraog te hebbe gedaon
vông hae unne knecht, dae auch nog sônger wêrrek zoot. Nao wat gebuurtj
te hebbe over loeën en de slaopplaats waastj nog alles gauw gereegeltj, hae
zooj dun ieërste vanne nowwe maontj beginne.
Zoeëas aafgesproke kwaam de knecht en begôs drek mei-j te wêrreke inne
bakkeri-j, ut veugdje hem goot det zoog de bekker. Ut waas nog mer un
begin, mer hae waas dur content over. Un paar daag laater, de nowwe
knecht haaj net mötterde binne gehaaltj, waas hae in eine kier eweg. De
bekker haaj alles rontj gekeeke mer hae waas neet te vinge, auch neet in
bed, neet inne kelder en neet oppe maelzölder. Det waas un bitje aarig, mer
hae gong weer aant wêrrek. Mer efkus durnao waas hae dur weer, wi-j de
bekker vroog wao hae gewaestj waas “ toen zag hae det hae efkus eweg
gemotte haaj. En verder zag hae niks”.
De bekker vongtj mer vreemtj, mér alé. Dur waas wiêter op dae jong niks
op aan te mérreke en hae werrekdje goot. Waeke durnao, ze haaje saovus
nog saame gewêrrektj, waas hae weer in eine kier vertrokke. En weer nêrges te vinge. De bekker waastj opgevalle, det in unne flaerestroeëk achter
dun oove, al un paar daag un bieëstevel hóng. Ut hóng tamelik hoeëg en
hae kos dur neet bi-j. Wao det van haer kwoom wis hae neet, toch vreemtj.
Det verdwiêne vanne knecht gebeurdje van tiêt tot tiêt, mer hae kwaam
weer oet zun eige terrök.
Op unne goo-je daag kwaam pestoeër op hoêsbezeuk, inselkus vroog
pestoeër wi-j de nowwe knecht beveel. “Goot”, zag de bekker, “mer allein
van tiêt tot tiêt bin ich um kwiêt, mer ut es unne gooje vakman”.
En verteldje pestoeër auch van det bieëstevel in dae flaerestroeëk.
Nao lang naodinke zag pestoeër “ gae motj saovus laat, de oove us goot
heit opstooke”. “Asse goot heit es haaldje det vel oet dae boûm en det
goêsdje inne oove, dootj ut deurke goot tow en maaktj ut néét oope”.
Inkele daag laater, de knecht waas nao zien zöster op bezeuk, stookdje hae
dun oove goot heit, haaldje ut vel oet de boûm en smeet ut inne oove en
deurke goot tow.
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In eine kiêr un gekaak en gespektakel inne oove en un gestamp teege ut
beurke. Nao inkele minute kumtj de knecht aangeloupe, boeëte aom en
wiltj de oovedeur oope maake. De bekker heel um teege. En ut geluit in de
oove woort minder, de knecht waas naat vanne zweit. En zag teege de bekker “gelökkig ich bin verlostj van dae waerwollef”.
En de bekker heet dur nog jaorelank unne gooje knecht aan gehatj.

Unne slumme klompemaeker
Vertaald en aangepast, Harrie Koppen.
Un jong maechtje oet Bookentj, haaj snachs last van kwelgeiste of nachtmerries. Ze haaj al van alles geprebeertj: angersum in bed gaon ligke, ut
bed in unne angere hook vanne kamer, naeve ut bed oppe grontj slaope,
mer niks höllep. Un aoj buurvrouw, di-j naeve eur woeëndje alles um raot
gevraogtj en di-j zagt; “de klompe angersum onger ut bet zette”. Dus met
de naas nao veure det woe-j nog wul us héllepe.
Un paar nachte de klompe umgedrejt ônger ut bet, ut waas ietskus minder
mer neet völ. De nachtmerries bleven koome. Nog verschillendje aojer
minse gevraogtj, mer neemus wis un meneer um de kwelgeiste van ut bet
aaf te houje.
Oppendoor de klompemaeker gevraogtj, “ich zal dich un paar now klompe
maake en dan estj gedaon”. “Over dri-j daag zeen ze klaor”. Ut maechtje
terrök nao de klompemaeker um ze te haale. Ieërst gepastj en ze pasdje
goot. “Gewoeën ônger ut bed zette, met de naas nao ut bet en dich hebst
gein last miêr van kwelgeiste of nachtmerries “, zacht de klompmaeker.
Zoeë gezachtj, zoeë gedaon, neet te geluîve, goot geslaope en gein nachtmerries miêr.
Nao un paar daag bekeek ut maechtje de klompe nog us en wat zaag ze; de
klompemaeker haaj de hak vanne klomp aanne veurkantj gemaakt en ut
vootbet aanne achterkantj. Dus asse leep waastj net of ze achteroet leep,
ieërst dun hak en dan de rest.
De kwelgeiste raakdje ut spoor beister en ze koste ut maechtje neet mier
vinge. Waat zoeë unne klompemaeker toch slum waas, of neet soms ??
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De kat en de körver
vertaald en aangepast, Harrie Koppen.
Snachs ging unne mangevlechter of körver stiekum wisse snî-je in de pieël
op Swertbrook. De wisse woore van unne angere mins dae haaj di-j gepootj. Oppe unne nacht haaj hae de krukker vol gelaaje en wi-j hae nao
hoês woej vaare, zaat dur un dikke swerte kat boove oppe wisse.
De kat leet zich neet wegjaage auch neet wi-j hae unne stek pakdje. De kat
leet eur tang kiêke en gromdje wi-j unne hontj. De mangevlechter dacht bij zien eige, bliêf mer zitte ich neem dich met nao hoês. Wi-j hae de krukker
op woe-j höffe, kreeg hae ze neet van plaats ze waas te zwaor.
“Lieëlike swerte kater maak dich eweg” zag de körver, “ieërst de wisse
aaflaaje” zag de kat. De körver verschrok zich dao zoeë aan, det hae op
slaag de wisse begôs aaf te laaje. Wi-j hae ze leeg haaj, ging hae met de
leeg krukker haart loupentj nao hoês.
En hae heet noeëts gein wisse mier van unne angere mins gesneeje.
Schoor vanuit de satelliet
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Activiteiten 2006
17 sept
30 sept
6 nov
11 nov
18 nov
8 dec
11 dec

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

Zaal Briels
Zaal Briels
Zaal Briels

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

Inleveren kopij voor buurtblaedje
voor 6 september op schijf of via E-mail
E-mail adres: frenk18@hetnet.nl
BESTUURSLEDEN
Diana Briels
Kraan 6
Resie Duits
Kraan 15
Gonny Franssen
Schoor 24
Huub Knapen
Kraan 24
Helma Nijsen
Kraan 2a
Peter Nossin
Schoor 11
Riny v. Veldhoven Schoor 43
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632151
625664
625965
632835
631140
634855
633369

