Van de voorzitter
Na bijna zestien jaar in het bestuur van de buurtvereniging een functie
vervuld te hebben, heb ik besloten om mij op de algemene ledenvergadering in 2006 niet meer herkiesbaar te stellen voor een functie binnen het
bestuur. Een lange periode, waarvan de meeste jaren als voorzitter, die ik
met plezier vervuld heb. Persoonlijk vind ik het feest rond het 40 jarig
bestaan van de buurtvereniging een hoogtepunt uit de periode. Veel tijd
ging in de organisatie zitten, maar het resultaat was fantastisch. Een
feestavond die ik niet snel zal vergeten. Een volle zaal met enthousiaste
buurtleden en ook oud-leden, die de weg naar het Schoor hadden gevonden. Op die avond werden ook de oprichters in het zonnetje gezet, want
zij waren uiteindelijk toch de stichters van deze buurtvereniging.
Al met al een erg mooie tijd om op terug te kijken. Met een positief ingesteld bestuur hebben we al die jaren mooie activiteiten georganiseerd.
Ik wil dan ook vanaf deze plek iedereen waarmee ik heb samengewerkt
binnen het bestuur, de kindercommissie en de redactie van het buurtboekje bedanken voor hun steun. Het is een mooie tijd geweest en bij
dezen wil ik iemand anders de kans geven om mijn plek binnen het bestuur op te vullen. Aarzel niet, het vergt niet veel vrije tijd. Met plezier
werk je mee aan het wel en wee van onze buurt. En daar gaat het toch
om.
De voorzitter.

Zomeruitstapje dippie doe

Informatieblad buurtvereniging
“SCHOOR”
Uitgave: herfst jaargang 2005

We hebben met de kindercommissie besloten om naar een speelpark te
gaan waar je zowel binnen en buiten kon spelen en waar de kinderen tot
en met 12 jaar ook nog hun vertier hadden. Dit werd dus het familiepark
dippie doe in Best. Op zaterdag 2 juli kon iedereen die zich had opgegeven op eigen gelegenheid bij het park verzamelen om 10.30 uur. Binnen
was een tafel gereserveerd voor het hele gezelschap we waren met 16
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volwassenen en 19 kinderen. Bij aankomst kregen de kinderen een glaasje ranja en tegen de middag kreeg iedereen friet met een snack erbij. De
kinderen vermaakten zich best in de diverse attracties en het weer liet het
ook nog toe dat we nog naar buiten konden. Het werd een geslaagde dag
en iedereen ging moe maar voldaan naar huis.
De kindercommissie.

Fietsend de boer op

Het is gebruikelijk dat de landbouworganisatie jaarlijks fietstochten organiseert tijdens de ‘’WEEK VAN HET PLATTELAND’’. Dit jaar werd
deze week gehouden van 23 t/m 26 juni. In de regio Weert had de
L.L.T.B Weert de organisatie daarvan op zich genomen. Doel van deze
week is dat de mensen die geen directe binding hebben met de agrarische
sector inzicht krijgen wat zich afspeelt op landbouwkundig gebied.

2

Op 26 juni was een fietstocht gepland die ons heel veel plekjes van het
fraaie buitengebied van Weert en Nederweert liet zien. Langs deze route
hadden een viertal bedrijven hun poorten geopend, hetgeen wil zeggen
dat de deelnemers van de fietstocht de mogelijkheid geboden werd een
kijkje te nemen in de stallen en schuren van de landbouwer. Dit is een
ideale manier om burgers en boeren samen te brengen en vervolgens
informatie uit te wisselen. In de route waren opgenomen; een melkveebedrijf, een fruitbedrijf, een mestvarkensbedrijf, en een legpluimvee bedrijf met dierenhotel.
Tijdens zo’n fietstocht blijkt dat veel burgers echt geïnteresseerd zijn wat
er allemaal gebeurt op een boerderij. Velen weten niet welke gewassen
de landbouwer teelt. Het zou mooi zijn als in de ‘’WEEK VAN HET
PLATTELAND’’ borden langs de route zouden worden geplaatst met de
naam van het gewas. Helaas blijkt dat menige burger geen flauw idee
heeft welke landbouwgewassen langs de weg staan. De agrarische sector
krijgt het steeds moeilijker omdat subsidies voor landbouwproducten
verminderen of worden gestopt. Ook wordt de import van goedkopere
landbouwproducten veel meer dan vroeger toegestaan. Denk bijvoorbeeld aan vlees uit Zuid Amerika en granen uit Amerika. Mede het gevolg hiervan is dat ieder jaar er ongeveer 3400 boeren stoppen. Verwacht
wordt dat in Nederland ongeveer 45000 boeren over blijven waarvan een
deel op biologische wijze zal produceren. Wel zullen de agrariërs die
zich handhaven, uitbreiden. Onder hen die blijven zullen er een aantal
boeren streekproducten gaan produceren wat voor velen toekomstperspectief biedt. Het is voor Nederland belangrijk dat de agrarische sector,
wellicht iets aangepast, gehandhaafd blijft.
Door de boeren wordt veel meer geproduceerd dan, brood, kaas, aardappelen, vlees en melk. Talloze producten worden gemaakt van de basisproducten die op de boerderij ontstaan. Het is een feit dat voedselproducten voor elke mens de basis is om te leven en niet het mobieltje.
Tot slot: wij hebben genoten van een prachtige fietstocht, in de “WEEK
VAN HET PLATTELAND”.
Wilhelmien Wetemans
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Feestavond

In de zomeruitgave van dit jaar werd door de voorzitter melding gemaakt
dat wellicht de jaarlijkse feestavond niet meer in het programma wordt
opgenomen. Vele buurtgenoten waaronder ondergetekende vinden het
erg jammer als de dansavond niet meer wordt gehouden. Het waren jaar
na jaar gezellige bijeenkomsten en voor meerderen de enige dansactiviteit van het jaar. Het orkest bestaande uit een zanger en zangeres opende
meestal met ….wat een mooi feestje hebben jullie hier zeg, is dat elke
jaar zo? Ja, het is een feest dat jaar na jaar gehouden wordt. Vele buurtgenoten zongen zelfs heel hard mee. Het was altijd heel vrolijk en gezellig, vooral de combinatie tussen muziek en dans maakt het zo leuk. Ritme herkennen, ritme houden en goed bewegen zijn de sleutels tot succes.
Het is daarom –te meer nog– een bittere pil om nu ineens te vernemen
dat in 2004 de laatste feestavond gehouden zou zijn.
Het mooie van de muziekmakers was dat zij zeer gevarieerde muziek ten
gehore brachten, zoals; flamingo, salsa, rumba, foxtrot engelse wals en
dergelijke. Gesteld kan worden dat het de moeite waard is. Het mooiste
van dansen is dat het mes als het ware van twee kanten snijdt, namelijk
het is een vorm van ontspanning en het is goed voor de conditietraining.
Kijk maar;
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Soort dans,
Langzame wals
Tango
Weense wals
Foxtrot
Rumba

getrainde lichaamsdelen
romp, benen en schouders
bovenbenen, knie, rug
benen, taille, voeten
rug, taille, voeten
bekken, armen

Calorie verbruik.
350- 400 per uur.
350- 400 per uur.
350- 450 per uur.
350- 400 per uur
300- 350 per uur

Het is begrijpelijke dat het bestuur uit financiële overwegingen moet
kiezen en daarbij uitdrukkelijk de taak heeft om op de kleintjes te letten.
In het verleden werd altijd een orkest ingehuurd voor de dansavond, hetgeen veel geld kost. De oplossing is misschien een disjockey die muziek
draait die van te voren is geselecteerd. Wellicht kan het voordeliger zijn
als iemand uit onze buurtgemeenschap die het leuk vindt de taak als disjockey op zich neemt, gitaar of iets dergelijks speelt! Het lijkt mij dan
zeker dat alle leden een gezellige avond te verwachten hebben.
Een punt voor op de jaarvergadering? Is feest (dans) avond ten dode opgeschreven, of wordt deze activiteit weer springlevend?
Wilhelmien Wetemans

Composthopen bij dieren

in de schaduw van een bos. Wekenlang is hij bezig met het bijeenscharrelen van bladeren die van de regen doordrenkt zijn. Hij gaat daarmee
verder tot hij een flinke heuvel heeft gebouwd. Tussendoor klimt hij op
de heuvel om hem vast te trappen. Op de lange duur heeft het bouwwerk
een omvang van 3 tot 4 meter en is het ongeveer anderhalve meter lang.
De hen mag niet naderbij komen zolang de hoop niet klaar is. De temperatuur van de hoop moet eerst 35 graden bedragen. Dat is nodig om de
eieren uit te broeden. De haan controleert dagelijks de temperatuur.
Daarvoor graaft hij een gat in de hoop en steekt de geopende snavel
meermaals in de compost. Hij neemt wat materiaal in de bek, en spuwt
dit weer uit..In zijn bek heeft waarschijnlijk bepaalde temperatuurzintuigen. Is de hoop te warm, dan maakt hij ventilatiegaten, is de hoop te
koud dan brengt hij meer materiaal aan. Is de gewenste temperatuur bekomen, dan mag het wijfje haar eieren leggen in een diepe omgewoelde
holte, die de haan daarna weer opvult. Dat gaat zo een paar weken door.
Is de hen klaar met eieren leggen, dan kijkt zij er niet meer na om. De
haan blijft echter bezig met het regelen van de temperatuur.
Na 9 weken komt het eerste ei uit. Het kuiken heeft uren nodig, om uit de
diepe hoop te komen. Als het uiteindelijk aan de oppervlakte is , zoekt
het zich snel een schuilplaats.’s Anderendaags kan het al vliegen. De
vader trekt zich van het jong niets meer aan, tussen ouders en het jong
bestaat niet het minste contact.
De defreycinetloophoen

Voorbeschouwing
De composthoop is geen uitvinding van
biologen of ecologen. Ook de dieren
maken composthopen. Dat gebeurt niet
om over de tuin uit te spreiden, maar om
hun eieren in uit te broeden. Er zijn verschillende soorten die dat doen.
Boskalkoen
Deze leeft in het oosten van Australië.
Als broedplaats kiest de haan een plekje
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Deze loop hoendersoort leeft verspreid in Noord Australië en is zo groot
als een patrijs. Het kan een nest bouwen van wel 12 meter doorsnede en
5 meter hoogte. Wie van ons heeft zo’n grote mesthoop?
De thermometervogel
Deze vogelfamilie van de 2 vorige soorten heeft het meeste doorzettingsvermogen. Hij is 10 tot 12 maanden bezig met het regelen van de
nesttemperatuur. Hij komt voor in het droge steppegebied van Centraal
Australië. Hier zijn weinig bladeren te vinden, en de vogel moet dus grote inspanningen doen om een nest te bouwen. Eerst wordt een groot gat
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gegraven waarin bladeren en twijgen worden verzameld. Daarop wordt
van zand een heuvel gemaakt, die zorgvuldig glad wordt gestreken. Direct begint de composthoop te broeden, maar het kan wel 4 maanden
duren, vooraleer de gewenste temperatuur wordt bereikt. In augustus kan
het met eieren leggen worden begonnen. Om de 4 dagen legt de hen een
ei. De haan graaft van te voren een broedkamer in de hoop. Het hennetje
klimt naar binnen en meet de temperatuur. Is het niet naar haar zin, dan
moet de haan een ander gat maken. Is het ei gelegd, dan schraapt de haan
het gat weer dicht. Het broeden duurt ongeveer 7 maanden waarbij de
temperatuur dagelijks wordt gecontroleerd en op 1 graad na wordt bijgestuurd. Komt er oververhitting vanwege de zonnewarmte, dan wordt de
zandlaag dikker gemaakt. Blijkt dit niet voldoende, dan wordt de hoop in
de ochtendkoelte voor een groot deel uiteen gehaald, tot het materiaal
verspreid is tot dicht bij de eieren. Zijn de eieren afgekoeld, dan wordt
alles weer terug opgezet en de lagen geïsoleerd met zaad. Alles vraagt
zowat 2 tot 3 uur werk.
In de herfst, als het rottingsproces afgelopen is, en de zonnewarmte daalt,
wordt de heuvel in de vroege voormiddag afgegraven tot kort bij de eieren. Die kunnen dan verwarmt worden door de zon. Later op de dag
wordt dan alles weer bedekt. Het is verbazend hoe de vogels hun activiteiten aan de wisselende seizoenen kunnen aanpassen en de temperatuur
in de broedkamer op precies 34 graden kunnen houden.
Besluit
Deze informatie danken wij aan de Australische ornitholoog H.J. Frits
die de thermometervogel vele jaren heeft bestudeerd. Zo zie je maar dat
men een composthoop voor nog meer doeleinden kan gebruiken dan
voor het maken van compost. Wie van ons heeft er al eens aangedacht er
eieren in uit te broeden? Ik denk van niemand. Wat mij vooral getroffen
heeft is, dat de natuur voor alle problemen een pasklare oplossing heeft
en steeds zal vinden.
Het zij zo

NAOBERNOWTS
In deze rubriek verzamelen en publiceren we alle buurtnieuwtjes zoals;
Huwelijken, jubilea, verhuizingen, geboortes, maar ook diplomeringen,
ongelukken enz.
Laat het de redactie even weten!

Geboren:
Indira, dochter van Peter en Ning Jacobs, Kraan 13, op 2 juni 2005.
Welkom in onze buurt:
Helma en John Nijssen met hun kinderen op Kraan 2a. Veel succes met
de bouw van jullie huis!

KINDERCOMMISSIE
Silvia Duijts
632250
Henny Kuepers
634285
Ria van Grimbergen 840136
Miep Tullemans
631844

Druk:
Lay-out:

REDACTIE
Jan van de Kam
633188
Harrie Koppen
521509
Elly Scheepers
632665
Wilh. Wetemans
631809
Piet Peters
633699
Toos Quasters 06 53742473

KO-DU Service
Frenk Scheepers

Toos Quasters
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De Pen
Hallo buurtbewoeunurs
Ich bin benadurdj um un stukske oeuver mich
pries te gaeve.
Nao zwoor onderhandelinge bin ich over stag
gegange en heb ich besloeute dit te doon.
Ich bin Johan Raemaekers geboere in Wieert ( kiendj ). Opgegrujdj aan
de angere kaant van de brug ( Luuke).
Ich bin 38 jour joonk en doon nog vul aan sport as voetballe, triatlon,kruusboogscheete,en un bitje paerd ri-j je.
Auch bin ich nog actief in ut jeugd werrik scouting sint job.
Ich bin getrauwdj mit Marleen Wilms uut Altwieert He-j en vae hebbe 2
wichter Roy 14 en Chantal 11 joar.
Vae hebbe ierst op de Rummundjse waeg gewoendj um 2 joar geleej-je
noa de Kraan 26a te emiegreere.
De groetste beweegrede waas det vae ruumdje zochte vur un stuk groond
um un paerd te kunne hooj-je .
Vae hebbe dit hoes geliek tiedig mit de bure gekochdj en fleenk vurbouwdj mer det is noow bekans klaor.
Schoeun is det mien vader en mien vrauw uut de He-j koome en det vae
noow in de Hei hook woeune.
Vur miene kost te vurdeene wer-rik ich beej Trespa int. B.V. in vol contunnu deenst.
Dit waas vur mich waal zat en ich kin uch garrandeere dat ich baetur
Wieerts kal dan schrief dus wil ich noow de pen oeuver draage aan Gert
Op Heij.

Groetjes Johan
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Handel en wandel van’’teuten’’
De jubileumeditie van Festeynder in Nederweert-Eind stond dit jaar in het teken
van de ambulante handel rond 1900.
De eerste handelaar (of ‘’teut’’) die wij
tegen kwamen was iemand die wekringen
aan de man probeerde te brengen. Als
zijnde Festeynderbandjes, voor twee hele
centen per stuk. Op de vraag wat je met die
Festeynderbandjes zoal kunt doen, was het
antwoord, mijn oma hield er de kousen mee
omhoog…..en kreeg daarna spontaan spataderen..
Wat je verder er mee kunt: een gelukkige koper van een Festeynderbandje geeft een demonstratie, hij spant de wekring tussen kin en schedel en
geeft als commentaar bij het resultaat: zie hier een facelift uit 1900’’.
Er werden oude ambachten en landbouwtradities uitgebeeld. Vele vrijwilligers toonden zich ware verkopers, zoals een groep zigeuners met
kinderen, met knopen garen spelden enz, en melkboeren die karnemelk
uit ouderwetse melktuiten verkochten. Een fris boerinnetje bracht eieren
aan de man, gekookt en ongekookt. Hier zie je het verschil’’ze draait een
ei over de grond. Als het hard draait, is het gekookt, ongekookte eieren
draaien nauwelijks. Dat is logisch. Ook meneer pastoor althans uit 1900.
Hij let op dat alles eerlijk verloopt. De veldwachter houdt ze braaf en ik
houdt ze dom, spreekt hij in stijl. Het geheel heeft wat weg van straattheater. Inmiddels rond 5 uur, teistert een korte felle bui het feestje van Festeynder. Had pastoor niet voor beter weer kunnen zorgen? Mensen, alle
zegen komt van boven.
De optocht, en alles er omheen stond geheel in het teken: “de handel en
wandel van ‘’teuten’’. Schitterend.
Ook de verenigingen pikken een graantje mee!!!!!!!
Wilhelmien Wetemans.
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Ophokken of oprotten?
Toen ik bij het uitbreken van de vogelpest in 2003 mijn zelf grootgebrachte kippetjes moest “ophokken”, kocht ik een partijtje plastic
golfplaatjes, zodat ik ze toch nog een klein uitlooprennetje kon aanbieden.
Tevergeefs helaas . . . . .Even later werd de “ruimplicht” afgekondigd en moest ik mijn hobbydieren – hoe oneerlijk – aanmelden ter
vernietiging of slachten voor de diepvries.
Met pijn in het hart heb ik gekozen voor de laatste optie. Als kleine
troost kan ik melden dat ze heel lekker smaakten; bijna als fazant .
Nu ik dit schrijf bedreigt weer een nieuw virus onze vogels én onszelf en
staat de ophokplicht weer ter discussie. Op de kippenfarm moet de
“vrije-uitloopkip” binnen blijven, maar hun legsel mag tóch “vrij uitloop-ei” blijven heten. Begrijpt U nog de verschillen, die de eierindustrie de laatste jaren heeft bedacht tussen het gras-ei, het viergranenei, het maïs-ei, het zonnebloem-ei, het vol-aren-ei of wat voor ei ook?
Weet je wat ze dan hier op ’t Schoor zeggen ? “Zo kloot men Frederik!”
Alleen het GRAS-EI , heeft een eigen keurmerk, maar dat wil absoluut
niet zeggen dat de kippen alleen maar gras eten.
Het PRODUKTSCHAP VOOR PLUIMVEE EN EIEREN heeft dat voor
ons allemaal netjes op een rijtje gezet:
70 % van de eieren komt van de kooikippen in de legbatterijen,
waar ze met vieren in een hokje zitten en hun eitje maar op de lopende hoeven te laten vallen. ( Tussen haakjes: vanaf 2012 is ook
voor deze dieren meer ruimte met legnest en zitstok verplicht.)
De eieren gaan vooral naar de eierverwerkende industrie. (eipoeder e.d.)
16 % wordt gelegd door de zogenaamde scharrelkippen; deze
scharrelen niet buiten, maar lopen los in een stal, met maximaal
negen op een vierkante meter. Scharrelkippen kunnen net als de
kooikippen op meerdere verdiepingen boven elkaar gehouden
worden in zogenaamde volière-stal.
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± 13 % komt van de vrije-uitloop-kip, die overdag zoveel mogelijk buiten loopt. Als ze gevoerd worden met uitsluitend plantaardig voer, mogen ze gras-kip heten.
± 1 % van onze eitjes komt van de biologische kip, deze heeft
binnen én buiten zoveel ruimte, dat ze elkaar niet pikken en dan
hoeft de snavel ook niet gekapt te worden.
Het voer is biologisch geteeld, dus zónder kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen.
Met enige trots kan ik melden, dat ik wekelijks enkele eitjes uit “eigen
tuin” eet: elke 25 uur produceren onze kippen – in de bloei van hun
eerste levensjaar – een ei en dagelijks nemen ze uitgebreid een stof/
zandbad om eventuele parasieten kwijt te raken. Ze zien er gelukkig uit
– als de haan hun met rust laat – en ze weten niets van het naderende
virus dat hen kan bedreigen.
Deze keer ga ik mijn kippetjes niet ophokken en de trekvogels, die een
besmette poepkledder in onze kippenren willen deponeren, mogen van
mij snel oprotten.
J.vd K.

steld uit verscheidene onderdelen uit verschillende eeuwen. De misericordes zijn laat-Middeleeuwse opklapbare zitbanken, waarop priesters
konden zitten en het net leek of zij stonden.
Dan de prachtige hardstenen doopvont met de koperen deksel van 1698.
De preekstoel is een juweeltje en dat kan ook van de stoel van de pastoor
gezegd worden. Wie van schilderkunst houdt, kwam bij de staties van de
kruisweg aan zijn trekken. Ook de glas-in-lood ramen zijn de moeite
waard om naar te kijken.
Het uitzicht vanaf de kerktoren is geweldig, boven in de toren heeft men
een goed uitzicht over de nieuwe wijken Strateris-Oost en Kerneelhoven.
Het hoofdaltaar zit in een nis in de kerk. De kerk, inclusief het kruis is
bijna 74 meter hoog, er zijn precies 173 treden naar boven. Verder nog
een rondgang over het kerkhof, kort geleden zijn enkele graven die op de
gezamenlijke monumentenlijst staan gerestaureerd. Samen genomen, de
Lambertuskerk, een echt gebedshuis dat al meer dan 500 jaar wordt bezocht voor het vieren van de liturgie, waar veel mensen zich thuis voelen
en tot rust komen. Het is goed van nabij kennis te nemen wat onze voorouders hebben gerealiseerd.
Open Monumentendag stond dit jaar in het teken van het Religieus Erfgoed.
Wilhelmien Wetemans

Open Monumentendag
Vakantie

Open Monumentendag, er werd dit jaar bijzonder aandacht gevraagd
voor het religieus erfgoed. Op 10 en 11 september waren overal in Limburg rondleidingen door kerken en kloosters gehouden en er werden
wandelingen en fietstochten langs kruisen en kapellen georganiseerd.
De Sint- Lambertusparochie in Nederweert haakte óók in op de Open
Monumentendag. De kerk is niet alleen heel erg oud, maar ook qua inrichting is het gebouw uniek. In 1467 werd begonnen met de bouw van
de monumentale kerktoren. In 1900 werd de torenspits vernieuwd en
vergroot. 's Avonds kun je vanaf Schoor zien dat de kerk verlicht is.
Ook zijn er in het gebouw verschillende kunstschatten te bewonderen,
langs de muren van het hoogaltaar staan prachtige koorbanken, samenge-

Augustus; het was weer zomervakantie.
Veel toeristen kwamen weer langs. Meestal
als het weer een beetje mee zit is het een
ontspannen tijd voor henzelf, maar ook voor
de thuisblijvers. Onbewust bekruipt ons dan
het gevoel dat de druk even van de ketel is.
Bedrijven en instanties zijn gesloten, of
draaien op halve kracht. Heel Nederland staat dan in parkeerstand. Wij
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behoren tot de thuisblijvers, dus ik zie ze voorbij komen. Vakantiegangers: je ziet de meest uiteenlopende types.
Het relaxte type:
Hij of zij die de tijd neemt voor alles wat voor hem of haar bijzonder is,
en zich tijdens de picknick in de berm hardop afvraagt: “welk gewas
groeit daar ? ”. Een enkeling stopt en spreekt mij aan. Heeft belangstelling voor het reilen en zeilen van de omgeving, en de geschiedenis van
de streek. Informeert wat er in de verte in de stallen gehuisvest wordt, en
hoe hier de sectorale hobbels van de afgelopen jaren genomen zijn.
Mensen hebben via de media veel gehoord en gezien, maar willen behalve van de nieuwslezer ook het verhaal uit de praktijk horen en zien.
Het gejaagde type:
Hij of zij zien niks, en vragen niks. Met een kaart op het stuur, plat op de
fiets, om zo snel mogelijk van A naar B te komen, als een verfilming van
Herman van Veen’s lied “Ópzij, opzij” schiet het door ons landschap.
Vraag hen niet wat ze onderweg zijn tegengekomen: de korenbloem niet
gezien, de fazant niet gehoord, en weten vaak niet dat ” die driewielige
octopus” de graszode bemest. Wel vragen ze waar de Mc-drive te vinden
is? Ik denk dat ze weer afgebrand op het werk komen. En dan heb je nog
mensen, die proberen heel aardig het dialect mee te spreken, waarschijnlijk komt familie uit deze omgeving.
Biologieles:
Iemand, niet gehinderd door enige kennis, zag een koe vanuit haar navel
plassen. Vergroeit dat op latere leeftijd bij een koe? Het is goed dat u dat
vraagt, U heeft vast en zeker een stier gezien . “Oh, ik dacht al wat heeft
dat beest een kleine uier.’’Zo zie je, je bent nooit te oud om te leren.
Vakantie is toch een leerzame en leuke tijd!
Wilhelmien Wetemans.

Vroeg in november
Brons werd de huid van de zomer
en verbleekte met het korten
van de rijpe oktoberdagen
treurig sta ik te staren
naar de vallende blaren
die een onderkomen zoeken
in de verste hoeken
schamel in hun naaktheid
staan de ontklede bomen
met iets van bezonkenheid
om voorbije weelde dromen
leesbaar worden ze
als een open boek
in het stakerig peinzen
van hun houten skelet.

Herfststormen op komst
Tijdens het weerbericht hoor je wel eens zoiets als ”Krachtige wind,
windkracht 6 of aanwakkerend tot storm, windkracht 8”. De sterkte van
de wind krijgt een cijfer, van 0 tot 12. De schaal van Beaufort heet dat.
0 = windstil
2 = zwakke wind, bladeren ritselen, vlaggen bewegen
4 = matige wind, kleine takjes bewegen, papier dwarrelt op
6 = krachtige wind, grote takken bewegen
8 = stormachtig, grote takken breken af
10 = zware storm, bomen waaien om
12 = orkaan, bijna alles wordt verwoest.
Toos Quasters
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Ingezonden
Gisteren zondag 11 september hadden
we de jaarlijkse fietstocht met o.a.
heerlijke ijs van de ijsboerderij. Huub
Knapen heeft als een deskundige
verkoper ijsjes gecreeerd en uitgedeeld
en dit ging hem ZEER goed af. Volgens
ons heeft hij zijn beroep gemist en
zodoende hebben we dit vastgelegd en
is "Huupkes ijs" wel een plaatsje waard in het buurtblad.
Met groetjes Els van Houten

Veiligheid in onze buurt
Op 21 juli 2005 hebben we op het gemeentehuis de problematiek
rond de verkeersveiligheid op Roeven en Kraan besproken. Namens
de gemeente was Dhr. W. Bijlmakers met secretaresse aanwezig,
namens de Stichting 3VO (voorheen Veilig Verkeer Nederland) Dhr.
Hillebrink en namens onze buurt: raadslid Elly Scheepers en Eric
Kusters, Roeven 2.
Namens de COCON-projektgroep “Veiligheid in en om de wijk”
waren ondergetekenden Riny van Veldhoven en Jan van de Kam
present.
Eric Kusters, de initiatiefnemer van de “brandbrief”, die door vele buurtbewoners was ondertekend en aan de gemeenteraad en college van B en
W verzonden, gaf een mondelinge toelichting op de gevaarlijke situaties
op Roeven en Kraan, met name voor de schoolgaande jeugd en de fietsende of wandelende recreanten.
De gemeente erkent de problematiek in onze buurt en wil zich verder
verdiepen in de mogelijkheden om de snelheid van de “scheuren18

de”automobilist af te remmen; als eerste mogelijkheden werden fietssuggestiestroken genoemd, die de weg ‘optisch’ versmallen, of – nóg eenvoudiger – 50 km. zones .
Vanaf september wil gemeentewerken gedurende één week, 24 uur per
dag, metingen verrichten op een representatieve plaats. Daarmee worden
zoveel mogelijk gegevens opgeslagen, zoals snelheid en rijrichting van
het verkeer.
Op deze manier krijgt de gemeente een goede indicatie over de maatgevende snelheid op Roeven en Kraan.
Dhr. Hillebrink wees er op dat je bij a-sociaal rijgedrag van vrachtverkeer, altijd de firmanaam – indien vermeld op de auto – kunt bellen. Als
dat niet lukt is de vereniging van Transport Logistiek Nederland ook een
uitstekend meldpunt.
Namens de projektgroep “Veilig in en om de wijk” van COCON:
Riny van Veldhoven,
Jan van de Kam

Handel en wandel
In het Limburgs Openluchtmuseum “Eynderhoof
door Twan Brouwers en Harrie Koppen.

Ontwikkelingen in de handel.

In de 15e eeuw hebben de handelaars waarschijnlijk in de nabije omgeving geopereerd, soms alleen en soms in groepen. Datzelfde verschijnsel
kwam ook voor in de 20e eeuw. De handel groeide vanuit de dorpsgemeenschap en om het risico van overvallen tegen te gaan werd er altijd in
groepen gereisd, wat natuurlijk ook veel gezelliger maar ook een verplichting was. In de 15e eeuw waren er ketellappers, veehandelaars (ossen en schapen) en daarmee samenhangend de lubbers of snijders.
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In de 16e eeuw breidde de ambulante handel zich uit en ontwikkelde zich
een systeem van meesters, gezellen en leerlingen dat in de 17e eeuw ook
vaak werden vastgelegd in contracten via de notaris.
Dit systeem bleef tot de jaren 30 van de 20e eeuw bestaan. Daarna leidde
dat tot typische handelszaken, handelsvertegenwoordigingen en handel
met fiets en paard en kar.

Koper- goorhandel.
Veel handelaars waren onderweg met koper- en messingwaren (messing
is een legering van koper en zink). Ze trokken rond als koper- en ketelhandelaars, koudkopersmeden (koperslagers), keteldragers en ketellappers in nieuwe en tweede-handelswaar in de vorm van potten, pannen en
huishoudgerei wat vaak ook vertind was.
Ook maakten en verkochten ze koperen bollen met spitsen voor kerktorens De waren werden zelf gemaakt maar ook vaak gekocht in productiecentra. Sommige koperhandelaars verhandelden zowel koper als textiel.
Later verkochten ze ook ijzerwaren zoals zeisen, sikkels, messen en
kochten oud koper om te recyclen. Koperhandelaren droegen vaak lederen vesten voorzien van haken waaraan de koperen waren opgehangen
waren en zo al rammelend de komst van de koopman aankondigde.

Textielhandel. (In Laecken en Linnen)
De textiel- of tafthandelaar droeg een rugkorf en een el- of meetstok met
een uitklapbare staaf of lemmet. Zij verkochten allerlei stoffen zoals laken, linnen zijde en kant maarook dekens en schorten. De elstok van
eiken of mispel bestond uit twee halfronde stukken van 96 cm lang met
een koperen (messing) voet en een beugel aan de bovenkant.
Binnen was over de hele lengte een ruimte uitgespaard waarin een lang
dubbelzijdig lemmet voorzien van een houten handvat. De stok werd
gebruikt als gaanstok, om pakken aan te hangen maar ook als verdedigingswapen. Op stokken van meer dan 200 jaar oud stond al een merkteken Solingen
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Haarhandel

Lubbers en castreerders

Halverwege de zeventiende eeuw begon men uit ijdelheid en status pruiken te dragen.
De Franse koning Lodewijk de 13e was daar in 1624 al mee begonnen en
werd al snel nagevolgd in hoven en rijke mensen in grote steden.
De toenemende vraag naar pruiken bracht een handel in haar teweeg
waarop door Kempenaars en Weertlanders maar ook zuid-Limburgers
werd ingespeeld.
Soms ging dat in combinatie met verkoop van koper of textiel.
Voor de pruiken was veel maar vooral lang haar nodig. Veel vrouwen
lieten hun haar dan ook groeien om het te verkopen aan de handelaars.
De handelaars die goed thuis waren op het platteland kwamen zo gemakkelijk aan haarvlechten van de vrouwen. Een aantal trad tevens op als
kapper.
Op plaatsen was het tot 1870 gebruikelijk dat vrouwen en meisjes hun
haren ruilden voor een zijden halsdoek of een schort. Vooral blond haar
was zeer gevraagd.
De pruikenmakers maakten hiervan de zogenaamde “Fusch”, en wrong
of toet die onder het eigen haar werd gedragen om meer volume te krijgen. In een later stadium werden de pruiken eenvoudiger in de vorm van
staartpruiken.
Vanuit het tegenwoordige Limburg is bekend dat er heel wat plaatsen
waren waarvan inwoners op de “haarsnit” gingen. Sommige handelden
ook in varkenshaar waarvan kwasten werden gemaakt. Ook was er sprake van paardehaar gebruikt als “vals haar”.
Uiteraard kwamen er ook handelaars voor de in haar handelden in combinatie met andere producten, zoals “handel in ossen, verckens ofte suynen (zwijnen), canten ofte spitsen (kant) en tabak.
In 1847 stond er in een Brussels tijdschrift; “Daer zyn er die in den
Noorden, zoo wel in den Normandie vrouwenhaarlokken gaen kopen,
welke zy den Parysche en Londensche kappers en pruikenmaekers gaen
voortkoopen voor 10-15 duyzend franken te gelyck”.

In de 16e eeuw kwam de veehandel op gang. Oorspronkelijk vooral
schapen maar later ook runderen, varkens en paarden.
De lubbers castreerden (onvruchtbaar maken) paarden,stieren en varkens.
Met speciale messen werden de dieren “gesneden”. Hieruit groeiden later
de dierenchirurgijns die later ook een eigen gilde kenden.
Reeds in 1870 bestond een boek “Den Wijzen en Verstandigen Schaap
Herder”, waarin 32 meest voorkomende ziekten in stonden uiteraard met
een remedie.
Een voorbeeld: voor de grauwe Schijt. Om dit te genezen moet gij het
beest terstond bloed laten boven de oogen en ooren en in de steirt zooveel als mogelijk is en dan eene once triakel (geneesmiddel met opium)
met ene once levende kalk vermenegen met een bierglas franzen brandewijn en zoo aanstonds het beest ingeven en in eene geruste plaats laten.
De veesnijders, lubbers of chastreurs droegen een kiel, broek met zilveren gespen en slobkousen. Zij hadden een reistas met snijgereedschap
zoals snijmes, praam, een schaarvormig afklemgereedschap, naalden en
brandijzers om de wonden dicht te branden. Verder droegen ze een knut
of knodde, (komt van L’eau de la Reine of koninginnewater of rozenwater dat in Nederland al snel loddere werd en later knodde voor iets waardevols als geldstukken in stof geknoopt) een geldriem of gordel om het
midden voorzien van koperen sluitstukken. Verder hadden de lubbers
opvallende onderscheidingstekens in de vorm van een opeen gerold
“kenneperkoord” als schouderriem gedragen en een schalmei, zes onderling gesoldeerde buizen van koper waarmee ze hun komst aanmelden.
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Bekende Nederweerter teuten
Naast de familie’s Trouwen, Bollen, Greymans, Emons(Emans?), Giesen, Horix, Swurtjens, Steuten (betekent sone van Teut), Tilmans(Tulmans?), Verheijen, Kessels (Kessler bet. keteldrager), Gielen,
Verborch, Ketelaers (bet. ketelsmid)enz.enz.
Een grootte teutenfamilie, tot nu toe gevonden, is de familie Simons.
We vinden:
Simons Franz in Lambsheim in 1736 ongehuwd.

Simons Lorenz, huwde Maria. Herd op 14 april 1699 in Bensheim, beide
Simons waren vermoedelijk textielhandelaren.
Simons Heinrich, verkocht in 1699-1700, volgens eigen opgave 800 pond
koper in omgeving Oberursel
Simons Antoine, handelaar, 37 jaar op 25-1-1810 vraagt een pas aan
voor Groot Algermissen in de buurt van Hannover.
Simons Michael, zoon van Antonius, geboren ca. 1768, landbouwer,
koopman, vraagt een pas aan voor Westfalen in 1810. Deze laatste twee
zijn broers.
Simons Michael of Michiel, handelaar in huiswaar en koperwaar vraagt
in 1813 een nieuwe pas aan.(dezelfde als boven).
Twee zoons van Michael namelijk Antonius en Godefridus zijn
linnenwevers van beroep.
Antonius Simons is de zoon van Michael en genoemd naar zijn
grootvader, geboren in 1828, is eerst schoenmaker en later bakker van
beroep in Nederweert. Deze "Geel de Bekker" woonde op de hoek van
de Smisserstraat-St.Rochusstraat en was gehuwd met Anna Helena
Janssen.
We hier te maken met de voorouderlijke familie van Harrie Simons uit
het Eind, beter bekend als "Harrie van de bekker" . Harrie is een
kleinzoon van Geel de bekker. Hij is de laatste rondtrekkende verkoper
(Nederweert en omgeving) van huishoudelijke artikelen, zoals potten en
pannen en ander ijzerwaar.

Uit de archieven is niet bekend dat de teuten zich ooit met de geldhandel
hebben bezig gehouden. Dat zij daarintegen veel geld hebben verdiend in
den vreemde, blijkt uit de talloze archiefstukken maar ook uit hun aparte
woonhuizen en boerderijen. Ook in de een en twintigste eeuw zijn deze
voormalige teutenhuizen nog duidelijk te herkennen aan hun aparte
bouwstijl die zij hebben meegebracht uit andere landen of streken.
Bv. in de Kerstraat te Nederweert, nu pand Bongers, het afgebroken pand
van Victor Trouwen op Staat, de woningen op de Oelemarkt en in
Langstraat in Weert. Pand op de Biest tegenover de paterskerk.
De Spaanse sucsessieoorlog (1701-1713) liet diepe lidtekens na in de
streek. Daarnaast werd de welvaart ernstig bedreigd door verschillende
stads en dorpsbranden en de “rode loop” een zeer besmettelijke ziekte
die duizenden levens kosten .
De slechte economische situatie en grote armoede op de zandgronden
zorgden voor een groot verloop naar verre oorden om te gaan werken of
men ging in de handel. Zo trokken nogal wat mensen uit de buurt naar de
textielstad Haarlem om in de linnenblekerijen te werken. Hiervoor had
men een reispas of paspoort nodig om andere landen te kunnen bezoeken. Schoenmakers uit de streek trokken zelfs naar Frankrijk.
Gedurende de zeventiende eeuw gingen de industrie en handel wat achteruit en in de achttiende eeuw ontstonden winkeltjes, waarbij de meesters zelf een winkel openden. Vanuit die winkels was er wel regionale
straathandel maar ook uiteraard mensen die gewoon handel bleven bedrijven langs de deur.

Geldhandel
Omdat Europa een lappendeken van graafschappen, hertogdommen, bisdommen en steden was, waar overal andere munten en geldmiddelen
gebruikt werden is er ook een levendige handel in geld en waardeartikelen. Vooral mensen uit Lombardijen hebben zich op de geldhandel
gestort. Later vestigden ze zich in de handelssteden als een soort bank,
terwijl zij bij elkaar gingen wonen in buurten. Zo zijn in geheel Europa
Lombardijenstraten te vinden, zoals in Maasseik de Lombardstraat. Enkele grote banken zijn van oorsprong hieruit ontstaan. In de latere eeuwen storten vooral de Joden zich op de handel en dus ook op de geldhandel. Een belangrijk instrument voor de geldhandelaar maar ook voor
de andere handelaars was een geldbalans om (gouden) munten te wegen.
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Wordt vervolgd.
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