Van de voorzitter
Het jaar is omgevlogen en na het 25e jubileumjaar gaan we op naar het
volgend lustrum.
We hebben een geweldige opening van de Schoorbrug gehad. Geweldig
hoeveel mensen zich hier weer voor ingezet hebben. Het was werkelijk
een feestje voor Schoor door Schoor.
De kinderen hebben geknutseld, tekeningen gemaakt en over de brug gerend om de opening een onofficieel tintje te geven. Leuk om te zien hoeveel kinderen enthousiast zijn om er een leuke dag van te maken.
Ik wil iedereen bedanken voor hun geweldige inzet, het was een geweldig buurtfeest.
Verderop in het blaedje heeft Wilhelmien een uitgebreid verslag gemaakt. Vanuit deze plaats wens ik een ieder een hele goede zomer .
Tineke Hofstede

Opening Theeschenkerij Hof van Schoor

Informatieblad buurtvereniging
“SCHOOR”
Uitgave: zomer jaargang 2008

Op zaterdag 19 april was de officiële opening van de theeschenkerij.
Frans van den Eeerenbeemt deed de officiële opening met bijpassende
woorden . Van de buren kregen we een prachtig uithangbord . Het was
overweldigend hoeveel mensen ons kwamen feliciteren, de vele bloemen
en passende cadeaus; hartverwarmend!
De muzikale omlijsting kwam van 3 meisjes van de Rockacademie uit
Tilburg en natuurlijk de Shanty groep uit Nederweert waar Hans in zingt.
Hans en ik hebben het zeer gewaardeerd dat er zoveel belangstelling
was.
Bedankt en ik zie u nog wel eens voor een kopje thee, koffie mag ook.
Tineke
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Vrouwendag…….Deel 1

Vroege Pasen

In de gemeente Nederweert werd ook op 8 maart jl. vrouwendag gevierd
en wel in het gemeenschapshuis Pastoeërskoel te Leveroy. Het thema
was Vrouwenrecht / onrecht.
Er was een alternatieve modeshow georganiseerd, die regelmatig de
lachspieren in werking stelde.
In de pauze werd getrakteerd op koffie/thee en eigen gebakken vlaai.
Tevens was er gezorgd voor gezellige muziek, echter het hoofddoel was
gezellig bij elkaar zijn.
In feite was deze internationale vrouwendag op zaterdag 8 maart jl. een
extra feestdag omdat ook het 100 jarig bestaan werd gevierd.
De oorsprong van deze internationale vrouwendag is gelegen in Amerika, om precies te zijn in New York, waar op 8 maart 1908 vijftienduizend vrouwen de straat op gingen om te demonstreren tegen de slechte
arbeidsomstandigheden in de textielindustrie.
Zij pleitte voor kortere werktijden en een betere betaling, afschaffing van
de kinderarbeid en voor invoering van het vrouwenkiesrecht.
10 jaar later op 8 maart 1917 protesteerden textielarbeiders in het Russische Sint Petersburg tegen de beroerde werkomstandigheden.
Het was een begin van een algemene werkstaking, waarbij ook geageerd
werd tegen de op dat moment heersende wereldoorlog en het voedseltekort.
Vanaf 1922 vieren communistische landen ter herinnering aan de gebeurtenissen in St.Petersburg op 8 maart internationale vrouwendag.
Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw pakte feministische bewegingen in de westerse wereld de vrouwendag weer op met de verwijzing
naar demonstratie in New York in 1908.
Dertig jaar geleden (1978) kreeg vrouwendag een internationaal karakter,
dankzij de erkenning van de Verenigde Naties.
Wereldwijd staat Vrouwendag voor de strijd tegen scheef gegroeide
man-vrouwverhoudingen.

Pasen was dit jaar heel vroeg in het jaar. Dit is te danken aan de maan
omdat op het concilie van Nicea in het jaar 325 na Christus overeen is
gekomen dat Pasen op de eerste zondag na de eerste volle maan in de
lente wordt gevierd. Het gevolg hiervan is dat dit jaar de feestdagen zoals
Hemelvaartsdag en Pinksteren ook heel vroeg in het jaar worden gevierd,
omdat deze plaats vinden na een aantal dagen vanaf Pasen. Om precies te
zijn, Hemelvaartsdag valt 40 dagen en Pinksteren 50 dagen na Pasen.
Op het Concilie van Nicea in 325 beslechtten destijds de bisschoppen
een conflict tussen de christenen die Pasen gelijk met de joden wilden
vieren en anderen die de eerste volle maan in de lente als uitgangspunt
wilden nemen.
Dit jaar begon de lente op donderdag 20 maart om 6.48 uur. De eerste
volle maan na genoemde datum is een dag later en wel om 19.40 uur en
dat betekent dat twee dagen later de Verrijzenis van Christus wordt gevierd. De eerste dag waarop Pasen kan vallen is 22 maart en de laatste 25
april. Pasen bepaalt ook wanneer carnaval wordt gevierd. Dit feest vindt
plaats zeven weken voor Pasen. Op Aswoensdag begint de veertig dagen
tijd, vroeger werd dat de vastentijd genoemd.
Een vroege of late Pasen zegt toch weinig over het weer alhoewel de
gemiddelde temperatuur eind april hoger is dan eind maart. De spreekwoorden ‘’maart roert zijn staart’’en ‘’april doet wat hij wil’’zeggen genoeg over de weersmogelijkheden. Op de eerste Paasdag 10 april 1977
vielen er sneeuwbuien evenzo op de Tweede Paasdag 12 april 1982.
Daar tegenover staat dat op Paaszondag 17 april 1949 de temperatuur 25
tot 30 graden was, uitzonderlijk hoog dus.
Ook als Pasen vroeg valt zijn ooit hoge temperaturen gemeten, namelijk
op 26 maart in 1989 was het zonnig en lenteachtig met 19 graden en op
de 2de Paasdag een temperatuur variërend in Limburg tussen de 22 en 24
graden. Op deze dag werd in Venlo bij een temperatuur van 23 graden de
voetbalwedstrijd V.V.V.-Feijenoord gespeeld, uitslag 1-1.
Verder komt het af en toe voor dat de temperaturen van de twee paasdagen grote verschillen aangeven, bijvoorbeeld in 1929, Paaszondag rond
de 6 graden en Paasmaandag rond de 22 graden.

Wilhelmien Wetemans
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Dit jaar was het erg koud met een temperatuur van zo’n 1 tot 6 graden
overdag en ‘s nachts rond de -2 tot 0 graden. Zelfs lag op tweede Paasdag hier en daar in Midden- Limburg een witte deken, echter van korte
duur. Zeeland werd verrast met een sneeuwlaag van ongeveer 11cm dikte. Gezien het bovenstaande is het dan ook niet zo vreemd dat deze Paasdagen de koudste waren sinds 40 jaar.
Wilhelmien Wetemans.

Paasbrunch
Op 24 maart werd door het bestuur van onze buurtvereniging samen met de kindercommissie een
Paasbrunch georganiseerd. Alle ouders van de kinderen tot en met 8 jaar werden op paasmaandag 24
maart jl. op de ”Meiberg” verwacht voor het traditionele paaseieren zoeken. De Paashaas had het de
kinderen niet gemakkelijk gemaakt want de eitjes
waren op heel onverwachte hoekjes kieren of op bedekte plaatsen met bladeren / takjes verstopt.
Afspraak was dat om elf uur voor alle leden een Paasbrunch gehouden
zou worden. De ouders met hun kinderen die eerst naar de Meiberg waren geweest, arriveerden iets voor elven. Het mag best een prestatie genoemd worden dat de kinderen alle paaseitjes hadden gevonden.
De nieuwe voorzitter Tineke Hofstede, opvolgster van Huub Knapen
opende de paasbijeenkomst, heette iedereen van harte welkom en wenste
allen een zalig paasfeest en bovenal een smakelijke Paasbrunch.
De kindercommissie had er voor gezorgd dat de kinderen mooie kleurplaatjes met kleurpotloden kregen, want u weet dat kinderen niet erg lang
stil kunnen zitten. Ook waren er mogelijkheden om allerlei kransjes te
maken, plastic eitjes een kleurtje te geven, etc. Het is een feit dat kinderen een geweldige creativiteit hebben, die door deze activiteiten naar voren komen. Er waren ook mooie prijzen te winnen. Wat mij betreft hadden ze allemaal een prijs verdiend. Gelukkig kreeg ieder kind een aardige attentie aangeboden.
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De eerste prijs werd gewonnen door Dirk van de Schoor, de tweede door
Beau Bezemer, de derde door Fleur Jansen, de vierde door Femke
Koolen, de vijfde door Aaron Duijts en de zesde door Joep Kluskens. Allen van harte gefeliciteerd. De prijzen en versnaperingen werden aan geboden door Anjes van de Toverbal, hartelijk bedankt hiervoor.
Weet U dat het verstoppen van eieren met Pasen voort komt uit een heidense lenteritueel. Die rituelen waren gewijd aan de godin Ostare, tegenwoordig nog terug te vinden in de Duitse benaming voor Pasen.
Ostare wordt afgebeeld met een haas en eieren hetgeen de vruchtbaarheid symboliseert. Vroeger was het volgens de christelijk leer tijdens de
vastenperiode verboden, tussen Aswoensdag en Pasen, eieren te eten.
Gelukkig waren vroeger de mensen ook vindingrijk. Wat was het probleem? De kippen leggen het hele jaar door eieren. Deze eieren kunnen
geen 40 dagen worden bewaard om daarna te worden geconsumeerd. Oplossing, de eieren werden gekookt en konden zelfs een geruime tijd na
Pasen worden opgegeten.
Een heel oud gebruik is om eieren in akkers te begraven, met het doel dat
deze akkers extra vruchtbaar zouden worden. Het vervolg van het vorenstaande is het verstoppen van eieren in de tuin, of zoals op de Meiberg.
Jawel, daarmee doe je de kinderen van Schoor –Roeven –en de Kraan,
anno 2008 nog steeds een plezier mee.
Tot slot, de Paasbrunch was uitstekend verzorgd en heel gezellig.

Volop leven in en bij de Schoorkuilen
Heeft U het nieuwe bestemmingsplan BUITENGEBIED NEDERWEERT in het Weekblad ook gelezen?
“Bestaande natuur- en bosgebieden en ook nieuwe natuur, zoals
Schoorkuilen worden positief bestemd. In deze gebieden zijn weinig tot
geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk; het bestemmingsplan is gericht
op het behoud van deze gebieden.(. . )”
Goed nieuws dus en inderdaad: aan de Schoordijk zijn afgelopen jaar
stallen gesloopt, maar helaas kwam er aan de Liskesweg een nieuwe bij:
nog dichter bij de Schoorkuilen en nóg groter!
“Dat zou met de huidige wetgeving niet mogelijk zijn geweest”, aldus de
verantwoordelijke wethouder toen, maar intussen zijn ons nieuwe natuurgebied (én de campinggasten op “Klein Schoor”) daar mooi
“klaar”mee, of je nu praat over stankcirkel of geurhinder.

Wilhelmien Wetemans

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

Druk:
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Jan van de Kam
Harrie Koppen
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Wilh. Wetemans
Tineke Hofstede

633188
521509
632665
631809
624933

KO-DU Service
Frenk Scheepers
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Over de laatste ontwikkelingen spraken we met René Gerarts van het
Limburgs Landschap ( kantoor Roermond ) en Raymond Pahlplatz van
het ecologisch bureau “Meervelt” te Nederweert.
Vanaf juni start de afvoer van de zandhopen weer, maar dan alleen vanaf
de Kwegt; hiermee gaat men – na de bouwvakvakantie – in augustus en
september verder en bij voldoende droge weersomstandigheden wordt
ook de binnenbocht van de Kwegt uitgegraven en afgevoerd.

Een ander heel vervelend incident vond plaats op de Kwegt toen men
daar op het water met nota bene een motorboot heen en weer aan het
“lawaai-varen” was. Ook motorcrossers horen natuurlijk in zo’n natuurgebied niet thuis; voor die kwaadwillende jongeren zijn nu overal bordjes geplaatst met “VERBODEN TOEGANG”, zodat handhavend kan
worden opgetreden. Mochten wij – als natuurminnende buurtgenoten op
onze wandeling – vernielingen en/of verstoringen constateren, dan is een
telefoontje naar de politie erg welkom, aldus beide heren. Waarvan akte !
Zie voor meer foto’s van de Schoorkuilen, de Kwegt én “onze” oeverzwaluwen: de prachtige site van de vogelwerkgroep :
www.vogelwerkgroepnederweert.nl
Foto 1: Tijs Loves
Foto 2: J.vd H. Vogelwerkgroep Nederweert.
J.vd K.

Officiële opening van de nieuwe Schoorbrug

De zandbergen bij het wegrestaurant blijven – voorlopig – liggen.
Wat bij de plas achter het voedingskanaaltje aan de Wessemerdijk niet
lukte, is hier bijzonder geslaagd: er broeit in de steile zandhellingen een
flinke kolonie oever-zwaluwen. Dit is voor het eerst in Nederweert in ten
minste vijftien jaar, aldus dhr. Pahlplatz. Ook de dodaars is er aan het
broeden en de nijlgans zwemt er al met jongen. De vrij zeldzame kleine
plevier kun je er signaleren en - héél bijzonder ( de allereerste waarneming in Nederweert ! ) : de drieteen strandloper is er gezien!
Helaas hebben beiden moeten constateren dat ook vandalen het natuurgebied misbruiken voor hun laffe acties:
Bij de Kwegt is het informatiepaneel in brand gestoken en volkomen
vernield; kosten (inclusief ontwerp en fotografie) € 2.500,00 !
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Op zaterdag 17 mei jl. werd de nieuwe Schoorbrug over het kanaal Wessem-Nederweert, met muzikale klanken van harmonie Pro musica uit
Nederweert-Eind officieel geopend. Van 1 november 2007 tot medio mei
2008 Rijkswaterstaat werd het bouwproject van de Schoorbrug uitgevoerd. Uiteraard werden er in deze periode verkeersmaatregelen genomen. Voor de voetgangers en fietsers werd een tijdelijke brug aangelegd.
Het overige verkeer werd omgeleid via Nederweert, hetgeen ter plaatse
duidelijk werd aangegeven.
De oude stalen brug is vervangen door een nieuwe betonnen, die breder
is dan de voormalige. De oorspronkelijk breedte van de brug voor het
zware verkeer is gehandhaafd gebleven, echter aan weerszijden zijn
fietspaden aangelegd. De brug is dus in zijn totaliteit 4 meter verbreed.
De brug is ook hoger geworden.
Voor de opening van de Schoorbrug was er een bruggenontwerpwedstrijd georganiseerd voor de kinderen van onze buurtgemeenschap, die
de leeftijd hadden tussen de 6 en 16 jaar. De kinderen hadden allemaal
op hun eigen wijze schriftelijk
aangegeven op welke manier de
brug kan worden gebouwd. Al
deze ontwerpen werden ten toon
gesteld en vervolgens
beoordeeld door een jury van
R.W.S en K.W.S.
De beste ontwerpen werden
beloond met een prijs. Ieder
kind kreeg een bioscoopkaartje
en mag bij Rijkswaterstaat in
Roermond een kijkje komen
nemen. De winnaars kregen een
''oorkonde''.
Eerste prijs werd gewonnen
door Michelle Knapen en Anouk
Knapen. De tweede prijs ging
naar Kirsten-Duijts en Dirk van
de Schoor. De derde prijs was
voor Beau Bezemer. Allen
gefeliciteerd.
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De jury had het er best moeilijk mee want ieder kind had op zijn eigen
wijze er iets aardigs van gemaakt. De kindercommissie plus de ouders
van de kinderen en nog enkele andere vrijwilligers hadden de brug versierd met ballonnen en tekeningen van de jeugd. Het was meer dan de
moeite waard. Er waren foto’s over de afbraak van de oude en de opbouw van de nieuwe brug door Jan van de Kam.
De officiële opening vond plaats om half drie. Eerst een korte inleiding
van de heren Hegeman, projectmanager Rijkswaterstaat en ir. Jongejans,
projectdirecteur van K.W.S./ V.H.B. Het College van B&W van Nederweert was aan de beurt, burgemeester Henk Evers prees wethouder Thieu
Beelen voor zijn inzet richting provinciale en landelijke overheden om
dit project te doen worden wat het nu is. Hij vond het een goede ontwikkeling en een begin naar mogelijk intensiever gebruik van waterwegen
als transportmiddel en recreatie. Verder was het woord aan de heer Kool,
directeur van K.W.S./V.H.B.-Kosmos, de aannemerscombinatie die het
werk heeft uitgevoerd. Met de woorden van de heer Martein, directeur
Water en Scheepsvaart Rijkswaterstaat Limburg vond de overdracht
plaats van de brug van de opdrachtnemer aan de beheerder Rijkswaterstaat Brabant. Vervolgens gaf Burgermeester Henk Evers het startsein

voor de ballonnenwedstrijd voor de kinderen.....(welke ballon komt het
verst), want de officiële openingshandeling viel ten deel aan de jeugd
van Schoor. Op het moment dat de kinderen van onze gemeenschap door
een muur van tekeningen waren gelopen was de brug officieel geopend.
De burgermeester deelde complimenten uit aan kinderen, ouders en aan
de overige vrijwilligers voor de mooie versieringen die ze hadden aangebracht. De toespraak die hierop volgde was van de heer Van Hattum van
Rijkswaterstaat die een uitvoerige uiteenzetting gaf over het verkeer zowel op de weg als op het water. Tevens werd iets verteld over de problematiek van hoog water, overstromingen en dat er voldoende schoonwater kan worden geproduceerd dan wel geleverd. Verder werd er door
de directeur Blankevoort, (de bouwer van de brug) en de heer A. Kool
uitleg gegeven over de werkzaamheden/opbouw van de betonnen brug.
Het heien van de damwand ging helaas gepaard met enige overlast.
Na de officiële opening, werd iedereen door de burgermeester uitgenodigd om bij het''Hof van
Schoor''het feest voor te
zetten.
Ook de kinderen
vermaakten zich
geweldig, ze mochten
van een springkussen
gebruik maken of ze
speelden met de hond
van de fam.Hofstede.
Er werd door de fam.
Gommers ijs geserveerd,
maar ook koffie en thee
met zelf gebakken cake
van Tineke was heel
lekker. Ook diverse
soorten frisdranken, bier en wijn werden er geserveerd. Alles was tot in
de puntjes verzorgd. Na afloop kreeg iedereen een aardige attentie aangeboden.
Foto’s: Frans van den Eerenbeemt
Wilhelmien Wetemans
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IN MEMORIAM
Ger Koolen
Op 21 mei j.l. overleed, volkomen onverwacht, in de
leeftijd van 65 jaar, onze buurtgenoot Ger Coolen.
Heel zijn leven woonde hij hier op ’t Schoor, waar
we hem beter kenden als Ger van “Poel Lei” en
“Poel Drien”, de tweede zoon van Lei en Drien Coolen – Peeters.
In zijn jonge jaren werkte hij mee op de boerderij van zijn ouders,
en toen zij verhuisden naar de nieuw gebouwde bungalow, Schoor
nr. 31, ging Ger met hen mee.
Op de ouderlijke boerderij – intussen overgenomen door zijn broer
– bleef zijn hulp steeds welkom, zoals later op de aldaar gevestigde
sierteeltkwekerij van zijn neef, waar hij ook zijn hobby’s: planten
kweken, tuinieren en bijen houden, volop kon beoefenen.
In de beginjaren werkte hij op verschillende plaatsen in het land in
de wegenbouw, maar vooral landbouwmachines bleven zijn grote
belangstelling houden. Hij was dan ook op menige open dag bij
tractorbedrijven te vinden. In het weekend bezocht hij graag de
dansavonden voor alleenstaanden.
Na het overlijden van vader, nam Ger de zorg van moeder op zich en
bracht hij haar dagelijks met de auto naar haar zangkoor, de kaartclub, of alle andere gewenste bestemmingen in de regio.
Zijn boerderij in ’t Hulsen had hij intussen verbouwd tot twee moderne woningen en het was de bedoeling om hier met zijn moeder te
gaan wonen.
Met name zij zal haar Ger nu het meeste missen.
Wij wensen haar en de familie, mede namens onze buurtschap, veel
sterkte in dit onverwachte verlies.
Moge Ger rusten in vrede.
J.vd K
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NAOBERNOWTS
In deze rubriek verzamelen en publiceren we alle buurtnieuwtjes.
Laat het de redactie even weten!

Overleden:
Ger Koolen op 21 mei j.l. Familie Koolen sterkte gewenst. (Zie In Memoriam elders in dit blad)
Drempels:
Op de weg Schoor-Kraan worden 3 drempels aangepast. Een uitgebreider artikel hierover volgt in het volgende buurtblaedje.
Voor alle geslaagden een dikke proficiat
Voor iedereen: een goede vakantie.
Ingezonden brief:
Aan het bestuur van Buurtschap Schoor.
Hiermee maak ik bezwaar tegen het schrappen van de fietstocht (dit
jaar). Ik ben het met Annie Linders eens, die een open brief hierover
schreef in het buurtblaedje Lente. De fietstocht is een meest druk bezochte activiteit van de buurtvereniging, waar jong en oud aan mee kan
doen. Wat goed loopt moet je zo laten! Er is in het verleden door enkele
leden zelfs gevraagd om 2 fietstochten te organiseren; een in mei en een
in september. Hoe kan een bestuur dan kiezen voor een kanotocht in
plaats van een fietstocht. Ik hoop dat onze nieuwe voorzitster Tineke
Hofstede dit in overweging wil nemen en de fietstocht dit jaar toch door
zal laten gaan. Als het bestuur het te veel werk vindt om een fietstocht uit
te zetten zou een oproep geplaatst kunnen worden voor enkele vrijwilligers die dit op zich willen nemen.
Mien Cuijpers

Consumeren of consu-minderen?
Carien Karsten en Klazien Laansma schreven samen het boek:
“SHOPPEN, DE LUST, HET LIJDEN EN DE LOL “, waarin zij
een testje publiceren om meer te weten over je koopgedrag.
Zij stelden de volgende vragen, die je met “ja”of “nee” moet beantwoorden:
Koop je ooit dingen en verberg je ze dan voor je partner of huisgenoot ?
Koop je vaak in een roes en stort je daarna in ?
Is shoppen je favoriete tijdsbesteding ?
Ga je shoppen, ook al sta je rood ?
Plagen anderen je wel eens met je koopgedrag en noemen ze je
“koopverslaafd”?
Heb je kasten vol spullen die je niet draagt of gebruikt ?
Ga je winkelen omdat je je down voelt en je je stemming wilt verbeteren ?
Gebruik je smoesjes om onnodige aankopen te rechtvaardigen ?
“De spullen waren voor de helft van de prijs.” “Ik heb ze voor
mijn werk nodig” of:
“Ik bewaar ze voor een verjaardag van een vriendin.”
Vind je het onmogelijk om je aan je boodschappenlijstje te houden, als je aan het shoppen bent en geef je daardoor méér uit dan
je hebt voorgenomen en/of kunt ?
Heb je het gevoel dat het geld je door de vingers glipt, dat je niet
weet waar het blijft?
Maak je grapjes over de overvloed aan spullen die je hebt ?
Heb je vier of meer vragen met “ja” beantwoord, dan ben je waarschijnlijk koopverslaafd.
Hoe plezierig kooplust ook begint, het kan soms dramatisch eindigen met
incassobureaus aan de deur of zelfs een uitgesproken faillissement of
echtscheiding. Carien Karsten legt uit hoe dat komt:

Ja Mien, de fietstocht gaat door op 7 september a.s.
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Je ziet mooie dingen en door die te kopen ontstaat een plezierig gevoel in
de hersenen, daar wordt het ‘beloningscentrum’ geactiveerd en dat plezierig gevoel wil je graag weer opnieuw beleven.
Het is als met elke verslaving: het begint als een lolletje, op een bepaald
moment heb je steeds meer nodig om hetzelfde lustgevoel te krijgen en
kun je niet meer zonder.
Er is echter één groot verschil met andere verslavingen: je gaat er niet
raar van praten of jezelf verwaarlozen; integendeel: veel koopverslaafde
mensen zijn juist heel leuk in de omgang en gericht op uiterlijk en plezier
totdat ze zovéél geld hebben uitgegeven, dat ze geen kant meer op kunnen en de deurwaarder op de stoep staat.
Meer weten ? Kijk op de zéér informatieve site van het
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting:
Alles over geld (lenen én besteden) voor jong en oud.
http:// www. Nibud.nl
J.vd K.

3 juni
onze “HOLLANDSE NIEUWE” komt er
weer aan!
Wat is een “Hollandse Nieuwe “?
De meest gegeten vis in Nederland: de haring
mag alléén “Hollandse Nieuwe”heten, als hij is
gevangen tussen half mei en half juli, minstens
16% vet bevat en is ‘gekaakt’, gepekeld en gefileerd.
Wat is ‘kaken’ eigenlijk ?
Bij het kaken worden de kieuwen ( = ‘kaken’)
en ingewanden van de haring eruit gehaald, zodat hij minder snel bederft; alleen de alvleesklier
blijft zitten, die produceert bepaalde enzymen,
die de “Hollandse Nieuwe” zo lekker mals en
ziltig maakt.
18

Wordt haring gekweekt ?
Nee, haring is altijd wilde vis, maar die in de Noordzee door overbevissing bijna was verdwenen; door een vangststop tussen 1977 en 1984
heeft de soort zich op het nippertje kunnen redden.
Nu vangen we verstandiger met onder meer de invoering van QUOTA.
Waarom wordt de vers gevangen haring meteen ingevroren ?
Bij min 20 graden Celcius wordt de haringworm gedood, dit is een parasiet in de haring waar je flink ziek van kunt worden.
Bovendien is na het invriezen het héle jaar “Hollandse Nieuwe” verkrijgbaar. Eigenlijk klopt dat niet, want vanaf augustus heet hij niet meer
Nieuwe Haring, maar : “maatjes-haring”. Laat ‘m smaken!
Meer weten ? kijk op www.goedevis.nl bij: STICHTING DE NOORDZEE. BRON: Volkskrant: “GROEN&GELD 31 mei 2008.
J.vd K.

De “Molenberg” bij sluis 15 midden in
de vorige eeuw
Het loopt tegen het einde van 1944.
In Nederweert is de oorlog dan al enkele maanden voorbij, maar de aanen afvoertroepen richting Duitsland
hebben nog hun handen vol met het
transport van materiaal en munitie.
Bij sluis XV, stopt soldaat Regg Herbert van het ROYAL ARMY SERVICE CORPS voor een kleine rookpauze naast het transformatorhuisje,
waar hij gefotografeerd wordt.
Dank zij het identificatienummer op
zijn vrachtauto en het zoekwerk in Engelse oorlogsdocumentatiecentra hebben speurders in Nederweert zijn naam
en persoonsgegevens kunnen achterhalen.
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In 2007 bezocht o.a. Piet
Verheijen (Piet van Steemes
Fraens van de Wessemerdijk
nr.3) in Porthleide (Engeland) de oorlogsveteraan.
Het werd een hartelijke
ontmoeting, zoals bijgaande
foto laat zien.
Heeft U ook nog familie- of
boerderijfoto’s uit (het midden van) de vorige eeuw ? Wij scannen die graag voor het “BUURTBLAEDJE”; onze (oudere) bewoners doen we daar een groot plezier
mee. Met dank aan Piet Verheijen, Ospel.
J.vd K.

Vrouwendag…….Deel 2
Begin jaren 70 van de vorige eeuw verschenen de Dolle Mina’s die met
veel tam tam ten strijde trokken, tegen de vastgeroeste rolpatronen.
Acties-heette –aksies in die jaren, dit wilde zeggen alles moet anders.
De huishoudbeurs ‘’Alles voor Eva’’ in de Eurohal in Valkenburg bracht
op 30 april 1970 vele actiegroepen op de been. Deze extra drukte werd
mede toegeschreven aan Ursulla Bennecke, echtgenote van de NAVO
bevelhebber in Brunssum, die het evenement kwam openen. De dolle
Mina’s, de zwarte kabouter uit Heerlen, de Derde Wereld Beweging en
het Happy End Afcent Komitee togen allen naar het Geulstadje.
De autoriteiten huiverden en bij de Eurohal wachtten hordes agenten en
er stonden overvalwagens klaar. Het Limburgs Dagblad beschreef het
optreden van de gezagdragers de volgende dag ‘’vrij kinderachtig en ontactisch’’. Het voorkwam wel dat de demonstranten doordrongen tot de
beurs. De enige mogelijkheid voor de Dolle Mina’s was dat ze op behoorlijke afstand van de poort pamfletten konden uit delen.
Het was jammer dat zo een ludiek en onschuldig protest niet werd getolereerd. Ook werd door de feministen in 1970 de management opleiding
Nijenrode, toen nog een exclusief domein voor mannen, bezet.
20

21

Aangezien deze feministen de pers vooraf attendeerden op hun plannen,
kregen zij veel media aan dacht. De actiegroepen in Amsterdam waren
heviger dan in Limburg, b.v. abortus vond men in Limburg een brug te
ver. De traditionele organisaties zoals Katholieke Plattelandsvrouwen
kwamen niet veel verder dan lezingen over de huishouding, een interessant boek of een uitstapje naar de bloembollenvelden Keukenhof e.d. De
dolle Mina’s zochten indertijd bewust het shockeffect op om de discussie
op gang te brengen. Het is meerdere malen voorgekomen dat zaalhouders
weigerden hun zaal ter beschikking te stellen aan de Dolle Mina’s.
Bij gemeenteraadsverkiezingen gingen de Dolle Mina’s de wijken in om
vrouwen aan te sporen op vrouwelijke kandidaten te stemmen. Veel beroering veroorzaakte de komst van de eerste sexshop in Maastricht. Een
pater gooide uit protest een steen door de ruit.
Tot op heden menen vele vrouwen nog altijd dat de mannen bevoorrecht
worden t.a.v. vrouwen. De mannen verdienen gemiddeld meer en hebben
dus de best betaalde baantjes. Mannen werken veel minder in de huishouding en besteden minder tijd aan hun kinderen. De vrouwen worden,
als er kinderen komen, min of meer gedwongen minder te gaan werken.
Toch kan geconcludeerd worden dat de verschillen tussen man en vrouw
t.a.v werk in de huishouding, steeds kleiner worden.
Wilhelmien Wetemans

De Pen
Beste
buurtgenoten!
Op 7-7-2007
zijn wij, Paul en José Batenburg,
voor pas de
tweede keer in ons leven verhuisd.
Voor ons dus een heel grote stap vanuit Geldrop waar we vanaf ons
trouwen in 1974 gewoond hebben naar Kraan 28 in Nederweert. We
hebben elkaar in Eindhoven leren kennen, waar José met vriendinnen,
vanuit Weert, regelmatig uit ging. Paul woonde bij zijn ouders in
Geldrop en liep José in een dancing aan het Stationsplein tegen het lijf.
Na een korte woontijd van Paul in Leende zijn wij in 1974 getrouwd. Op
onze trouwdag op Keent in Weert (José woonde bij haar ouders) wist ik
haar te vertellen dat we de dag ervoor bericht gekregen hadden dat we
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een huis konden kopen in Geldrop. Net zoals nu, was toen het kopen van
een huis een zware (financiële) klus waarbij de ouders een goede helpende hand hebben uitgestoken. De tijden van toen zijn denk ik niet erg veranderd als we kijken hoe het onze drie kinderen inmiddels is vergaan. De
oudste, zoon Bjorn, begin dertig, is getrouwd en ze verwachten dit jaar
snel na de vakantie hun eerste kind, ons twee kleinkind. Ze wonen in Den
Haag wat voor ons wel wat ver weg is om van nabij te zien hoe de nieuwe telg op zal gaan groeien. Wat ik zoal heb gehoord in onze buurt zijn
wij daar niet de enige in, er zijn hier best veel opa’s en oma’s die kleinkinderen op visite krijgen en de kleintjes laten genieten van de omgeving
van Schoor. Het wonen en leven in dit mooie stukje “buiten” lijkt misschien wel gewoon maar de schijn bedriegt: het is echt bijzonder!
Onze oudste dochter Yarka, achter in de twintig, met manlief hebben dit
jaar op 13 april hun eerste kind, een zoon gekregen. We zijn erg trots op
ons eerste kleinkind Tyl die met zijn ouders in Geldrop wonen. Nu blijkt
ook voor ons dat de roots in Geldrop nog sterk aanwezig zijn….en het
wennen aan onze nieuwe stek meer voeten in de aarde heeft dan we gedacht hebben!
Ons derde en jongste kind is Myrthe die met haar vriend al een paar jaar
in België woont. Ze is nog niet zolang afgestudeerd en ze zijn samen bezig met hun werk, paarden hobby en het genieten van hun appartement
waar ze zelf erg hard aan gewerkt hebben.
Toen ons eerste kind op komst was is José gestopt met haar werk als gezinsverzorgster en heeft de aandacht volledig op ons eigen gezinnetje gericht. Paul studeerde in die tijd naast zijn werk bedrijfskunde en kwam
via de overheid in het bedrijfsleven terecht. De laatste jaren worden de
zakelijke werkzaamheden met veel enthousiasme ontplooid in een bedrijf
wat horproducten maakt. Dagelijks reizen met de trein naar Boxtel blijkt
wel ver maar toch niet onoverkomelijk. Het openbaar vervoer ervaar ik
toch niet zo slecht als vaak beweerd wordt. José heeft haar passie voor
kinderen al vele jaren kunnen toepassen als leidster van een peuterspeelzaal. De woelige jaren van professionalisering heeft ze op haar eigen
wijze meegemaakt en kunnen inpassen in ons dagelijkse leven: ze werkt
nog steeds een paar dagdelen in Geldrop.
Naast onze eigen bezigheden hebben we samen onze hond Balou als
hobby: José traint nog iedere week met haar op gehoorzaamheid en behendigheid. Paul traint met haar op speuren een leuke sport waarbij deze
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Retriever erg veel plezier heeft in het zoeken naar (op dit moment) een
stukje leer en als ze het gevonden heeft trots gaat zitten.
Ook apporteren is een sterk punt van haar: het vele water hier inde buurt
is een echte uitdaging bij elke uitlaatbeurt, ze is nu eenmaal een hond die
verzot is op water en dienstbaar wil zijn voor het baasje.
Wij zijn als “jonge” buurtgenoten nog volop aan het verkennen en aan
het leren van dit mooie deel van Nederweert. Grappig is het om te vertellen dat we tijdens het schrijven van dit stukje, op zondagmiddag, even
een ommetje maakten en bij het Hof van Schoor aan de praat kwamen.
Wat bleek: onze voorzitster kende ons al op “papier” maar had er nog
geen “plaatje” bij. Zo werd een bezoekje aan het Hof méér dan een gezellige stop: ons kent ons weer wat beter.
Groetjes, Paul en José Batenburg-Vorage

Nieuw Kindercentrum “HummelHoeve”
Kindercentrum ‘HummelHoeve’ biedt vanaf Oktober op een professionele wijze kleinschalige kinderopvang in een gezellige, veilige, unieke en
landelijke omgeving, met een grote speelweide. Het individuele kind
staat centraal, we accepteren de eigenheid van ieder individueel kind. Ieder kind mag er zijn en wordt gewaardeerd. Hummelhoeve biedt een
leerrijke omgeving met veel mogelijkheden, buiten is er van alles te beleven, daarnaast ervaren kinderen bewust de verschillende seizoenen en
is er het contact met dieren.
De openingstijden zijn van 7.30 tot 18.00. Door gebruik te maken van
verlengde opvang kunnen deze eventueel uitgebreid worden. De opvang
vindt plaats op vaste dagen, er is wel een bepaalde mate van flexibiliteit
qua uren. HummelHoeve ligt op de Arishoek 1 in Schoor, centraal tussen
Weert en Nederweert, op 5 minuten rijden van Leuken, op 5 minuten rijden van de A2 en op nog geen 10 minuten rijden van het centrum van
Weert. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen!
Vriendelijk groetend,
Kindercentrum “HummelHoeve” – Marlous Verboogen – 0495-5854890610199003 – info@hummelhoeve.nl
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Van bakken, bakhuis en bakkers.
Of broodbakkende bakkers in het bakhuis.
door Harrie Koppen

Brood, volksvoedsel bij uitstek.
Vrijdag was de bakdag bij uitstek, vader stookte de oven witheet en moeder bakte de mik, de vlaaj en soms het roggebrood. De oven wordt heet
gestookt met takkenbossen, mutterden (7) in de Limburgse streektaal. Als
de zogenaamde "hemel"(8) witheet is wordt de rest van de hout assen,
aomeren (9), uit de oven gehaald. Dit uithalen gebeurd met een raokeliezder (10). De vloer wordt gedweild met een natte juten zak om het rest
vuur en stof uit de oven te halen. En daarna gesloten, voor tien a vijftien
minuten rust om de warmte goed in de stenen te laten doordringen. Als
de brooddeeg voldoende gerezen is wordt er ingeschoten, de ovendeur
gesloten, het bakproces kan beginnen. Inschieten gebeurd meestal met
houten ovenschieter met lange steel.
Eertijds werden de ronde broden op de vloer tegen elkaar aan geschoten,
later werd het brood op platen of in broodbakken gelegd. Na twintig à
dertig minuten, soms drie kwartier als de oven niet erg warm, is het brood
gaar. Door met de vingers tegen de onderkant van het brood te kloppen
kan men horen of het voldoende gaar en doorbakken is. Om bovenkant
van het brood te laten glimmen, werd deze soms geveegd met borstel en
water. Op houten rekjes gelegd kan het brood uitwasemen.
Eertijds werd het meest een soort volkoren tarwebrood met ongeveer 40
procent volkoren roggemeel gebakken met een stevige steek reuzel erin.
Als giststof werd meestal zuurdeeg of zuurdesem gebruikt, dit is een kleine bolletje deeg dat van het vorige baksel is bewaard, geweekt in water of
melk is dit een prima materiaal om het de deeg te laten rijzen. Mensen die
in de buurt van een brouwerij woonden gebruikten meestal natte biergist,
dat bij de brouwer verkrijgbaar was. Vanuit de biergist is de huidige gist
ontstaan wat we, in min of meer, gedroogde vorm kunnen kopen. In
plaats reuzel of boter, om het brood en de vlaaj mals te houden, gebruikte
men ook vaak de eerste melk van een pas gekalfde koe, de zogenaamde
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biest (11). Door het hoge vetgehalte was de rijzing meestal niet optimaal,
maar het brood was bijzonder lekker van smaak.
Bij sommige families bestond het gebruik om het laatste brood wat de
oven inging een kruisje mee te geven. Op dit kruisbrood maakte men met
de wijsvinger vier kuiltjes in de gerezen deeg, in de vorm van een kruis.
Met dit kruis werd Gods zegen gevraagd over het slagen van dit bakproces. Het kruisbrood werd altijd als laatste uit de kelder gehaald, met andere woorden: er moet weer gebakken worden.
Nadat het gebakken brood op tafel kwam, werd allereerst driemaal een
kruis gemaakt over het brood alvorens het aan te snijden. Dit gebeurde
ook weer om Gods zegen te vragen over dit voedsel.
Voor zon en feestdagen bakte de boerin een witte "mik"(12) van gebuilde
tarwe of roggebloem, melk, roomboter of varkensvet. In sommige families was het de gewoonte, om soms voor de kermis, ook nog een "dikkoek" te bakken, dit was een plat rozijnenbrood, gemaakt van bloem, boter, melk, eieren, rozijnen, stukjes suiker en nog enkele smaakmakers. De
deeg werd met de hand plat geslagen en vervolgens gebakken. Daarna
met opgeloste suiker afgesmeerd. En geserveerd in punten zoals de vlaaj.
Nadat brood en de vlaaj ( alleen kermis en feestdagen) gebakken was,
werd het roggebrood ingeschoten.
Als de oven niet al te warm was liet men het roggebrood de gehele nacht
in de oven, dan was het gegarandeerd gaar. En droog!!!!!
Roggebrood werd gebakken van eigen rogge, indien het vochtgehalte niet
al te groot was lukte dit nog wel. Deze vaste deeg had de eigenschap, als
het vochtgehalte van de rogge te hoog was, dat de korst na het bakken, los
liet van het brood. Maar brokken is ook brood antwoordde dan de boerin.
Roggebrood mengen was zeer zwaar werk het werd dan ook meestal door
de mannen gedaan, soms met de voeten....... we gaan er vanuit dat deze
eerste gewassen werden??
Na de twintiger jaren werd door de meeste boerenmensen het roggebrood
van de bakker betrokken, deze verwerkte Amerikaanse of Franse rogge
dat een geringer vochtgehalte bezat. In de Limburgse streektaal wordt er
gesproken van mik en brood, mik werd en wordt gebakken van gebuild
meel en brood van ongebuilde tarwe of rogge.
Een bijzonder brood(mik)recept werd mij verteld in de tachtiger jaren
door Oma To Creemers uit het Schoor, namelijk een lindebloesem en of
vlierbloesembrood. Onder de brooddeeg werd verse(gewassen) lindebloe27

sem of vlierbloesem gemengd, nadat deze gebakken waren gaf dit aan het
brood een bijzondere honingsmaak. In het Eynderhoof-bakhuis werd de
proef op de som genomen en inderdaad, apart en bijzonder lekker van
smaak. "Leknaazen(17)" denken daar natuurlijk anders over. Dit brood
kan alleen gebakken worden als er verse bloesem is.
Als de boerin, of een van de oudere dochters, tijd over had werd er nog
knapkoek (18) gebakken. In Nederweert en omstreken werd deze op een
vlaajplaat gebakken met een mes of rollertje in ruiten gesneden, zodat hij
makkelijker te verdelen was. In Roermond werden vierkante knapkoeken
gebakken, dan had men geen afval. Maar kinderen vonden deze "afval",
net het lekkerste. Deze lekkernij moest men in een dichte trommel (hoog)
bewaren, en men had altijd iets "aan te pakken" als er onverwacht bezoek
kwam. Knapkoek bakte men van bloem, boter, bastaardsuiker, soms eieren en ammoniak (scheikundige gist). Knapkoek werd als laatste in een
lauwe oven gebakken.
Na een dag van hard werken, waren de kelderschappen weer gevuld.
Naoberplicht(19), het kwam nog al eens voor dat men brood op was voor
de bakdag, dan werd er in de buurt geleend. Na de bakdag werd het geleende terug gebracht, het beste en mooiste brood werd uitgezocht. Om
even laten zien dat ze het bakken in de vingers had.
Verval.
Eeuwenlang heeft dit broodnodige gebouwtje gestaan rond de boerderij,
heeft vele oorlogen, revoluties en ander leed doorstaan. En indirect vele
levens van de hongersnood behoedt.
Samen met de vlierstruik en de "mutterdenhoup (7)" is het in verval geraakt en verdwijnt het geruisloos uit het landschap. Tot ca.. de vijftiger jaren van deze eeuw, werd nog door vele boerenfamilies zelf mik en vlaaj
gebakken. Zeker in de oorlogsjaren 1940-45 had het zelf bakken nog vele
voordelen, men wist wat men at. De zelf geteelde tarwe werd gemalen in
een klein handmolentje, of door een molen zoals die in de Bra-obe (20)
schuur in Eynderhoof te zien is, van deze molen konden de bezetters niet
zien of dat er gemalen werd. Bij windmolens kon de Duitsers de wieken
zien draaien. De broodbonnen werden aan kennissen of familie gegeven
die er extra "oorlogs"-brood op konden kopen.
Na de oorlog verschenen de bakkers aan de deur en ontlasten de boerinnen van het tijdrovende wekelijks terugkerende karwij. Ook speelde het
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een rol dat de grotere zoons buitenshuis gingen werken en brood meenamen naar het werk. Mensen uit de stad kenden alleen bakkersmik, dunne
sneetjes, gelijk van vorm en kleur. Boerenzoons hadden eigen gebakken
mik, stevige grote boterhammen, soms niet zo mooi van vorm en kleur,
daarentegen zeer smakelijk en belegd met "eigen" hesp. Heden ten dage
is men blij als deze boerendelicatesse nog eens kan proeven. Zeker als zij
het kleffe supermarktbrood geregeld te eten krijgen..
Langere tijd een onmisbaar gebouw, met een gezellige atmosfeer en reuk,
waar op bakdagen voor de kinderen altijd wel wat te "snaadselen” (21)
viel. In de tijd als de appelen rijp waren werd voor de kinderen speciaal
een pieël-appel (22) gebakken. Iets lekkerder was voor kinderen niet
denkbaar. Welk kind heeft niet de korsten van de verse mik afgeplokken,
of de niet gebakken kruimels van de "greumelkesvlaaj (23)" opgegeten??
tot ze ten lange leste uit het bakhuis werden gejaagd.
Later toen de "bakkessen" niet meer gebruikt werden, werd het ingenomen door de kinderen als speelhol of als werkplaats voor de boer en de
grotere jongens. Soms kregen meerdere varkens of het paard er stalling.
Soms vernederd tot kolenhok en of verzamelplaats van niet meer gebruikte materialen en gereedschap. Het bakhuis was afgeschreven, de vlier en
de brandnetelen kregen vrij spel. Regen en wind kregen vat op de pannen,
de oven stortte in en uiteindelijk verdwijnt dit kleine en eerder zo belangrijk monument voor goed van de boerenhof. De laatste jaren ontstaat gelukkig weer meer belangstelling om dit kleine monument te behouden en
te restaureren. De gemeente Nederweert heeft zelfs een subsidieregeling
voor het onderhoud en restauratie van het bakkes. In het Weerter land
heeft men enkele jaren geleden, via het VVV, een bakhuis fietsroute uitgestippeld. Maar helaas zijn van deze route weer een aantal bakhuizen
verdwenen. Soms krijgt het bakhuis zijn oorspronkelijke functie weer terug. Het is bekend, in een klein gehucht net over de grens, dat een viertal
buren elke zaterdag weer brood en vlaaj bakken voor eigen gebruik. De
mannen zorgen dat de "hemel" wit wordt, terwijl de vrouwen deeg en
spijs maken. Dat ook de kinderen van de partij zijn behoeft niet te verwonderen. Naast het gezamenlijk bakken, dat gebeurde eertijds ook, zijn
nu vooral de sociale contacten erg belangrijk. En niet te vergeten de gezelligheid. En het spaart brandstof of te wel mutterden.
Wordt vervolgd
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Activiteiten 2008
7 sept.

Fietstocht
Uitstapje 50+
Feestavond

zaal Briels

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

Inleveren kopij voor buurtblaedje
voor 3 september op schijf of via e-mail: frenk18@hetnet.nl
BESTUURSLEDEN
Diana Briels
Kraan 6
Resie Duits
Kraan 15
Gonny Franssen
Schoor 24
Tineke Hofstede
Schoor 50
Peter Janssen
Roeven 12a
Helma Nijsen
Kraan 2
Peter Nossin
Schoor 11
Johan Raemakers
Kraan 26a
Riny v. Veldhoven Schoor 43
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632151
625664
625965
624933
633685
631140
634855
542694
633369

