Van de voorzitter
Bij het maken van dit buurtboekje willen we even stilstaan bij een jubileum, namelijk het 25-jarig bestaan van het buurtboekje. Een boekje dat
vier keer per jaar verschijnt, dus dit is het 100ste exemplaar. Daarom is
een feestelijk tintje op zijn plaats.
Een dikke proficiat aan alle redactie leden die hieraan meegewerkt hebben in al die jaren. Ieder redactielid is altijd op zijn eigen manier op pad
gegaan om aan zijn deel een invulling te geven. Hierdoor zie je dan ook
veel invalshoeken en een grote verscheidenheid van artikeltjes die vaak
met veel enthousiasme geschreven zijn en gepubliceerd. En dan niet te
vergeten de mensen die achter de schermen hun werk doen.
Bijvoorbeeld, het maken van de lay-out of advertenties, wat heel belangrijk is voor ‘ons’ buurtboekje. Hartelijk bedankt voor jullie inzet, een
pluim met een griffel. Namens Bestuur, Kindercommissie en alle leden.
Huub Knapen

Paaseieren zoeken op de meiberg

25 jarig jubileum
Informatieblad buurtvereniging
“SCHOOR”
Uitgave: zomer jaargang 2007

Maandag morgen 9 april was het dan zover de paashaas had zich weer
verstopt op de meiberg. Om 10.00 uur hadden zich 30 kindjes verzameld
om paaseitjes te zoeken. Nadat de paashaas gevonden was mochten de
oudste kinderen in het bos zoeken en de jongste kindjes op het pad. Alle
kinderen hadden de paaseitjes zosnel gevonden dat de paashaas de eitjes
met hulp nog een keer had verstopt. Na alle gevonden eitjes geteld te
hebben kwamen we er 3 tekort 2 hebben we er nog gevonden de laatste
niet meer die vinden we misschien volgend jaar.
Alle kinderen hadden natuurlijk hier grote dorst van gekregen, na wat
ranja en een koekje was er nog een verrassing. De ballonnenwedstrijd,
deze werd gesponsord door de Toverbal alle kinderen mochten een ballon oplaten en de ballon die het verste komt mocht een prijs ophalen bij
de Toverbal.
Nadat de ballonnen de lucht in waren gelaten gingen we met zijn alle
naar zaal Briels waar een heerlijke brunch klaarstond. Deze was georga1

niseerd door het bestuur. De kinderen vermaakte zich opperbest na wat
gegeten te hebben konden ze nog kleuren, tekenen of een spelletje doen.
Vlak voor afloop mochten alle kinderen nogmaals een ballon oplaten om
de prijskans te vergroten. Tenslotte werd de activiteit voor de kinderen
afgesloten met een lekkere snoepzak.
Het was een zeer geslaagde dag.
Verder willen we u zeker niet onthouden waar de ballonnen nu terecht
gekomen zijn en wie er een prijs gewonnen heeft.
Na lang wachten hebben we 5 reactie’s gekregen.
Deze ballonnen zijn allemaal in Duitsland terecht gekomen. In vogelvlucht hebben we de kilometers genomen en dat heeft geresulteerd in het
volgende:
1e plaats Anne van Grimbergen

Hummel
156 KM

2e plaats Marco Koolen

Königswinter
150 KM

3e plaats Eva Kluskens

Hurth
114 KM

4e plaats Vilja van Lierop

Mönchengladbach
57 KM

5e plaats Aaron Duijts

Mönchengladbach
50 KM

Al deze kinderen mochten een prijsje ophalen bij de Toverbal in Nederweert. Harry & Anjes hartelijk dank voor de sponsering van de ballonnenwedstrijd deze was zeer geslaagd.
De kindercommissie.
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Paas-Familie-Brunch
De voorzitter Huub Knapen van
onze buurtvereniging Schoor /
Kraan / Roeven opende de
bijeenkomst en wenste iedereen
een gezellige Paas-FamilieBrunch. Het was voor de eerste
keer dat door ons bestuur en de
kindercommissie een PaasFamilie-Brunch voor jong en oud
werd georganiseerd. Zowel voor
de kinderen als de ouders was er op
de Meiberg paaseitjes rapen. Het was een gezellig door elkaar van jong tot
oud. Het was ook schitterend weer en dat zorgde voor veel plezier voor
iedereen en zeker voor de 30 aanwezige kinderen tijdens het verblijf op
de Meiberg. Nadat alle paaseitjes geraapt waren vertrok iedereen naar zaal
Briels.
Door kinderen werden ballonnen in de lucht gelaten. Iedere ballon was
voorzien van een labeltje met de naam van het kind. Het is te hopen dat de
persoon die de ballon vindt het labeltje terug stuurt. Van alle labeltjes die
worden teruggestuurd, wordt bekeken welke ballon de verste afstand heeft
afgelegd. De winnaar zal te zijner tijd beloond worden met een mooie prijs.
Wij zijn benieuwd.
Na de happening van het oplaten van de ballonnen werden wij allen uitgenodigd voor een feestelijke brunch. Het was met zijn allen lekker smullen,
heel goed verzorgd. Pasen is het feest van nieuw leven, dus een nieuw begin.
Het ei is hiervan het symbool. Eieren eten is een traditie met Pasen.
Het was zondermeer een geslaagde activiteit. De voorzitter wenste iedereen na afloop van de brunch nog een mooie dag en hoopte ons volgend
jaar weer terug te zien.
Weet je; voor het eerst in bijna tachtig jaar was 1e Paasdag op 8 april.
Voor het laatst was 8 april Paaszondag in 1928.
Wilhelmien Wetemans
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Skatemiddag in maart

Bezoekje tentoonstelling Eynderhoof
Momenteel is in het Openluchtmuseum
‘’Eynderhoof’’ een tentoonstelling over
het buitengebied.
Vrijdag 20 april jl. vond de officiële
opening plaats van de expositie “Reconstructie en Boerenerfgoed”.
Eynderhoof heeft voor 2007 voor Reconstructie en Boerenerfgoed gekozen
om dat er Midden Limburg en vooral in
onze omgeving omvangrijke veranderingen plaatsvinden door de komst van de Reconstructiewet.
Deze wet was noodzakelijk omdat men hiermee herhaling van gebeurtenissen uit het verleden wil voorkomen, denk speciaal aan dierziekten,
zoals wij nog allemaal weten van tien jaar geleden in Nederland de varkenspest uitbrak. 1700 varkenshouderijen werden getroffen en twaalf
miljoen dieren moesten worden afgemaakt.
De reconstructiewet heeft als uitgangspunt dat er een duurzame landbouw tot stand komt met een betere natuurontwikkeling, bos en landschap en meer mogelijkheden voor recreatie in het buitengebied.
Tevens moet de kwaliteit hoeveelheid van de waterhuishouding verbeteren.
Dit wordt o.a. bereikt om de sloten en beken te laten meanderen, zoals
vroeger.
De vennen in de Schoorkuilen die in het verleden zijn opgevuld met zand
weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen.
De teelt van de landbouwproducten worden meer op economische factoren afgestemd.
Zo wordt het telen van bieten, maïs en granen bijvoorbeeld vervangen
door bollen, graszoden en koolzaad.
Naast Midden – en Noord Limburg zijn ook Oost – Brabant, Oost Gelderland en Twente door de landelijke overheid aangewezen als reconstructie gebieden met in totale oppervlakte van circa 400.000 ha.
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Door deze Reconstructiewet wordt aan de agrarische sector meer mogelijkheden geboden; zoals camping bij de boerderij, boerengolf, ijsboerderij een hertenhouderij e.d.
De agrariër wil ook graag de burger bij het boerenleven betrekken door
middel van het houden van open dagen, iedereen is dan uitgenodigd om
het reilen en zeilen van een bedrijf te bezichtigen.
Belangrijk voor landbouwers is dat hen de mogelijkheid wordt geboden
om veestallen af te breken en daarvoor elders bouwkavels mag exploiteren, de z.g. ’’Ruimte voor Ruimte regeling”.
Nog enkele zeer belangrijke punten die in de ‘’Reconstructiewet zijn opgenomen;
Gebieden waar intensieve veehouderij is opgenomen de z.g. landbouwontwikkelings-gebieden (logs).
De A gebieden worden aangewezen door de Provincie.
Deze zijn gelegen als een hoefijzer rond Ospel en een gebied grenzend
aan de Booldersdijk in Nederweert.
In Ospel hebben voorlopig 4 bedrijven groen licht gekregen en aan de
Booldersdijk kunnen zich 2 bedrijven vestingen.
De B en C (gebieden worden door de gemeente bepaald. B zijn gebieden
waar de intensieve veehouderij geen bestaansrecht heeft. C-gebieden zijn
gebieden waar intensieve veehouderij naast anderen functies kunnen bestaan.
In de tentoonstelling wordt alles via beelden, foto’s e.d. duidelijk uiteen
gezet wat de toekomstige ontwikkeling in het buitengebied zal worden.
Heel interessant.
Wilhelmien Wetemans

25 jaar geleden . . . .
in de maand mei 1982, verscheen ons allereerste BUURTBLAEDJE.
Het in dat voorjaar geheel vernieuwde
buurtbestuur schrijft:
“Deze eerste uitgave (oplage 140 stuks) van
ons informatieblad, wordt, ter kennismaking,
aan alle bewoners van ’T SCHOOR aangeboden.
Het is de bedoeling dit blad in de toekomst
alleen aan de leden van de buurtvereniging te verstrekken, omdat de kosten van dit blad, van de contributie betaald worden. . . . .”
De nieuwe voorzitster, Mien Cuypers – Truijen, nog steeds woonachtig aan de Wessemerdijk nr. 6, schrijft haar eerste voorwoord:
“Geachte buurtleden
Zoals bekend trad het oude bestuur op 25 maart volledig af en is er een
geheel nieuw bestuur gekozen. De scheidende bestuursleden zijn wij bijzonder dankbaar voor het vele werk dat ze in de afgelopen jaren voor de
buurtvereniging Schoor gedaan hebben. . . .
Toen mij door een paar mensen gevraagd werd om me kandidaat te stellen voor een nieuw bestuur zijn de gedachten helemaal niet in me opgekomen dat ik voorzitster zou worden.
Maar toen ineens was het zo ver en werd ik met meerderheid van stemmen gekozen.
Dat was voor mij de aanleiding om met het bestuur mijn taakt te aanvaarden. . . “
De kersverse secretaris, Jan Naus, toen woonachtig aan de Wessemerdijk nr. 5 noteert:
“Voor U ligt nu de eerste uitgave van ons informatieblad voor de leden,
zodat wij als bestuur U op deze manier beter kunnen informeren over de
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activiteiten die wij gaan organiseren en het verder wel en wee van onze
vereniging.
Zoals U op het omslagblad hebt kunnen zien, verschijnt dit blad (voorlopig) 4 x per jaar en kunnen de leden in dit blad hun suggesties en op- of
aanmerkingen naar voren brengen.
Wij als bestuur zullen het zeer op prijs stellen al U van deze gelegenheid
gebruik maakt. . .”
Verderop in dit eerste BUURTBLAD volgen felicitaties en complimenten van het Kapelbestuur, waarbij tevens alle Misintenties van
de maanden mei, juni, juli worden afgedrukt.
Ook de toenmalig voorganger in de zondagsdienst, aalmoezenier Th.
Ophetveld, († 1988) reageert met een enthousiaste bijdrage, zo ook
de oud-voorzitter van de buurtvereniging, Frits Knapen, Schoor 36,
die besluit met een oproep, die nu nog – na vijfentwintig jaren – niets
aan actualiteit heeft verloren:
“ . . .Dus leden van de buurtschap, laten we allen volledig achter het bestuur staan en alles wat zij organiseren, als het kan, bijwonen of er aan
deelnemen. Dat geeft het bestuur de meeste voldoening voor het werk dat
zij voor ons doen.”
Ook leuk om te weten:
in 1982 werd door o.a. Frenk Scheepers, Kraan 18A, een fototentoonstelling georganiseerd over de historie van Schoor,
Roeven en Kraan, die later (1987) de basis zou vormen van
het buurtboek “VAN VREUGER”.
Oók in 1982 werd – na de oproep in het eerste buurtblad – de
toneelclub opgericht. Zij viert nu dus ook het zilveren jubileum! PROFICIAT !!
JvdK
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Vijfentwintig jaar

“Trees heeft een Canadees”,

Vijfentwintig jaar geleden werd voor het eerst een buurtblad uitgegeven.
Dit buurtblaadje van de buurtvereniging, Roeven Kraan en Schoor heeft
als doel datgene in herinnering te bewaren wat ooit werkelijk was en nu
verleden tijd.
Zonder houvast aan het verleden zou het moeilijk zijn het belang en de
inhoud van de buurtvereniging met volle allure te blijven te beleven.
Wij leven nog steeds in een tijd waarin informatie een zeer belangrijke
rol speelt en daarom proberen wij U via ons buurtblaadje de gebeurtenissen van Schoor, Roeven en de Kraan zoveel mogelijk op de hoogte te
houden.
Met enige trots kunnen wij U mededelen dat dit blaadje 25 jaar bestaat.
Uitgangspunt is, dat iedereen die iets belangrijks of interessant te melden heeft dit bij de redactie kenbaar kan maken.
Wij zijn erg blij dat velen van onze buurtgemeenschap het blad ter hand
nemen om te lezen wat er weer vermeld wordt over de omgeving waar
wij wonen, en niet te vergeten het overige nieuws.
Voor de nieuwkomers in onze buurtgemeenschap Schoor—Roeven—en
de Kraan is dit blaadje een uitstekend middel om op een vrij eenvoudige
wijze te weten te komen wat er zich allemaal af speelt in ons gehuchtje.
Steeds meer mensen weten onze organisatie te vinden en worden lid om
uiteenlopende redenen.
De een wil graag mee doen aan het gevarieerd aanbod van activiteiten.
En een volgende kijkt graag uit naar ons buurtblaadje.
Het is te danken aan de vele vrijwilligers, zij dragen bestuurlijks verantwoordelijkheid, denken mee in kindercommissie, organiseren activiteiten, bezorgen dit blaadje enzovoort enzovoorts.
Iedereen die zich daarbij thuis voelt is van harte welkom!
Ook dit jaar wordt U op de hoogte gehouden welke activiteiten er georganiseerd worden, èn waar ze plaats vinden.
Tenslotte wensen wij U veel leesplezier.

zongen de Nederlanders in 1945, omdat veel meisjes in die ‘zomer vol
van liefde’, meer interesse hadden voor de stoere gebruinde Canadese bevrijders dan voor de lokale jongens, die er – na vijf oorlogsjaren – wat pips en magertjes bijliepen.
Verongelijkt zongen deze dan ook:
“Hollandse meisjes, wil je gezoend worden in het plantsoen ?
Laat dat een jongen van eigen bodem doen.”

Wilhelmien Wetemans.
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De Limburgse zanger/componist Albert de Booij had in 1945 nog een
mobilisatieliedje in de la liggen en met hulp van tekstdichter Lou de
Groot maakten ze een vrolijk bevrijdingslied over de omgang van de Nederlandse meisjes met de bevrijders:
“In een straatje woont een meisje,
Luisterend naar de naam van Trees.
Een echte Hollandse verschijning,
Knap en aardig in haar vlees.
Nóóit moest zij iets van verkering,
Vrijen vond ze ongezond,
Maar direct na de bevrijding,
Ging ’t gerucht van mond tot mond :
Trees heeft een Canadees,
O, wat is dat meisje in haar sas.
Trees heeft een Canadees,
Samen in een jeep en dan vol gas.”

Wat is mijn Trees (thans: Threes) nog vele jaren vaak geplaagd met dit
liedje; Ze herinnert zich nog dat vooral oudere ooms, bij het zingen van
de laatste regel, er dan nog VVRRMMM- geluiden bijmaakten en dubbelzinnig lachten. En Trees ??
Die snapte er niks van , want in 1945 moest ze nog . . . drie jaar worden.
En de Canadees ?
13

Die heeft volgens de statistieken – na de bevrijding van Nederland- bijna
tweeduizend keer officieel zijn ‘ja-woord’ gegeven aan een Nederlands
meisje. Meer weten over onze bevrijdingsliedjes ? Kijk op
www.verzetsmuseum.org
J.vd K.

Bedevaart OLS
Schutters roepen steun van boven, ze bidden voor stralend weer.
Op zaterdag 26 mei ging een delegatie van schutters van St.Antonius begeleid door leden en vrijwilligers van Stichting OLS Nederweert 2007 te
voet op bedevaart naar de zusters Birgitenessen in de Maasstraat in
Weert. Zij brachten daar een offer in de vorm van een worst die overhandigd werd aan zuster overste door twee marketeers en baden daar
voor stralend weer tijdens het OLS. De eerste tussenstop werd gemaakt
bij de St. Antoniuskapel in Boeket. De bedevaartgangers brengen ook
hier een kort bezoek. Er werd een ‘’grote’’kaars aangestoken door de
winnende schutters. Ook werden er nog zes kleine kaarsen ’’offerlichtjes’’ geplaatst voor het Mariabeeld om de zegen te krijgen. Vervolgens
bidden alle aanwezigen voor goed weer, en een geslaagd feest.
Worst voor Clara.
Conform oude traditie brengen mensen, wanneer er een bijzondere gebeurtenis op handen is, een worst naar de clarissen en wel in alle maten.
De ‘’worst van Clara’’ gaat dan gepaard met een verzoek te bidden voor
stralend weer. En dat niet alleen; bij dat mooie weer wordt natuurlijk ook
gebeden voor een mooie dag in de dubbele betekenis. Want niet alleen
een mooie dag maakt gelukkig, maar er is meer onder de zon. Dat wist
Clara al. De naam Clara is afgeleid van Latijnse ‘’claris’’ wat helder,
glanzend, blinkend of beroemd betekent. In die naam heeft zij geleefd tot
geluk van velen.
Het offer gebeurt in de vorm van een bedevaart. Men moet immers wat
over hebben voor het goede weer! Bijgeloof of geloof; baadt het niet dan
schaadt het niet. De hulp van boven is in ieder geval afgedekt.
Ook ík wens het OLS een geslaagde dag met goed weer.

De pen
Sinds 1996 woon ik met mijn vriend
Eric en ons zoontje Bjorn op Roeven.
Ik ben geboren en getogen in Nederweert maar ken desondanks toch maar
weinig mensen uit onze buurt. Omdat
het mij erg leuk lijkt, maar ook om een
paar mensen iets beter te leren kennen
heb ik mij opgegeven bij de kindercommissie.
Ik ben na mijn opleiding in Tilburg
werkzaam geweest als lerares economie. Na een paar jaar zocht ik toch
iets meer uitdaging en heb ik een
showroom in sanitair opgezet. Een groothandel. Eind dit jaar zal ik daarnaast het bedrijf van mijn vader overnemen. Behalve deze spannende gebeurtenis zal rond die tijd ook ons tweede kindje geboren gaan worden.
Naast veel plezier in mijn werk, ben ik graag met mijn gezin bezig. Daar
maak ik ondanks mijn drukke werk ook veel tijd voor vrij. De avonden
en weekends zijn? altijd voor het gezin, nooit voor het werk. We doen
veel samen, gaan graag er op uit, winkelen, naar de speeltuin met Bjorn,
naar concerten, uit eten of gewoon lekker thuis op de bank of in de tuin.
Eric is kunstschilder en vormgever en werkt thuis.?
Bjorn weet nog niet wat hij wil worden, wij hopen dat hij vooral héél
lang kind blijft.
Ik geef de pen door aan Anny Koppens-Bemelmans.
Groetjes,
Susanne Everaerts

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

Overleden:
Onze oud-buurtgenote Lies van de Rieth-Moonen. Voor de familie sterkte gewenst.
Felicitaties voor:
Alle geslaagden van onze buurtschap en een wel verdiende vakantie gewenst.
Proficiat en veel succes gewenst:
Voor Peter en Pascalle van Zal-Donkers, Kraan 20,bij de opening van
hun vegetarisch restaurant “Ut Stoôfpötje” in de Stationstraat te Weert.

OLS groots opgezet:
Ook vanuit onze buurtschap hebben vele vrijwilligers zich opgegeven
om mee te werken aan het grote Oud Limburgs Schuttersfeest, georganiseerd door schutterij St. Antonius.
Bedankt!
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Kraan midden in de vorige eeuw
Op Kraan nr. 21 staat een kleine boerderij met de achterzijde naar
de weg: al meer dan honderd jaar in bezit van de familie Hulsers, in
onze buurtschap beter bekend onder de naam “Baandj”. (=beemd:
laag gelegen vochtig hooiland of grasveld, zie onder “baantj” in Weertlands dialectenwoordenboek)
Zowel opa Baandj Jan, als zijn zonen Baandj Bert en Baandj Ties oefenden hier hun gemengd agrarisch bedrijf uit. Baandj Bert was geboren in
1874 en trouwde in 1912 met Gertruda Cleutjens uit Hunsel, later Tru-j
van Baandj Bert geheten, geboren in 1887.
Al in 1931 kwam Baandj Bert te overlijden aan de gevolgen van een ongeval op het ijs, toen hij daar met zijn paard de hoge kar van een buurtgenoot probeerde vandaan te trekken. Hij liet vrouw en acht kinderen
(vier meisjes en vier jongens) na. Vanaf toen kwam het boerenwerk neer
op zijn oudste zoon Tjeu van Baandj, (1914 – 2003), die nét zestien was
geworden, en zijn – bij de familie inwonende – peetoom Baandj Ties
(1872 – 1970)
Op dit kleine familiekiekje uit
plm. 1950 staat de helft van
het gezin:
In het midden: moeder Trui
(Geertruda) die in 1970 overleed, in dezelfde periode als
ome Ties; hetgeen wederom
een zwaar verlies in het gezin
betekende.
Staande van linksaf zien we:
Grit (Margaretha) (geboren
1920), Dien (geb. 1923), Sevrien (geb. 1928) en Miet
(geb. 1918)
Vader – toen al vele jaren geleden gestorven – wilde nóóit op de foto,
“als je van mij een afdruk wil”, placht hij te zeggen, “dan val ik wel
even achterover in de sneeuw, en maak ik een mooie afdruk”.
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Tjeu ( 1914 – 2003) is zijn hele
leven op de boerderij gebleven,
om samen met zijn zussen Grit
en Dien het bedrijf voort te zetten, tot bij de ruilverkavelingen
in de tachtiger jaren, hun gronden verkocht werden.
De grote trots van alle drie was
het Belgische trekpaard, vaak
met veulen, waarmee Tjeu al die
jaren het werk op het land verrichtte. Ook Sjeng (1913 – 1996)
en Pier (1916 – 2002) werkten veel met paarden: jarenlang reden zij met
de vierwielige wagen alle vracht in dienst van de Boerenbond van Weert
naar Nederweert v.v. Baandj Pier was – als schoonzoon van Liebe
Fraenske (Frans Beelen) – samen met zijn vrouw, ook jarenlang de uitbater van het café aan de overzijde van de Schoorbrug.
De vierde zoon is Sjaak (geboren 1925)
Een deel van zijn militaire dienstplicht vervulde hij
in Nederlands Indië (thans Indonesië). In 1950
kwam hij terug, thuis oppe Kraan, waar ‘zijn’
Schutterij Sint Job van Leuken hem begeleidde en
een serenade bracht, aldus een krantenberichtje uit
die tijd. Hij woont thans ook nog in onze buurtschap (Kraan 17A) samen met zijn echtgenote.
Op het ouderlijk huis Kraan nr. 21 wonen – sinds
het overlijden van hun broer Tjeu in 2003 - alleen
nog Grit en Dien.
Ondanks hun hoge leeftijd wassen zij en strijken, koken en poetsen nog
helemaal zelfstandig; alleen de boodschappen laten ze thuis bezorgen.
Wij wensen hen alle goeds en bedanken hen voor het uitlenen van de foto’s en het geven van de daarbij horende informatie.
JvdK
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Dauwtrappen op ‘n christelijk tijdstip in mei
Vroeger, heel vroeger stonden mensen om
drie uur op om te gaan dauwtrappen.
Tegenwoordig gaat de wekker op een menselijker tijdstip af om mee te doen aan deze
bij Hemelvaartdag horende traditie, die
volgens Staatsbosbeheer nog altijd populair
is. 28 mei maakten op verschillende plekken in Nederland veel mensen een ochtend
wandeling.
Volgens de overlevering is deze eeuwenoude traditie zuiverend. Vroeger werd gezegd
dat dauwdruppels beter werken dan welke nachtcrème of verjongingskuur dan ook.
Wat is er fijner, om even na zo een trip, uit te rusten op een bankje.
Aan de Schoordijk is onder een groepje eiken een bankje verschenen,
waar een goed uitzicht is op het natuurgebied in wording.
Ook zijn door Stichting het Limburgs Landschap twee informatieborden
geplaatst, een bij de Kwegt en een bij de Schoordijk.
Er zijn kleine plevieren gesignaleerd. Dit is een steltloper, die graag
broedt op open zand nabij water. Heerlijk zo een bankje om rustig te kijken.
Weerweetje.
Mei heeft veel weerspreuken.
Regen in de bloeimaand mei is gunstig voor het aantal weerspreuken.
Meiregen genoeg en het weer is mooi; dan het hele jaar lang brood en
hooi.
Meiregen is een zegen en een geldregen.
Mei koel en nat, vult zak en vat.
Meiregen op het zaad, is goud op de plaat.
Mei koel en nat, vreet koe en paard zich zat.
In mei warme regen betekent boeren- of vruchtenzegen.
Wilhelmien Wetemans
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Tweede druk “Injekties van de week” is uit
Pater Jan Nijhof ( 1926 – 2005) was van 1973 tot 2000 pastoor van de
parochie Leveroy en werd ook daarbuiten bekend om zijn wekelijkse “Injekties”, een kleine column met een bemoedigend of troostend
woord voor zijn trouwe,vaak ook niet-kerkelijke lezers in de
STREEKBODE en in het WEEKBLAD VAN NEDERWEERT.
De gemeenschapsraad Leveroy heeft alle zeshonderd “INJEKTIES”
uit die jaren (1979 – 1992) weten terug te vinden en in een mooi
boekwerk uitgegeven.
De eerste druk was snel uitverkocht, maar de herdruk( € 18,00)
kunt U nu bestellen.
Op 4 juni 1992 schrijft Pastoor Nijhof over een
predikant, die na de dienst aan de beroemde
schrijver B. Shaw vraagt wat hij van zijn preek
vond:
“Ik heb drie opmerkingen”, antwoordde Shaw.
“Eén: u hebt uw preek afgelezen. Twee: u hebt
haar slécht afgelezen. Drie: ze was het aflezen
niet eens waard”.
Een keihard oordeel. Maar wel duidelijk. Er was
immers gepreekt, maar niets gezégd. En dat komt
in het dagelijks leven nogal eens voor.
Vooral als leiders, directies, ministers of kamerleden naar hun mening
wordt gevraagd.
Dan komt er een stroom van woorden maar geen mening, geen antwoord.
We worden met een kluitje in het riet gestuurd.
De nu volgende anekdote maakt dat heel duidelijk.
Een van de ministers was te laat op de ministerraad. Hij fluisterde tegen
zijn collega rechts van hem: “heeft de eerste minister al gesproken?”
- O ja, een heel uur lang.
- Waarover had hij het ?
- Dat weet ik niet. Hij heeft het niet gezegd.
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3 juli 1980:
Er zijn mensen die zeggen dat mijn “injekties van de week”soms zwartwit zijn, vierkant en hard. Inderdaad: men moet soms hard schudden aan
een boom om één appel te doen vallen.
10 juli 1980:
Er is een pil voor de bloeddruk, een pil voor het hart, een pil voor het
vermageren, een pil voor de zenuwen, een pil om te slapen. Artsen en
specialisten zijn de magische wonderdoeners van deze wereld geworden
door hun pillendeskundigheid. En toch heeft de mens veel meer behoefte
aan menselijke warmte en liefde, ook op spreekuur en ook in de ziekenhuizen. De pillenmagie heeft jammer genoeg veel doktoren en verpleegkundigen bedrijfsblind gemaakt en wij maar slikken en wij maar stikken.
...
Tweede druk “Injekties van de week” beschikbaar bij familie Kurstjens te Leveroy. Telefoon: 651563 of E-mail: kurstjensverkoelen@tiscali.nl
JvdK

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

Druk:
Lay-out:

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

KO-DU Service
Frenk Scheepers
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633188
521509
632665
631809
632835

We kunnen de pot op
Rond 1866 werd de gemiddelde Nederlander veertig jaren oud
omdat besmettelijke ziekten zoals tuberculose en cholera onder
alle bevolkingsgroepen bun tot eisten. Anno 20071even we dubbel zo tang en dat hebben we to danken aan:
*) de wetenschappelijke ontdekkingen, zoals de uitvinding van de
microscoop.
*) de toegenomen hygiëne.
Onze eigen Antony van Leeuwenhoek (1632 - 1723) wist zijn kijkglazen zo te slijpen dat hij tot 500 x kon vergroten. Zo zag hij - als eerste mens - bacterien (`kleyne dierkens’) spermatozoön en bloedlichaampjes.
De Duitse bacterioloog Robert Koch (1843 - 1910) ontdekte de tuberkelbacil en kreeg daarvoor in 1905 de Nobelprijs.
Het woord hygiëne is afgeleid van de Hygieia , de godin van preventie en properheid.
In de negentiende eeuw wordt voor het eerst
wetenschappelijk vastgesteld, dat er een verband
is tussen ziekten en (gebrek aan) sanitaire
voorzieningen.
Vooruitstrevende artsen schreven dat het maar
eens afgelopen moest zijn met de mestvaalten aan
de voordeur en de open riolen langs de wegen.
De uitvinding van de W.C. (afkorting van het Engelse woord WATERCLOSET) is de grootste
doorbraak in de voortdurende strijd tegen de ziekteverwekkers.
De fecaliën (in gewoon Nederlands: 'drollen')
dreven sindsdien niet meer langs de straten, maar
werden met water afgevoerd naar de gierput en
later naar het riool.
Dankzij de stortbak, die - na een ruk of een
duwtje - schoon water met kracht naar beneden
laat spoelen, zijn we onze uitwerpselen onmiddellijk kwijt.
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Bovendien zit in elk type toiletpot de bekende zwanenhals, die twee
functies heeft: versnellen van de waterstroom met onze afvalproducten
én afsluiten van de stank uit het riool. Na 1950 is ook het zuiveren van
ons rioolwater goed op gang gekomen en - wij zijn daar als "proper volkje" bijzonder trots op - over de gehele wereld exporteren wij onze anaerobe (zuurstofloze) zuiveringsinstallaties.
Helaas liggen thans weer nieuwe bacteriën op de loer, waartegen onze
w.c. en handjes wassen niet helpen helaas.
Wat moeten we denken van de beruchte ZIEKENHUISBACTERIE
M.R.S.A. (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus) die zoals het
woord al zegt , helemaal ongevoelig is geworden voor de meeste bestaande antibiotica, omdat we die TEVEEL en Te VAAK hebben gebruikt?
Voorheen kwam deze levensbedreigende bacterie alleen voor in ziekenhuizen, maar nu zitten de varkensstallen (40%) er vol mee en is ook 25%
van de varkenshouders besmet. Wist je dat varkensboeren en hun gezinsleden bij opname in het ziekenhuis in quarantaine moeten worden
verpleegd, omdat de bacterie voor verzwakte patiënten dodelijk kan zijn?
Daar praat men in de varkensindustrie, uit vrees voor de economische
consequenties, liever niet over, toch hebben sommigen het belang van de
volksgezondheid hoger aangeslagen en de waarheid durven vertellen in
een ZEMBLA-T.V.-uitzending.
J.vd K.
Meer weten? zie onder "ziekenhuisbacterie" in vrije encyclopedie
WIKIPEDIA of GOOGLE.
Ook: Marc Strous in: betacanon VOLKSKRANT
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Activiteiten 2007
9 sept
13 okt
3 nov
5 nov
10 nov

Fietstocht + BBQ
Uitstapje 50+
Feestavond
Kienen
St. Maarten

Zaal Briels
Zaal Briels

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

Inleveren kopij voor buurtblaedje
voor 5 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 2
Peter Nossin
Schoor 11
Riny v. Veldhoven Schoor 43
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632151
625664
625965
632835
631140
634855
633369

