Voorwoord
De zomer is dan echt begonnen. De laatste loodjes op het werk en dan
heerlijk genieten van een welverdiende vakantie, maar .... niet voor
iedereen. Er wordt druk gehockeyd en gevoetbald, en velen zitten voor
de buis gekluisterd. Op Schoor is de "oranje-gekte" niet echt losgebarsten. Geen oranje vlaggetjes in de straten en geen versierde huizen (of
heb ik iets gemist?).
Hoe de zomer er ook uit mogen zien voor eenieder: Een fijne zomer gewenst!
Het bestuur

Buurtfeest 2014

Informatieblad buurtvereniging
“SCHOOR”
Uitgave: zomer jaargang 2014

Op zaterdag 5 april was ons buurtfeest. In plaats van een dansavond
in de herfst hadden we een voorjaarsfeest.
Jong en oud was vertegenwoordigd, 78 mensen. Harrie Bergh verzorgde
de muziek en praatte de boel aan elkaar. Nadat Marleen, Peter, Hein en
ik namens het bestuur het “bal” hadden geopend gingen de beentjes van
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de vloer. Het was gezellig er werd gedanst en gepraat.
De natjes en de droogjes werden zoals altijd weer voortreffelijk verzorgd
door alle medewerkers van zaal Briels. Het was een leuke avond die
doorging tot in de laatste uurtjes. Voor herhaling vatbaar.

“CHOCOMOUSSE”
Een komedie gespeeld door toneelgroep “De Meiberg”.

Mathilde Sieben.

Lente 2014
Na een geweldige winter, voor
wat de temperatuur betreft,
begon de lente aan de frisse
kant. Geen regen maar het was
wel bewolkt met af en toe zon
met een temperatuur van
ongeveer 4 graden en in de
namiddag stak er vaak een
venijnig oostenwind op. Dit
was het begin van ongeveer
tien dagen koud en fris weer. We zijn in de winter erg verwend geweest
wat betreft het weer, met name door de hoge temperaturen zowel overdag als in de nacht. Door de nadering van een oceaan depressie nam de
wind toe met zelfs als gevolg sneeuw in Zuid Limburg, vooral in
Maastricht. In Frankrijk kon geschaatst worden, evenzo in het noorden
van Nederland. Vooral in het weekend van 24 maart nam de kou gevoelsmatig behoorlijk toe. Wij waren in feite niets gewend. Het is bekend dat in het begin van de lente regen, sneeuw en zonneschijn zijn te
verwachten en soms tegelijk. Na Pasen was het weer schitterend, echt
weer om buiten te zijn. De natuur stond in volle bloei, de kinderen speelden vrolijk buiten, wat hen extra energie gaf. Maart en april zijn ontzettend droge maanden geweest. Gelukkig is in de eerste helft van mei extreem veel regen gevallen. Hopelijk zal deze zomer ons van alles voldoende bezorgen, met name zon en regen.
Wilhelmien Wetemans

2

Na een pauze van een jaar is toneelgroep “De Meiberg” weer terug.
Traditiegetrouw zitten we het weekend na de carnaval in zaal Briels.
We kijken naar de prachtige voorstelling “Chocomousse” geschreven door Bart Daems en Hilde Vleugels.
Als voorproefje op de voorstelling krijgen we bij de ingang een cupje
chocomousse. Piet Peters stelt de spelers aan ons voor. Buiten de vertrouwde gezichten van Frans van Eijk, Will Peters, Resie Duits, Luuk
Nossin en Peter Nossin zien we vijf debutanten. Wilhelmien van Houten,
een oud buurtgenote, speelt de nieuwe ambtenaar. De rol van burgemeester is weggelegd voor Eline Briels, de dochter van Leon en Diana Briels.
Pierre Winkelmolen is de man van ambtenaar Bianca. Monica Bongers
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moet als “loketklant” haar lastige, zeurderige kind, uitstekend gespeeld
door de jongste debutant Indira Jacobs, in bedwang houden.
Wilhelmien komt als nieuweling werken op het gemeentehuis. Ze wil
graag aan de slag maar niemand heeft tijd voor haar. De beide dames op
de afdeling zijn met vanalles bezig behalve werken. Bianca, uitstekend
gespeeld door Will Peters, is druk met de andere sekse. Dit is niet haar
man Gerard, gespeeld door Pierre Winkelmolen. Deze heeft meer oog
voor de computer dan zijn vrouw. De koopgrage Ria, met verve gespeeld
door Resie Duits, sleept allerlei spullen aan. Rogier runt in zijn eentje de
gehele afdeling. De arme man rent zich rot. Luuk Nossin speelt de gestreste ambtenaar Rogier. Van bureauchef Fons hoeft ze ook niet veel te
verwachten. Deze wordt letterlijk en figuurlijk zoet gehouden met chocomousse. Het een na andere bakje slurpt hij weg. Frans van Eijk speelt
deze “gesuikerde” rol. Ik denk dat hij na dit weekend geen chocomousse
meer kon zien. De beide dames moeten een beetje inschikken zodat de
nieuweling een plekje krijgt om te werken. Dit gebeurt met veel tegenzin. Een bureau is er niet maar de technische dienst weet wel raad. Moppelend, met een plank onder de arm komt “gemeentetechneut” Peter
Nossin het kantoor binnen. Een beetje schuiven, een plank op twee bureaus en voila… een werkplek. Maar werk? Uiteindelijk gaat Wilhelmien
die arme Rogier maar helpen. Met deze actie verklaart ze de oorlog met
Bianca en Ria. Die zien niets in een “werkende” bemoeial. Ze besluiten
met behulp van bakjes chocomousse Fons zo te bewerken dat ze die
nieuweling weer gauw kwijt raken.
Wat ze allemaal, behalve de burgemeester niet weten is dat Wilhelmien
een inspectrice van het rijk is. Ze moet de inzet van de ambtenaren beoordelen. De burgemeester is een beetje bang voor de beoordeling. Ze
heeft het nu goed voor elkaar. Ze gaat tijdens werktijd geregeld tennissen
met bureauchef Fons en zijn vrouw. Ondanks dat inspecteur alias nieuweling Wilhelmien zich verbaasd over de gang van zaken in dit gemeentehuis ziet ze door allerlei verwikkelingen ook de menselijke kant van de
ambtenaren met al hun zorgen en problemen. Ze besluit om hen te helpen. Ze helpt Ria van haar koopverslaving en financiële problemen af.
Ze herenigt Bianca en haar echtgenoot en maakt van de gestreste Rogier
een ontspannen man. Helaas kan ze niet iedereen helpen. Fons heeft pro-

fessionele hulp nodig. Hij heeft nog een lange weg te gaan. Een weg zonder chocomousse.
Iedereen is verbaasd als de burgemeester na twee weken onthult dat Wilhelmien een inspecteur is. Ze zijn inmiddels gesteld geraakt op Wilhelmien en zij op haar nieuwe collega’s. Ze heeft geen rapport geschreven
maar wel een komedie met als titel “CHOCOMOUSSE”.
Fons zit er als een zielig hoopje bij maar veert overeind bij het horen van
zijn geliefde spijs Iedereen holt van het podium met Fons op de hielen,
die is op zoek naar zijn geliefde toetje.
Het was weer lachen geblazen. We kijken terug op een plezierige avond.
De nieuwelingen hebben het er prima vanaf gebracht net zoals de “oude”
garde. Ik zeg het elke keer weer: “Wat hebben we toch een talent in
Schoor”. Niet alleen de spelers zijn getalenteerd maar ook de mensen
rondom, de decorbouwers Frans van Eijk, Frank Wilms en Math Duits,
de presentator Piet Peters en natuurlijk de regiseur Frans van den Eerenbeemt. Het gehele team heeft verder zijn steentje bijgedragen als souffleur, met de grime, aankleding en geluid. Maar dit alles kon niet plaatsvinden zonder zaal Briels, bedankt Leon en Diana.
Toneelgroep “De Meiberg” tot volgend jaar!!!
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Mathilde Sieben
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Wilh. Wetemans
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KO-DU Service
Frenk Scheepers
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Landelijke opschoondag
Zaterdag 29 maart j.l. was weer de landelijke opschoondag georganiseerd
door “Nederland Schoon”. Op deze zaterdag gingen 100.000 vrijwilligers de straat/gazons e.d. op om afval te verzamelen. Het is begrijpelijk
dat zwerfafval hoog op de lijst staat van ergernissen als je verneemt hoeveel in de open ruimte verdwijnt, hier volgen enkele getallen:
Tien miljard sigarettenpeuken;
800 miljoen stuks kauwgom;
Duizenden tonnen verpakkingsmateriaal;

Zoals gesteld worden er jaarlijks 10 miljard peuken op straat gegooid.
80% hiervan wordt opgeveegd, de overige 20% verdwijnt in het milieu.
Het filtermateriaal is gemaakt van celluloseacetaat (een soort schuimplastic) en is moeilijk biologisch afbreekbaar. De afbreektijd kan in totaal 15 jaar duren.
Hoeveelheden
Kauwgom en peuken zijn goed voor een groot deel van het zwerfafval.
Het overige bestaat uit kranten en bonnetjes +/- 10%, drankverpakking
17%, overige eetverpakking 17%, junkfood 19%, snoep 19%, overige
kunststoffen 11%, voedselresten 1% en metaal en steen 2%.
Duur van de vertering

Gevolgen van een schone omgeving
In een schone straat/omgeving zijn de huizen meer waard en zijn de
mensen er vriendelijker tegen elkaar. Ook wordt er in schone/nette winkelstraten langer gewinkeld en hebben mensen op een schoon strand het
gevoel dat de zee schoner is.
Tenslotte
Het kost veel minder moeite om schoon te houden als men denkt en
iedereen wordt er vrolijk van!
Wilhelmien Wetemans
*Op veel scholen schijnen leerlingen werkelijk overal kauwgom te plakken. Een oplossing voor dit probleem bedenken is vaak moeilijk. Weet je
wat ik leuk zou vinden, om een kauwgommuur te installeren, in de vorm
van een boom, bijvoorbeeld bij de ingang van de school. Leerlingen
kunnen bij binnenkomst hun kauwgom tegen de muur plakken. Ik denk
zelfs dat je er een mooi kunstwerk van kunt maken.

Kauwgom zit 25 jaar in de grond;
Polystyreen (patatbakjes, piepschuim) 90 jaar;
Glas 1 miljoen jaar;
Papier, kartonnen bekers 6 maanden.

Alleen al in Nederland worden jaarlijks een miljard draagtasjes en plastic
zakken gebruikt. Van dit plastic verdwijnt een groot deel als zwerfvuil in
de oceaan, met als gevolg dat zich hierin ongeveer 100 miljard kilo plastic bevindt.
Naar schatting komen door al dat plastic jaarlijks meer dan een miljoen
zeevogels en 100.000 zeezoogdieren om. De totale hoeveelheid van
zwerfvuil wordt geschat tussen de 50 miljoen en 300 miljoen kilo per
jaar. De kosten voor de opruiming, die hiermee gemoeid zijn bedragen
ongeveer 15 euro per inwoner per jaar.
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Paaseieren zoeken 2014
Op 2e paasdag 2014 kwamen de kindjes, papa’s en mama’s uit het
Schoor samen om paaseieren te zoeken in de tuin van Zaal Briels. Daar
eenmaal aangekomen zagen ze een paashaas die stond te tellen. Ze was
samen met haar vriendinnetje verstoppertje aan het spelen! Die had zich
goed verstopt, maar de kinderen hadden haar snel gevonden! De paashazen hadden wel 100!! paaseieren verstopt en de kinderen hebben gezocht en gezocht tot ze alle eitjes gevonden hadden. Toen hadden de
paashazen nog een lekkere verrassing; een heerlijke snoepzak voor ieder
kindje! Na een mooie groepsfoto en een laatste knuffel zwaaiden we met
z’n allen de lieve paashazen uit en stond er een heerlijke paasbrunch op
ons te wachten. Het was een gezellige dag met veel glunderende gezichtjes!
De kindercommissie
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70 jaar geleden
Nederweert bevrijd en Schoor werd acht weken
niemandsland
Op 21 resp. 22 september a.s. zal het 70 jaar geleden zijn dat de inwoners van Weert en Nederweert-dorp de Engelse bevrijders konden toejuichen.

21 september 1944: Feestende inwoners van Weert, waaronder diverse verpleegsters van het ziekenhuis trekken over de restanten van de verwoeste brug de Engelse bevrijders tegemoet.

De Duitse legers trokken zich massaal terug maar daar hadden ze een
speciale bedoeling mee. Ze hergroepeerden zich achter de kanalen. Daar
begonnen ze zich in te graven om een nieuw bruggenhoofd te vestigen:
het beruchte “Brückenkopf Venlo”, dat liefst acht weken stand zou houden en van de geallieerden enorm veel strijd en verliezen kostte.
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De kanalen werden frontlinie en om vrij schootsveld te hebben staken de
Duitsers de boerderijen aan de Liskesweg (huidige nrs. 3, 5 en 6) en aan
de Wessemerdijk (huidige nrs. 7, 8, 9, 10, 11 en 12) in brand.
Schoor, Roeven en Kraan kwamen in een soort ‘niemandsland’ kwamen
te liggen. Het Duitse leger schoot vanaf de overzijde van het kanaal op
alles wat hier bewoog en gaven regelmatig granaatvuur richting Weert.
De geallieerden durfden zich aan deze kant slechts bij hoge uitzondering
te vertonen.
Bij de vijftigjarige herdenking van de bevrijding (in BUURTBLAEDJE
herfst 1994) heb ik enkele oudere buurtbewoners gevraagd naar hun ervaringen in die onzekere herfstdagen van 1944. Zij herinnerden zich die
grote groepen terugtrekkende Duitse soldaten op 21 september natuurlijk nog heel goed. Op allerlei (ook gestolen) voertuigen – sommigen op
de step ! – passeerden ze Schoor, zoals deze anti-Duitse spotprent van de
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Weerter tekenaar Piet Broos
fraai laat zien (let op het portret van de ‘Führer’, dat in de
kinderwagen wordt meegevoerd).
Weert was bijna zonder strijd
door de geallieerde militairen
bevrijd en Duitse legereenheden trokken massaal via Kraan
over de Liskesweg en de Wessemerdijk naar de Roermondseweg om over de Kelperbrug, via Leveroy naar Eind te gaan. Dit was de
enige brug die nog bruikbaar was; de Schoorbrug hadden ze zelf al op 13
september laten springen en de spoorbrug bij de Mildert was op 18 september door hen opgeblazen. In Nederweert-Eind hergroepeerden de
Duitse eenheden zich als onderdeel van het bruggenhoofd Venlo, dat
stand hield tot 14 november 1944. (In oktober werd een grote razzia gehouden om dwangarbeiders bij elkaar te krijgen; daarover meer in het
volgende BUURTBLAEDJE) Ik vroeg toen hoe het was aan deze kant
van het kanaal om zoveel weken aan het front te wonen: Op last van de
O.D. ( = Orde Dienst) waren de meeste bewoners al vóór de beschietingen moeten vertrekken en bij familie elders ingetrokken. Ook het vee
was zoveel mogelijk – vèr van het front – in veiligheid gebracht. Toch
keerden vooral de (jonge)mannen regelmatig terug naar hun huizen,
omdat ze hun bezittingen niet zo lang alleen durfden te laten. Al die acht
weken zat het front muurvast: het Duitse leger had zich stevig ingegraven ten noorden van het kanaal Wessem-Nederweert en ten oosten van
de Noordervaart. ’s Nachts stuurde men er regelmatig verkenningspatrouilles op uit, die met kleine bootjes de kanalen overstaken, om landmijnen te leggen of zogenaamde struikeldraden met springstof aan te
brengen. (booby traps) Door de kapotgeschoten sluizen was de waterstand bijna tot nul gezakt. Op 4 oktober 1944 steekt zo’n Duitse patrouille de molen van Roeven in brand, nadat ze eerst vanuit Eind tevergeefs
hadden geprobeerd met granaatvuur deze uitkijkpost van het Engelse leger te vernietigen.

*) Nic. Van Wijk, een boomkweker uit Boskoop, heeft in 1996 zijn oorlogsdagboek
in eigen beheer uitgegeven , onder de titel: “MIJN NAAM WAS MAARTJE HEIJNEN“.
Hieruit heb ik in een viertal BUURTBLAEDJES in 2004 de meest interessante gedeelten overgenomen.

12

13

Ook de grote boerderij van “Plek Sjeng“ Wetemans, amper zestien jaren oud,
(thans Wessemerdijk nr. 9 en nr. 10) ging in vlammen op .

Hier op ’t Schoor leefde men al die weken als in een belegerde vesting.
De geallieerden wachtten op versterking; ze groeven schuttersputjes of
reden rond in kleine patrouillewagentjes. Het was absoluut onmogelijk
om zonder levensgevaar in de buurt van het kanaal te komen.
Regelmatig sloegen Duitse granaten in, waarvan de schade aan de woningen telkens provisorisch moest worden hersteld, aldus het dagboek
van onderduiker Nic van Wijk, die in die oorlogsjaren woonde bij de
timmermansfamilie Theo Heijnen ( 1902 – 1975)op Kraan,
(In het – thans onbewoonde - huis voorbij de loodsen van Piet Van de
Kruijs ) *)
J.vdK

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

Felicitaties voor onze gemeenteraadsleden:
Elly Scheepers – Dings ( Kraan
18A) en Eric van der Putten
(Roeventerschans 1) die opnieuw gekozen zijn in de raad
van Nederweert voor resp.
VVD en CDA.
Wij wensen hen beiden veel
succes met hun werk in de
nieuwe coalitie.

Eveneens proficiat en succes voor onze
buurtgenoot Rick van Meel (Arishoek) die
tot voorzitter van het CDA Nederweert is
verkozen.
Diamanten bruidspaar:
Op 2 juni waren onze oud buurtgenoten van de Kraan : Sjeng en Luus
Briels-Gubbels 60 jaar getrouwd.
Op 1 juni werd dit bijzondere jubileum gevierd. Gefeliciteerd en alle
goede wensen voor de toekomst.
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Gouden bruidspaar:
Op 26 juni herdachten Threes en Jan van de Kam
(Wessemerdijk 9) hun vijftig jarig huwelijk. Op 28
en 29 juni was het feest op de ‘boerderie’.
Ook voor ons redactielid van het BUURTBLAEDJE en zijn echtgenote onze gelukwensen en alle
goeds voor de toekomst.

Uit Weekblad voor Nederweert , kleurenbijlage maart
over BOUW & INTERIEUR:
Ook onze buurtgenote Corry Franssen (Schoor 17) presenteert zich hier met haar binnenhuis- en keukenadviesbureau KITCHEN@HOME, waar zij iedere belangstellende adviseert over verbouwingen, nieuwe keukens, interieur of levensloopbestendig wonen. Corry is graag bereid
om ook voor onze buurtvereniging een presentatie over
keukens, verbouwingen en/of levensloopbestendig wonen
te verzorgen.
Frenk Scheepers (Kraan 17A) erelid van VVDNederweert.
In vervolg op de bestuursvernieuwing in de VVD
afd. Nederweert is Frenk samen met twee oudpartijgenoten benoemd tot erelid, voor zijn jarenlange inzet op het gebied van PR en ondersteuning
van liefst vier VVD verkiezingscampagnes voor de
gemeenteraad.
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Oud-buurtgenote Marie Franssen – Venner 90
jaar.
Op 10 mei vierde Marie op ’t Schoor haar 90e
verjaardag. Oudere buurtgenoten kennen haar van
haar winkel VIVO-THIJSSEN (zie foto elders in dit
blad). Marie is nog steeds op ’t Schoor actief in het
zangkoor en het kapelbestuur. Proficiat en alle goeds
toegewenst.
Overleden buurtgenoten:
Op 12 februari : Marieke Eckers , Schoor nr. 23
Op 22 mei: Bèr Cuypers, Wessemerdijk 6
Het IN MEMORIAM volgt zo mogelijk in het BUURTBLAEDJE herfst
2014.
Overleden oud-buurtgenoten:
Jo Bruekers en zijn echtgenote Toos Bruekers – Verstappen
(eerder wonende tegenover de molen van Roeven)
Annie Creemers- Peeters (eerder wonende Schoor)
Toke Stultiëns – Stultiëns (eerder wonende Kraan)
Mia Doensen- Huijsmans (eerder wonende Schoor)
Langs deze weg willen wij alle nabestaanden ons medeleven betuigen.
Welkom in onze buurt:
Piet en Petra den Hollander in hun chalet A8 op Trinkenshof Roeven 4
Website:
De website van de buurtvereniging is actief.
Inloggen: http://www.bvschoor.nl
De ontwerper Paul Batenburg van de Heihoek heeft goed werk geleverd.
Een website moet echter onderhouden worden. Het is een site voor dagelijks nieuws, maar dat moet aangeleverd worden. Heeft U een nieuwtje
of informatie die interessant is voor de buurt, geef het dan door aan de
redactie van de site: website@bvschoor.nl
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Natúúrlijk Schoor
Oeverzwaluwen
Soms zijn dieren heel blij met menselijke activiteiten. Zo ook de oeverzwaluwen. Deze beschermde vogels hebben hun intrek genomen in de
zandhopen aan de Wessemerdijk hoek Liskesweg. Onze buurtgenoot Jan
Linders merkte ze op en maakte foto’s van de karakteristieke nest gaten.

De vogelwerkgroep Nederweert (www.vogelwerkgroepnederweert.nl)
heeft contact gehad met de eigenaar. Aangezien het hier gaat om een beschermde vogel mag er voorlopig niet verder worden gegraven. *)
Zo kunnen we nog even genieten van deze vlijtige diertjes. Ze vliegen af
en aan om hun kleintjes van eten te voorzien. Tevens verlossen ze ons
van die akelige steekbeesten die dit jaar behoorlijk aanwezig zijn.
Mathilde Sieben
*) Onze buurtgenoot Jan Linders heeft het Limburgs Landschap en de
vogelwerkgroep voorgesteld om bij de Schoorkuilen blijvende wanden
te creëren ten behoeve van de oeverzwaluwen..Thijs Loven van vogelwerkgroep Nederweert schrijft hierover het volgende:

Foto Jan Linders.
Oeverzwaluwen broeden in koloniën. Ze graven hun nestholen in kale,
zandige, steile wanden. De gangen naar deze nesten kunnen wel een meter lang zijn. Het is de kleinste (12 cm. lang) van de Europese zwaluwen.
De vogel is bruin met een witte borst met bruine band. Heel duidelijk
herkenbaar door zijn staart. Deze is namelijk korter en minder gevorkt
dan bij andere zwaluwen.
Het kleine vogeltje vliegt laag over
het wateroppervlak en vangt zo kilo’s muggen. Het is een zomergast.
In de winter verblijven de oeverzwaluwen in Afrika, ten zuiden van de
Sahara.

“Oeverzwaluwen komen hier van oorsprong niet voor. De vogels broeden vooral langs rivieren met steile oevers ( voorbeeld is de massale vestiging in 1993 na de grote overstroming van de Maas; door erosie ontstonden tijdelijk tal van nieuwe nestlocaties.) Daarnaast is de soort een
opportunist die zich kan vestigen als ergens, meestal in de buurt van water, zich een gunstige situatie voordoet. Dat is nu al een paar jaar in Nederweert het geval. Oeverzwaluwen broeden vooral in de zandbergen die
na het uitgraven van de Schoorkuilen ontstonden. Ook hebben ze een
jaar gebroed in het zanddepot dat na de opschoning van het Sarsven ontstond. Zelf hebben we als vereniging jaren achter elkaar een wand bijgehouden in het retentiebekken (van het voedingskanaaltje. Red.) langs
de Wessemerdijk ( thv de bocht bij Eilandje.) Hoewel de wand van goede
kwaliteit was en de begroeiing ieder jaar werd verwijderd is het geen
succes geworden. Met het Limburgs Landschap is in 2013 overleg geweest om een oeverzwaluwwand of iets dergelijks bij de Schoorkuilen te
fabriceren. Zij zijn daar geen voorstander van en eigenlijk is dat wel te
begrijpen: van oorsprong is hier geen geschikt biotoop aanwezig en succes is niet verzekerd zoals we ook zelf ondervonden hebben. We hebben
dat ook zo aan onze leden terug gekoppeld en voor de korte termijn gaan
we daar zelf geen actie op ondernemen . Neemt niet weg dat het een
spectaculair gezicht is als de jongen massaal gevoed worden.”
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Raadsel opgelost

Verjaardagscadeautje

In het herfstnummer van 2013 plaatste ik
een foto uit plm. 1950 van de nog onverharde Wessemerdijk, maar helaas wist
niemand van vroegere bewoners of buurtgenoten mij de naam te geven van de dame
op de voorgrond.
Begin dit jaar stuurde ik dit kiekje naar DE
TROMPETTER/ LAND VAN WEERT, die
deze publiceerde op 21 mei j.l. Nog dezelfde
dag ontving ik een mailtje uit Weert:

Ken je dat? Krijg je een cadeautje met je verjaardag waar je in eerste instantie niet zo blij mee bent.
Zo verging het mij dit jaar. Niets vermoedend kijk ik s’morgens buiten.
Ik moest twee keer kijken om te beseffen wat ik zag. Op de vijver dobberde moeder eend met haar 10 kindjes.
Zo’n mooi gezicht. Ging moeder naar links dan volgden de 10 wattenbolletjes, ging ze naar rechts draaiden de kleintjes mee. Er moesten natuurlijk foto’s worden gemaakt. Moeder eend het water uit, met een hoop
gesnater werden de kinderen gesommeerd haar te volgen. Maar aan de
kant waar ze stond was het te hoog voor de kuikens. Paniek voor beide
partijen. Moeder maar weer teug het water in.

“ De dame op de voorgrond (. . .) is mijn
moeder Tiny Meuffels. (. . .) op 20 mei 2004
op 72 jarige leeftijd plotseling overleden, ik
heb precies dezelfde foto als die in de Trompetter staat, hierop staat ook
niks genoteerd of zo.
Mijn moeder woonde in Weert, in de Wilhelminastraat (. . .)
Ik heb geen idee wat mijn moeder daar in het Schoor te zoeken had, ze is
in 1956 getrouwd met Johannes Andreas Franciscus Op ’t Roodt (. . .) is
helaas al in 1975 overleden dus ook hem kan ik niks meer vragen. . . ik
schrok wel even toen ik de foto zag want mijn moeder is op 20 mei 2004
overleden dus op een dag na precies 10 jaar geleden.(. . .)
Met vriendelijke groet, Lenny Engelen - Op ’t Roodt.
Later kreeg ik ook nog een telefoontje van een 82 jarige mevrouw uit
Stramproy, die bij Tiny Meuffels op de Huishoudschool in Weert had
gezeten en haar ook van de foto had herkend. Raadsel opgelost dus !
J.vdK
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Ondanks de leuke aanblik was ik ook bezorgd. Hoe vaak had ik niet in
vijverboeken gelezen dat eenden je hele vijver verpesten. Ze vreten alle
planten op, schijten de hele boel onder en ruïneren de waterkwaliteit.
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Sinds we de vijver hebben wil elk voorjaar een eendenpaar zich settelen
bij onze vijver. In het voorjaar spieden we geregeld de vijver af. Zien we
ze zwemmen lopen we luid schreeuwend de tuin in. Hier zijn de eenden
niet zo van gecharmeerd, wie wel, en vliegen weg. Ditmaal hadden ze
toch de kans gezien om een nest te maken. Naast de waterval, onder de
rode acer, midden tussen de pachyssandra vonden we het nest. Volmaakt
rond, bekleedt met veertjes met erin, 15 eieren.
Met pijn in mijn hart haalde ik de eieren uit het nest en besloot ze uit te
blazen. Nou dat heb ik geweten. Een ei was bedorven. De stank hing de
rest van de dag in de keuken. Dat was mijn straf voor de eierroof.
Om te voorkomen dat ze terug zouden komen legden we op deze plek
gaas. Ziezo geregeld. Althans dat dachten wij.
Kort na dit voorval zagen we af en toe een mooi camelkleurig eendje met
oranje pootjes. Ze was alleen. Toch maakten we ons zorgen. Zou dit
mooie meisje een BOM (Bewust Ongehuwde Moeder) zijn en ergens bij
ons haar nest hebben?
Elke keer als we haar met een hoop herrie hadden weggejaagd zochten
we alles af naar een nest. Maar nee, niets te vinden. Totdat we haar op de
bewuste morgen zagen met haar kroost. Tot de dag van vandaag weten
we nog altijd niet waar ze heeft gezeten.
Ik vroeg om advies bij de buurvrouw die meer ervaring heeft met eenden. Volgens haar hoefden we ons geen zorgen te maken. Waarschijnlijk
gaf moeders in onze vijver zwemles en vertrokken ze weer. Zo was het
ook. Na een paar uurtjes waren ze weg. Buurman zag het hele stel op het
kanaal. Moeder voorop, kindjes erachter.
Zo werd deze gebeurtenis een echt verjaardagscadeau!!
Mathilde Sieben
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De was spoelen en spelen in het kanaal
Precies voor ons huis aan de Wessemerdijk ligt in het kanaaltalud een stenen
trap, die tot aan het water voert. In vroeger tijden hadden veel woningen aan het
water zo’n trapje, dat eindigde in een
vlondertje boven het water. Ideaal voor
de huisvrouw om hier de was te spoelen,
tot de wasautomaat zijn intrede deed.
(op de foto een kijkje aan de Noordervaart plm.1950)
Toen wij in 1976 het pand Wessemerdijk nr. 9 kochten, namen we via
een uitgebreide akte de privaatrechterlijke vergunning voor deze trap
over en tot op de dag van vandaag gebruiken we deze - tegen een jaarlijkse betaling *) - nog steeds.
Niet om er wasmanden naar toe te slepen, maar om lekker beneden aan het
kanaal te zitten of – op warme zomerdagen – met een bootje te gaan spelevaren of een verfrissende duik te nemen, hetgeen bij APV ( Algemene
Plaatselijke Verordening) verboden is,
maar dat mag de pret niet drukken.
Ook verschillende vissers gooien vanaf hier hun hengel uit en vinden ons trapje blijkbaar bijzonder handig;
met name als ik het lange gras, berenklauw en braamstruiken weer heb
verwijderd.
De eerste bewoners (tot 1962) van Wessemerdijk
nr. 9, de familie Sjeng Wetemans (‘Plek Sjeng’
1899 - 1968) gebruikten dit trapje ook om er bij
bijzondere gelegenheden te poseren voor de fotograaf, zoals hier dochter Lies Wetemans (1932 1990) .
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De bouwer van Wessemerdijk nr. 9 , Engelbertus Bertjens (1865- 946)
de smid op Schoor, ontving bij de ingebruikname van de boerderij in
1928 een speciale vergunning om aan deze niet openbare kanaaldijk –
eigendom van Rijkswaterstaat - drie uitwegen te gebruiken. Opvallend
detail: de commissaris van de koningin wordt hier nog niet ‘gouverneur’
genoemd.

Zijn schoonzoon Sjeng Wetemans ontvangt in 1951 bovendien vergunning om een trap (aanvankelijk van hout) aan te leggen:
“De trap wordt gevormd door houten stootborden , rustende tegen twee
houten paaltjes en door in het talud uitgestoken treden , verhard met
grind, sintels of met een ander door of vanwege de ingenieur van de
Rijkswaterstaat in het arrondissement Roermond te Roermond goed te
keuren materiaal. “ “Op de trap mogen geen leuningen of andere uitstekende delen aanwezig zijn.” Aldus de vergunning.
*) In de door ons bewaarde documentatie kunnen we precies zien hoe dat
de Dienst der Domeinen (vanaf 2009 gefuseerd tot Rijksvastgoed- en
ontwikkelingsbedrijf) de prijs van deze vergunningen voor uitwegen en
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trap steeds wist te verveelvoudigen :
- in 1928 voor E. Bertjes: fl. 2,50
- in 1951 voor J. Wetemans: fl. 5.00
- in 1963 voor W. van de Salm: fl. 25.00
- in 1976 voor J. van de Kam en J. Bekkers: fl.50,00
- in 1978 voor J. van de Kam: fl. 100,00 ( inclusief beplanting op Rijksgrond)
- in 1999 voor J. van de Kam: fl. 150.00
- vanaf 2002 in Euro’s : € 68,07
- v.a. 2005: jaarlijkse indexering op basis van consumentenindex cijfers.
- thans (2013) € 78,50
J.vdK

Oorlogs- en soldatenliedjes
De beroemdste vertolkster van soldatenliederen vind ik de Britse zangeres Vera Lynn
(geb. 1917). Op 20 maart werd zij 97 jaar
en kondigde nog maar even een nieuw album aan dat op de 70e herdenking van DDAY (6 juni) is verschenen.
Zij zingt zelf niet meer, maar er liggen nog verschillende nooit eerder verschenen nummers op de plank. Tijdens de oorlog en nog lang daarna was zij mateloos populair en werd niet voor niets “The forces sweetheart”
genoemd (de lieveling van de strijdkrachten). Door haar
liederen bracht zij de militairen, die gescheiden waren
van hun geliefden, moed en troost. Haar bekendste lied
“We’ll meet again” wordt nog elk jaar op het bevrijdingsfestival in Amsterdam gezongen. (Op de foto’s Vera Lynn, toen en nu.)
We’ll meet again
Don’t know where,
Don’t know when.
But I know we’ll meet again some sunny day.
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Keep smiling through,
Just like you always do
Till the blue skies drive the dark clouds far away.
Ook in Nederland ontstonden in de vorige eeuw veel soldatenliederen,
als :”Ik sta op wacht en denk aan jou” van Joop de Knegt, of het bekende; “Zorg dat je er bij komt, bij de Marine” van Dorus. Oudere teksten
waren al in de oorlog bekend en uit die jaren ontstonden ook anti-Duitse
liedjes, die natuurlijk stiekem gezongen moesten worden:
Rats , kuch en bonen, dat is het soldatendiner,
Rats, kuch en bonen, vul daar je maagje maar mee.
Steeds is ons streven, vrijheid van grenzen tot strand
Hollands soldatenleven voor ’t volk van Nederland.
Militairen, militairen, die vrijen toch zo gère.
Dan gaan ze naar een ander stadje
En kiezen weer een ander schatje.
En komen ze te laat op ’t appèl,
dan zeggen ze: Mijnheer de kolonel,
ik heb mijn schatje naar huis gebracht
en niet meer aan ’t appèl gedacht.
Alle Duitsers moesten zwemmen leren,
Voor de Noordzee en de Oceaan:
“Und wir fahren, und wir fahren gegen England,
PLONS !! PLONS !!
Hé NSB.-er jij bent een land verraaier,
Ze moesten jou de nek omdraaien.
Jij met je pakkie, je lijkt wel in de rouw,
Als er geen vlees meer is, dan slachten we jou !
J.vdK
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Supermarkt op ‘t Schoor

Op Schoor nr. 32 (het huidige woonhuis van de fam. Piet en Will Peters)
voerden Sjra Thijssen (1917 – 1986) en zijn echtgenote Marie Thijssen –
Venner (geb. 1914) in de zestiger en zeventiger jaren hun “VIVO”winkel. *)
Klantvriendelijkheid stond bij hen voorop en je kon er ook terecht voor
veel non-food producten als schrijfbenodigdheden en zelfs ansichtkaarten van de kapel. Vaste klanten konden een boekje openen, waarin men
de wekelijkse boodschappen noteerde. Dat werd opgehaald en nog voor
het weekend had je dan je bestelling thuisbezorgd. En betalen hoefde
zelfs niet meteen. Waar vind je dat nog ??
*) VIVO staat voor Vrijwillige Inkoop- en Verkoop Organisatie, die in
1942 werd opgericht als kruideniersketen voor zelfstandige ondernemers.
VIVO stond bekend om zijn spaaracties voor klanten en hun slagzin:
“VIVO DEELT DE LAKENS UIT”.
J.vdK
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Natlab is jarig en wordt 100!
Dit jaar viert PHILIPS het eeuwfeest van de afdeling die tegenwoordig PHILIPS RESEARCH heet en in 1914 in Eindhoven startte als
NATUURKUNDIG LABORATORIUM, kortweg NATLAB genoemd. Op dat moment bezat Philips niet meer dan vier octrooien,
maar dankzij eigen fundamenteel onderzoek kon dat enorm worden
uitgebreid.

cd-speler. Ook de vele medische apparatuur, als de MRI-scanner, de
Röntgenbuis, de geïntegreerde schakelingen (chips) en transistors.
Philips is niet de uitvinder van de gloeilamp, de radio of de tv. Maar
heeft wel beslissende bijdragen geleverd aan de ontwikkelingen daarvan.
Zo ontwikkelde NatLab een eigen kunststof: Philite en uit de Philips
Phonografische Industrie groeide ’s werelds grootste muziekmaatschappij. Ook eenvoudige zaken als het wegwerp flitslampje en flitsblokje zijn
in het NatLab ontwikkeld. En wie kent niet de Philishave, het elektrisch
scheerapparaat met de roterende mesjes?
Al in 1928 maakte Philips een spaarlamp, waarbij je door aan een kettinkje in de fitting te trekken van 100 Watt naar 25 W. kon omschakelen.
Met mooie vorm gegeven plaatjes werden alle mogelijke huishoudelijke
apparatuur als strijkijzers, stofzuigers, friteuses, wasautomaten, vaatwassers, koelkasten, diepvriezers of magnetrons aan de man gebracht. Een
interessant boek over “100 jaar PHILIPS uitvindingen” maakt deze expositie compleet. Ik ga daar zeker nog naar toe.
J.vdK
*) tot en met 26 oktober 2014 aan de Lange St. Agniestraat 10 in Leiden,
zondag en maandag gesloten.

Nieuwe woorden uit de kranten van
afgelopen voorjaar

Voor de speciale jubileumtentoonstelling met de talrijke Philips-uitvindingen en ontwikkelingen moeten we niet in Eindhoven zijn, maar in
Leiden in het museum Boerhave.*) Hier tonen zich de drie divisies,
waarmee Philips zo vele octrooien wist te verwerven: consumenten elektronica, medische systemen en licht. We kunnen de eerste TV- en radiotoestellen bewonderen, de eerste cassettespeler en een prototype van de

Stormparaplu: aerodynamisch regenscherm, waarop zelfs windkracht
10 geen vat heeft. v.a. 2014 ook in de Dikke Van Dale opgenomen. (De
Nederlander Gerwin Hoogendoorn is de ontwerper.)
gezinsverdunning: de huishoudens worden steeds kleiner, omdat ze bestaan uit alleenstaanden of twee personen, waarvoor zogeheten HATeenheden gebouwd worden.
armoedeval: iemand met een laag inkomen gaat er financieel op achteruit als hij/zij (meer) gaat werken, omdat dan het recht op zorgtoeslag,
huursubsidie e.d. vervalt.
rollatorcity: stad met véél oudere inwoners.
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Foto 1949: Anton Philips bij een experimentele televisie-uitzending; achter de camera Erik de Vries

demedicaliseringsbeleid: ministerie van Volksgezondheid wil dat bepaalde groepen van patiënten steeds minder medicijnen voorgeschreven
krijgen. In plaats daarvan kan, vooral voor depressie en andere psychische aandoeningen, met succes aerobe training worden gebruikt, zoals:
running therapie: hardlopen met gerichte opbouw van de trainingsuren.
omroepwratten: de logo’s van de omroepen en de netnummers van de
t.v. die tijdens de uitzending (tot ergernis van velen) in de hoeken van het
scherm zichtbaar blijven.
waterlijk: stoffelijk overschot van een man/vrouw dat door de waterpolitie uit onze (grote) rivieren en kanalen wordt geborgen. (jaarlijks zijn
er dat plm. 200)
zee-stopcontact: enorme gele ‘doos’(van 26x82x55m.) waarin – voor de
kust- de wisselstroom afkomstig van de windmolens op zee, wordt omgezet in gelijkstroom, zodat onderweg naar het vasteland bijna geen
stroomverlies optreedt ; ook wel converterstation genoemd.
speelkantoor:bedrijfsruimte, waar – naast de werkplekken – ook plaats
is voor ontspanningsmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een zwembad,
klimmuur, dakterras, indoor- voetbalveld, massagesalon of kinderopvang. (zoals in de hightechcampus in Eindhoven?)
woonlandbeginsel: maatregel waarbij immigranten, die naar hun vaderland terugkeren, tot 40% gekort worden op hun uitkeringen (nabestaanden ,wao, kinderbijslag) omdat de koopkracht daar veel minder is dan in
Nederland. (Dit moest de Staat een besparing van 10 miljoen opleveren,
maar is door de hoogste rechter nietig verklaard)
aquaponics-installatie: gesloten systeem, waarin tegelijk vis en groenten worden gekweekt; de afvalstoffen van de vissen worden gebruikt om
de planten – spinazie, snijbiet – te voeden en de wortels van de planten
zuiveren het water voor de vissen.
mannenknot: ‘hip’ herenkapsel, waarbij de lange haren niet als een losse staart bij elkaar worden gebonden, maar in elkaar gedraaid boven of
achter op het hoofd worden gedragen.
medicijnvakantie: tijdelijk stoppen met het gebruik van bepaalde geneesmiddelen dat soms een positief effect heeft op de patiënt!
blauwe vrijdag: vrijdag 28 maart, de laatste dag van het weekend dat de
belastingaangifte de deur uit moest. Wegens overbelasting van de belas-

tingtelefoon kregen we dit jaar een paar daagjes extra.
Sterftax: scheldwoord voor de erfbelasting, waarbij nabestaanden een
bepaald percentage van het geërfde vermogen aan de staat moeten afdragen. (werd eerder successierecht genoemd.)
calorische restrictie: een moeilijke (al langer bestaande) term voor: matig eten. Uit onderzoeken blijkt: als je altijd zoveel eet als je op kunt,
krijg je veel eerder last van verschillende ouderdomsverschijnselen, zoals
slechte afweer of diabetes, dan degenen die altijd matig zijn met eten. Of
zoals een oude therapeut zei: “Van een kwart van wat U eet kunt U goed
leven, van de overige driekwart leven de artsen.”
flitshandelaar: belegger op de beurs, die met de allersnelste computers
(robots met 20.000 transacties per seconde!) andere handelaars de loef
afsteken.
koecomfort: nieuwe aanpak van ons melkvee, waarbij de oude, donkere
stal is vervangen door een open bouwwerk, waar de koeien wat kunnen
rondlopen en kunnen liggen in droog stro, schoon zand of op een waterbed (!) Gevolg: steeds minder koeien lopen ’s zomers in de wei; alleen
voor de toeristen en de t.v. mogen ze naar buiten bij het
koeiendansfeestje, dat ook wel weidegang wordt genoemd; de koeien
maken huppelsprongetjes als ze – voor het eerst na de winter – de wei in
mogen.
weidemelk: melk van de koeien , die per jaar minstens 120 dagen, 6 uur
per dag buiten lopen.
participatiewet: nieuwe regelgeving, ingaande 1 januari 2015, onder het
motto ”IEDEREEN MOET MEEDOEN”, waarin de bijstandswet, de wet
op de sociale werkvoorziening en de Wajong (werk en ondersteuning
jong gehandicapten )samengaan.
brandstoftoerist: persoon die buiten onze landsgrenzen benzine of diesel gaat tanken en zo vele Euro’s bespaart. Daarnaast kan hij/zij ook nog
tabaks- of alcoholtoerist worden, of belastingtoerist, die zijn spaarcentjes bij een buitenlandse bank in Zwitserland, Monaco e.a. onderbrengt, om belasting te ‘ontwijken’. Wordt ook wel genoemd: zwartspaarder.
inkeerregeling: De belastingdienst legt tot 1 juli geen boete op als hij/zij
alsnog het buitenlands vermogen aanmeldt.
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wondbed: zo noemen boswachters de plek waar een aangereden wild
dier zich ( in het bos) terugtrekt om daar dood te gaan. (in de medische
wetenschap betekent het de plaats van een (doorlig)wond.)
gezinsdoding: meervoudige moord op de eigen kind(eren) waarna de
dader: vader of moeder zelfmoord pleegt. (werd eerder ‘familiedrama’
genoemd)
stamppotmoslima: van oorsprong Nederlandse vrouw, die overstapt op
de Islam.
internaatsziekte: zo noemde oud-bisschop Gijsen de homoseksuele contacten tussen kostschoolleerlingen (seminaristen), waartegen hij zeer
streng optrad en de sacramenten weigerde toe te dienen. Pas na zijn dood
werd erkend dat hij zelf ook (pedo)seksuele contacten met kinderen had
gehad.
mantelzorgboete: ouderen die bij hun kinderen gaan inwonen, omdat ze
niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen, verliezen ongeveer € 300,per maand aan AOW als de Eerste Kamer dit onzalige plan goedkeurt.
broodfonds: zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) storten elke
maand een bepaald bedrag in een spaarpot, als een ‘vangnet’, waaruit ze
bij ziekte of ongeval een ondersteuning ontvangen. Aan het eind van het
jaar krijgen ze hun inleg terug als ze geen beroep op het “broodfonds”
hebben gedaan.
koekhaptrauma: leden van ons koningshuis vinden het (geblinddoekt)
bijten in een sneetje oudewijven- of kruidkoek blijkbaar niet altijd zo
leuk als de historie ons wil doen geloven.
postcoderoos: (flat)bewoners, die zelf geen ruimte hebben om zonnepanelen te plaatsen, kunnen toch mee profiteren van de fiscale voordelen,
wanneer anderen binnen een bepaald aansluitend gebied, wel over zonenergie kunnen beschikken. Men organiseert dan een zogenaamde: energie-coöperatie.
bunkeraar: (eigenlijk: opslag van brandstof voor schepen) ook gezegd
van een man, die onder het zand van de duinen verstopte Duitse bunkers
van de Atlantikwall opspoort, open maakt en fotografeert. (hetgeen
streng verboden is, maar daarom dubbel spannend.)
generatie Y: de opvolgers van generatie X, geboren na 1980, van wie
wordt gezegd dat ze verwend en lui zijn, maar die van zichzelf vinden

dat ze veel verstandiger met hun energie omgaan dan de huidige veertigers en vijftigers die vaak moe zijn van het moeten presteren.
stemfie: (afgeleid van ‘selfie’) een zelfportret vanuit het stemhokje ,
waarop je moet laten zien op welke partij je je stem hebt uitgebracht.
driedubbel-dipkwaal: drie recessies op een rij, die Nederland nu hopelijk achter zich kan laten: de werkeloosheid stijgt niet meer en het consumentenvertrouwen neemt toe.
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Glascontainer
Zoals U weet, stond er altijd een
glascontainer op de Liskesweg bij de
boerderij van de fam. Wijnker.
Vanwege verbouwing heeft de
gemeente de container verplaatst,
eerst naar de buurwoning, daarna
naar de overzijde van de weg. Omdat
de container in het verleden gezorgd
heeft voor geluid- en glasoverlast is
het niet wenselijk dat deze weer op
de oude plaats wordt teruggeplaatst. Er is gekeken naar meerdere alternatieve locaties. Die zijn niet gevonden. Omdat er relatief weinig gebruik
werd en wordt gemaakt van de container wil de gemeente in overleg met
het buurtbestuur de glascontainer definitief verwijderen. Omdat men toch
regelmatig boodschappen moet doen kan het glas, net als plastic, bij de
supermarkten in de containers in Nederweert gegooid worden. Maar
vooraleer de gemeente overgaat tot definitieve verwijdering is er gevraagd om via het buurtblaedje te inventariseren of en hoeveel mensen er
zijn die de glascontainer willen handhaven. Wanneer U het niet eens bent
met de verwijdering van de glasbak dan kunt U dat schriftelijk kenbaar
maken tot 6 juli bij Elly Scheepers, Kraan 18a. of elly18@hetnet.nl
Graag er dan ook bij vermelden welke locatie U in gedachte heeft. In het
volgende buurtblaedje zal ik U berichten over de resultaten.
Elly Scheepers

Vor uch geleze
Fietsfluisteraar

Onderweg starten op het juiste moment spannende en leuke verhalen
over de streek, hoorspelen, interviews, radio– en muziekflarden en nog
veel meer. De route, die je op de display ziet, wordt verder afgewisseld
met aanvullende beelden van bezienswaardigheden die je onderweg passeert. Als je van de route afwijkt, roepen een alarmtoon en een
terugkeericoon je tot de orde. Verdwalen kan niet. De display toont aan
waar je bent en geeft aan hoe je weer op de route kunt komen. Een zijsprongetje maken kan best.
Er zijn in Belgisch Limburg fietsroutes uitgezet met een totale lengte van
1842 kilometer. Die zijn allemaal in één netwerk met elkaar verbonden,
zodat je oneindig kunt combineren. Recentelijk werd het hele fietspadennetwerk ook op één kaart gezet. Zodoende kan iedereen zijn eigen
route op maat samenstellen en zich zo door de natuur laten loodsen.
Wat vind je er van?..........het gemak dient de mens zal ik maar zeggen!!!
Wilhelmien Wetemans

In de telegraaf las ik het volgende.
Lekker ontspannen fietsen, terwijl er in je oor verhalen gefluisterd worden wat je onderweg allemaal ziet. Tegelijkertijd zie je op een duidelijke
display, die op je stuur gemonteerd is, de route die je moet fietsen, terwijl er af en toe ook videofragmenten op het scherm verschijnen. Het kan
niet luxer. Het slimme apparaatje, dat in een handomdraai op je fietsstuur
gemonteerd kan worden, kreeg de naam Verhalenfluisteraar mee.
De Verhalenfluisteraar is een complete fietsgids. Eentje die spreekt en
die je ook het een het ander laat zien. Een audio- en video guide in één.
En daarbovenop krijg je ook nog de navigatie. De ‘Verhalenfluisteraar’
combineert een routeplanner (gps), storytelling en videomateriaal in één
toestel. Je klikt de Verhalenfluisteraar eenvoudig op je stuur, steekt het
dopje in je oor en je wordt vervolgens moeiteloos door het landschap geloodst.
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Fiets inrijpunt van de Maasvallei in Belgisch Limburg.
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Activiteiten 2014
jun
14 sept
4 okt
20 okt
11 nov
8 dec

Fietstocht, barbecue
Kinder uitstapje
50+ uitstapje
Kienen
Sint Maarten
Kaarten

Zaal Briels

Zaal Briels
Zaal Briels

Oud papier
Zaterdag 5 juli, 2 augustus, 6 september, 4 oktober, 1 november
en 13 december bij Piet van de Kruijs
De contributie (voor 1 maart) van de buurtvereniging bedraagt € 25,00
Banknummer Buurtvereniging IBAN NL72 RABO 0135 5408 36

Inleveren kopij voor buurtblaedje
voor 3 september via e-mail: elly18@hetnet.nl

Website
http://www.bvschoor.nl

Bestuursleden
Peter Janssen
Johan Raemaekers
Hein Sieben
Marleen Hermans
Kitty Wijnker
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Roeven 12a
Kraan 26a
Wessemerdijk 10
Trinkenshof
Liskesweg 1
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633685
542694
622287
552422
624795

