Van de voorzitter
Na de vakantie heeft iedereen zijn dagelijks programma weer opgepakt.
Voor je het weet zit je in de sleur van alledag en vergeet je na te genieten
van die mooie tijd. Dat is beslist niet nodig want het bestuur heeft een
leuk programma samengesteld voor de lange wintermaanden.
De fietstocht met aansluitend barbecue hebben we achter de rug. Voor de
50-plussers onder ons staat eind september een dagtocht naar Monschau
in Duitsland gepland. Ook de Kindercommissie kan terugzien op een
geslaagd zomeruitstapje naar Kitskesberg, een speeltuin in Roermond.
Op 18 november is er een feestavond voor de buurtleden vanaf 16 jaar en
ouder. Voor de uitnodiging zie elders in deze uitgave. Ik hoop dat velen
onder ons deze avond zullen bezoeken.
Iedereen heeft er vast en zeker al iets van meegekregen, schutterij St.
Antonius heeft het OLS gewonnen. Dit is een geweldige prestatie en een
felicitatie is hier op zijn plaats. Het winnen van het Oud Limburgs
Schuttersfeest 2006 geeft de schutterij het recht om in 2007 dit geweldig
feest, met jaarlijks zo’n 160 deelnemende schutterijen, 1600 vrijwilligers
en 40.00 tot 50.000 bezoekers, in Nederweert te organiseren.
Hou in ieder geval zondag 1 juli 2007 vrij. Bij de organisatie van het
OLS zijn veel vrijwilligers nodig die als regel uit het verenigingsleven
van de plaats komen waar het evenement wordt georganiseerd. Dat houdt
in dat in 2007 een beroep zal worden gedaan op het verenigingsleven van
Nederweert. Verenigingen kunnen door het inzetten van vrijwilligers een
extraatje verdienen voor de verenigingskas. Ook op jullie zal in dit kader
een beroep worden gedaan. Ik hoop van harte dat veel buurtgenoten elkaar zullen treffen op de diverse activiteiten.
Huub Knapen

Informatieblad buurtvereniging
“SCHOOR”
Uitgave: herfst jaargang 2006

Zomeruitstapje Kindercommissie
Op zaterdag 24 juni was het uitstapje naar Kitskesberg een buitenspeeltuin in Roermond ongeveer 24 kinderen hadden zich opgegeven.
Het was ontzettend mooi weer en iedereen had er veel zin in, de speeltuin is vrij uitgestrekt en ligt zo een beetje in het bos, je kan er op de
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klauter- en speeltoestellen waar er heelveel van staan of in de zandbak
waar de kinderen zich goed konden amuseren door water omhoog te
pompen en modder te maken. En omdat het heel goed weer was had ook
bijna iedereen zijn zwemkleding bij zich, want je kan er ook lekker
zwemmen en spetteren in het ondiepe zwembad wat ook veel gedaan
werd. Verder kon je er fijn rondwandelen of door het doolhof lopen.
Rond het middag uur had iedereen grote honger van het spelen en de
ouders natuurlijk van het gezellig buurten, Alle kinderen zaten rondom
de zandbak op de rand en aten lekkere frietjes met frikadel war gretig
aftrek vond. Tussendoor kregen alle kinderen ook nog een ijsje.
Om ongeveer 16.00 uur vertrokken we moe en voldaan weer terug naar
Nederweert. Kortom het was een zeer geslaagde dag en zeker weer een
keer voor herhaling vatbaar.
De Kindercommissie

18 november
Feest- Dansavond
Buurtvereniging
Schoor

Terug van weggeweest. Wel met een andere opzet.
Live muziek met Rikske.
De buurtvereniging zorgt voor borrelhapjes en snacks.
We maken er weer een ouderwetse gezellige avond van.
Voor jong en oud (vanaf 16 jaar). De zaal is open vanaf 20.30
uur. Muziek vanaf 21.00 uur tot 01.00 uur.
Wij verwachten een groooote opkomst!

De Kindercommissie
Wij zijn een gezellig en enthousiast team dat met veel plezier activiteiten
wil verzinnen voor de kinderen van buurtvereniging Schoor. Wij zijn een
team van 5 personen waarvan de als laatste bij gekomen lid Carla van de
Schoor aan gaf met Pasen ons team graag te komen versterken en hier
veel zin in had wat wij natuurlijk geweldig vonden. Aangezien Miep en
Ria er al heel wat jaartjes bij de kindercommissie erop hebben zitten
(Miep inmiddels 10 jaar) hebben ze allebei aangegeven om per 1 januari
2007 te stoppen wat voor ons natuurlijk jammer is maar dankbaar voor
hun inzet.
Graag zouden wij ons team willen versterken, wie zou dat graag willen!
Het aantal vergaderingen is ongeveer 6 keer per jaar en gaat om de activiteiten Sinterklaas, Pasen, zomeruitstapje, St. Maarten, een voorjaarsactiviteit en een herfstactiviteit. Omstebeurt brengen wij de uitnodigingen
voor de kinderen in de buurt rond, doen we de boodschappen voor een
activiteit of inkopen voor sinterklaas.
Heb je interesse en ben je gemotiveerd om ons team te versterken laat het
ons weten ook als je vragen hebt bel ons dan lichten we graag het toe.
De kindercommissie

KINDERCOMMISSIE
Silvia Duijts
631246
Annemarie Habraken 622113
Ria van Grimbergen 840136
Carla van de Schoor 631978
Miep Tullemans
631844
Druk:
Lay-out:

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

KO-DU Service
Frenk Scheepers

Bestuur Buurtvereniging Schoor
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633188
521509
632665
631809
632835

IN MEMORIAM
Cor Knapen
Op 21 juni j.l. overleed in de
leeftijd van 74 jaar onze oudbuurtgenoot Cor Knapen.
Hoewel hij al vanaf 1990 in Budschop woonde , was hij tot voor kort een graag gezien lid
van onze buurtvereniging.
Cor werd geboren in 1932 en groeide op in de boerderij Kraan nr. 36 als
jongste van de vier kinderen van ‘Lewiese Pier’.
In onze buurtschap én daarbuiten kenden wij hem dan ook beter als ‘Cor
van Lewiese’, een man die hield van gezelligheid en een goeie grap.
De kinderjaren van Cor waren getekend door verlies: toen hij vijf was
stierf zijn moeder, in 1944 kwam zijn broer Frits om in een mijnenveld
en nog vóór hij twintig was, stierf zijn vader. Cor en zijn zuster Miet
stonden toen alleen voor het boerenbedrijf, dat met hulp van de beide
ooms – broers van hun vader – die ook op Kraan woonden en werkten,
werd voortgezet.
Vanaf 1952, toen zijn zus Miet trouwde en zijn broer Theu, die tot dan in
Engeland zijn priesterstudie had gevolgd, als missionaris werd uitgezonden, woonde Cor zes jaar in, bij zijn zuster en zwager in de ouderlijke
boerderij op Kraan.
Na zijn militaire dienst, waar hij zijn groot rijbewijs behaalde, startte hij
in Eindhoven aan de Vakschool voor stukadoors. In 1958, toen hij op
Kraan nr.12 een eigen huis had gebouwd, trad hij in het huwelijk met
Berb Briels, afkomstig van ‘t Schoor. Na het slagen voor de vereiste cursussen, kon Cor in 1963 zijn eigen stukadoorsbedrijf beginnen, dat hij
samen met Berb uitbouwde tot een bloeiende onderneming. Hun huwelijk werd gezegend met twee dochters en een zoon, die in 1990 het bedrijf overnam.
Ook ná de verhuizing in dat jaar naar Budschop, bleef Cor intensief verbonden met onze buurt; niet alleen via de zaak, waar hij nog vele jaren
zo graag in meewerkte, maar vooral ook via zijn ouderlijk huis, waar hij
met zijn zuster en zwager een intensief en hecht contact bleef on4
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derhouden. Cor was een gezelligheidsmens; zowel in de vakbond voor
stukadoors, als op de dansavonden en in de toneelclub van onze buurtvereniging, als in het “botenhuis” van de visclub, was hij een graag geziene gast en voor menigeen een goede vriend. Naast vissen en kaarten
hield Cor van reizen: Eerst naar zijn - in 1996 overleden - broer in de
missie van Borneo, later naar zijn jongste dochter in Italië.
De laatst geplande reizen met de visvrienden naar Noorwegen en met
Berb naar Italië konden helaas géén doorgang meer vinden, toen afgelopen zomer een zeer snel verlopende, dodelijke ziekte werd geconstateerd.
Te snel, veel te snel, hebben zijn vrouw, (klein)kinderen, familie en
vrienden afscheid van hem moeten nemen. Op de rouwkaart en het gedachtenisprentje lezen wij de mooie, troostrijke tekst:
“Een lach, een woord, een stille wenk
Elkaar zo kennen is een geschenk”
Namens de buurtvereniging Schoor, Roeven en Kraan wensen wij Berb,
Riky, Hans en Marly en hun gezinnen,als ook Miet en Sjef en de verdere
familie en vrienden, veel sterkte in dit droevige verlies.
Moge Cor rusten in vrede.
J.vd K.

Behalve dat de “Jonge Boeren” menselijke piramides bouwden, kende
men ook een heuse turnclub, genaamd “Hercules”.
Geoefend werd in het ‘patronaat’ in het dorp, later in (dans)zaal “Prins
Hendrik”op Budschop. Matten, brug, springplank, bok enz. stonden ter
beschikking; zelfs ringen aan de plafondbalk, maar die bleken het gewicht niet altijd te kunnen dragen. Van ‘t Schoor waren verschillende
jongemannen lid van de turnvereniging: Sjeng Briels (mede-oprichter),
Pierre Briels, Frans Knapen, Toon Huysmans e.a.
Toen turnvereniging “Jan van Weert” uit die plaats, uitbreiding met jongemannen nodig had, ging men ook daar wekelijks oefenen. (dat waren
bij elkaar drie avonden per week, bijzonder goed voor de conditie én het
prestatieniveau.) Later is “Hercules” ter ziele gegaan, maar “Wilskracht”
is een prima opvolger gebleken voor de volgende generaties turners én
natuurlijk ook turnsters.
Met dank aan Sjef Kneepkens voor de informatie.
J.vd K.
Heeft U ook nog leuk familiekiekje of boerderijfoto van Schoor, Roeven of
Kraan uit plm. 1950 – 1960? Laat het ons even weten, dan scannen we die voor
ons BUURTBLAEDJE. Tel 633188

Kraan midden in de vorige
eeuw
Twee kranige mannen “oppe Kraan” tonen
ons rond 1950 het smetteloze uniform van
turnvereniging “Hercules”.
We zien hier:
Links: Cor Knapen, “Cor van Lewiese” (1932
– 2006)
rechts: Sjef Kneepkens, “Sjef van Keppels” (
1929) afkomstig van Rosveld.
Enkele jaren later werden zij zwagers.
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NAOBERNOWTS
In deze rubriek verzamelen en publiceren we alle buurtnieuwtjes zoals;
Huwelijken, jubilea, verhuizingen, geboortes, maar ook diplomeringen,
ongelukken enz.
Laat het de redactie even weten!

Felicitaties voor:
Onze oud-buurtgenoot Rogier ’t Hoen o.f.m.cap. die vorig jaar verhuisde
naar Staat nr. 11F en op 27 juli j.l. de dag herdacht waarop hij vijftig
jaar geleden priester werd gewijd. Op zondag 27 augustus werd dit op
passende wijze gevierd in de Paterskerk op De Biest te Weert met een
speciale dienst van zang en gebed, waarna een viertal sprekers de gouden
jubilaris extra in het zonnetje zette en velen hem en zijn huisgenote Miep
Noy in een muzikaal opgeluisterde receptie de hand kwamen drukken.

Welkom in onze buurt:
De familie Linders, Roeven 4a, kavel 16
De familie Bergh, Roeven 4a, kavel 18
Aan allen een ‘goeie aard’ toegewenst!
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Grote namen van grote mannen

Schutterij St. Antonius

Iets minder beseffen we dat
de “GRUNDIG”- radio van
Max Grundig ( 1908 –
1989) is en het kleine
“MESSERSCHMITT”
–
autootje van de vliegtuigbouwer Wilhelm Emil Messerschmitt (1898 -1978).
Vanuit Duitsland kennen
we veel namen van ‘selfmade’ mannen, die dankzij
hun groot technisch inzicht en doorzettingsvermogen vanuit het niets een
miljoenenbedrijf opbouwden en – met lof – de (economische) geschiedenisboeken ingingen. Zo is de elektrische “BRAUN”-mixer van Max
Braun, het “KRUPS”-apparaat van Ferdinand Krups en de “SIEMENS”
elektrische pompen en treinen van Werner von Siemens (1816 – 1892).
De “BENZ”-auto is van Carl Benz, zoals de “PORSCHE”van Ferdinand
Porsche , de “DAIMLER” van Gottlieb Daimler, de “BORGWARD”van
Carl Borgward en de “DIESEL”-motor van Rudolf Diesel.
Achter de “ZEISS” microscoop, (contact)lenzen en medische instrumenten (opgericht in 1846) vinden we de naam van Carl Zeiss.
Ook aan het huishouden hebben grote mannen hun naam voorgoed verbonden: Ons “MAGGI”-blokje en –flesje is van de kruidenmenger Julius
Maggi en het “DOKTER OETKER”-bak-en puddingpoeder van August
Oetker. (spreek uit: eutker ) En wie ooit iets besteld heeft bij postorderbedrijf “NECKERMANN” heeft dit te danken aan Jozef Neckermann.
(zoals bij ons “WEHKAMP- THUISWINKEL” sinds 1952 de naam van
de oprichter draagt).
BRON: “Lebenstraüme”, uitzendingen van de A.R.D. zomer 2006.
J.vd K.

Het is zaterdagmiddag op 8 juli j.l. even over vijven
dat op het schietterrein van het Oud Limburgs Schuttersfeest in Stramproy bekend is wie den Um heeft
gewonnen. Het is schutterij St Antonius Nederweert.
Op het moment dat de ‘’achteropshút’’ Peter
Kneepkens van St
Antonius Nederweert in de
vijftiende kavelronde zijn derde en laatste bólke
feilloos naar beneden knalt, barst een oorverdovend
gejuich los, nl den Um is binnen. Op de kop af na 306
schoten, zonder één misser heeft de schutterij het ultieme schuttersdoel
bereikt. De zes schutters hebben historie geschreven voor de Nederweerter schutterij, namelijk voor het eerst is de O.L.S. titel veroverd. Ook is
het historisch dat in het winnende zestal 2 vrouwelijke schutters deelnamen.
St. Antonius heeft het echt verdiend. Op eerste plaats mochten zij op de
O.L.S. dag 2 juli geen fout maken, hetgeen hen lukten. Met nog 37 anderen zestallen zijn zij vervolgens een week later verder gegaan om den
Um te veroveren. In totaal heeft de strijd die dag 6 uur geduurd. Bedenk
dat de temperatuur boven de 25 graden was, dus geen kleine opgave. De
straffe wind die aan de schietharken rukte en daarbij een wisselende
wolkenlucht die de bulkens telkens weer van kleur deed verschieten
maakten het er niet gemakkelijker op. Niet te vergeten de zenuwen dat
voor bijna iedereen gold. In de twaalfde kavelronde schreden nog 3
schutterijen en in de vijftiende kavelronde werden 18 bulkens door de
schutterij Antonius eraf geknald hetgeen de enige overgebleven tegen
stander niet lukte. Met als gevolg dat den Um naar Nederweert gaat.
In het kort enkele technische gegevens.
Aan de verkaveling deden 160 schutterijen met elk 6 schutters mee.
Er werd geschoten met een buks die ongeveer 15 kg weegt, kaliber 12 tot
16 mm. De buks wordt op een oplegpaal gelegd. De afstand tussen oplegpaal en de bulkens is ca 20 meter. Op de eerste dag dus 2 juli, zijn de
kubusvormige blukjes 15 -15-15 miliemeter. Op de tweede dag zijn de
bulkens 10-10-10 millimeter. De moeilijkheids graad is meerdere malen
groter.
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Iedereen die een “Philips” elektrisch apparaat koopt of bij P.S.V. op
de tribune zit, kent de grote industrieel die daar achter schuilt: Anton Philips (1874 – 1951) en later zijn zoon: Frits (1905 – 2006)

De oppervlakte van het feestterrein was 13 hectare en het parkeerterrein
35 hectare. In totaal hebben ca 1800 vrijwilligers meegeholpen om het te
organiseren. Ook voor de stroomvoorzieningen dienen allerlei maatregelingen te worden getroffen. Niet te vergeten het bier wat ingeslagen moet
worden en de frisdranken en verder dient er voor goed eten te worden
gezorgd om de hongerige magen te vullen.
In Nederweert werd het zestal feestelijk onthaald. Voorafgaand door een
politie en brandweerauto en muzikaal begeleid door de harmonie St. Joseph werden de zes schutters, staand in een laadbak van een shovel het
dorp binnen gereden. Rijen dik stonden de toeschouwers afkomstig uit
Nederweert en omstreken, aan de rand van de weg te applaudisseren. Om
de beurt had een van het zestal den Um in de hand.
Op het gemeenteplein werden ze nog eens uitgebreid toegejuicht door
iedereen. Burgemeester Vos benadrukte de geweldige prestatie van het
zestal en wenste hen nog veel plezier.
St Antonius zal volgend jaar het O.L S organiseren. Zoals iedereen weet
is dat een geweldige klus ……SUCCES….!
Wilhelmien Wetemans

Theatervoorstelling op Roeven
Door 4 personen afkomstig van
de Toneelacademie te Maastricht
werden op 5 avonden voorstellingen gebracht met als hoofd
thema’’herstructurering van het
Limburgs platte land’’.
Iedere voorstelling duurde ongeveer 1 uur. De voorstellingen
vonden plaats in een schuur op
het erf van de familie Van de
Schoor. Wij werden zeer gastvrij
door ontvangen. De rode draad
van het verhaal was dat het bestaan van het boerenleven ingewikkeld en
soms zwaar genoemd kan worden. De agrariër wordt heel vaak voor de
keuze gesteld, toch maar doorgaan met het huidige bedrijf, vernieuwen
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of eventueel stoppen. Ook in de agrarische wereld worden steeds andere
en veelal strengere eisen gesteld om een bedrijf te exploiteren. Denk b.v.
aan de milieu eisen die steeds ingewikkelder en duurder worden om ze
uit te voeren. Oppompen van water voor besproeiing van gewassen, aantal dieren die gehouden mogen worden per m2, biologisch telen of op de
gebruikelijke wijze enz. Daarbij komt nog dat landschappen er een steeds
groter aandeel krijgen in de omgeving van beschermende landschappen,
en er wordt de agrariër weer extra beperkingen opgelegd, hetgeen in het
algemeen inkomsten derving tot het gevolg heeft. Ook de mest problematiek heeft grote financiële gevolgen voor de landbouwer. De iets oudere landbouwers hebben moeten leren op welke wijze omgegaan moet
worden met computer gestuurde machines. Het is voor hen, vaak achteraf bekend, moeilijk geweest om doelmatig met de nieuwe investering om
te gaan, met als gevolg slapeloze nachten. Verder is het een gegeven dat
de marktprijzen worden bepaald door vraag en aanbod. Gezien de grote
concurrentie o.a. lage loonlanden, zijn de prijzen voor sommigen bedrijfstakken zo laag dat ze onder de kostprijs zijn gelegen. Helaas kan dat
geen één bedrijf lang volhouden. Het is dan niet vreemd dat in Nederland
als ware iedere dag minder landbouwers zijn. Gelukkig zijn er ook landbouwbedrijven die goede tot zeer goede resultaten behalen, het geen grotendeels afhankelijk is van wat voor soort bedrijf geëxploiteerd wordt.
Een feit is dat de veelal kleinere bedrijven die er mee stoppen worden
opgekocht door de grotere ondernemingen. Met hart en ziel wordt op het
bedrijf gewerkt en zonodig wordt er uitgebreid. Het is dan ook vaak zuur
te moeten vaststellen dat niemand van de kinderen geïnteresseerd is in
het boerenbedrijf. Eerlijkheidshalve moet vastgesteld worden dat het
tegenovergestelde ook voorkomt dat een of meerdere kinderen het bedrijf
willen overnemen en de ouders daarmee beslist niet blij zijn. Hoe kunnen
wij alles netjes regelen dat wij geen van de kinderen te kort doen en welke toekomst gaat hij of zij tegemoet.
In de theatervoorstelling werd vooral het negatieve scenario aan de orde
gesteld, zoals gezegd zijn er ook landbouwers die veel plezier aan hun
werk hebben en een redelijk goed inkomen verwerven, en het bedrijf
voor geen geld zouden willen missen.
Na de voorstelling werd er nog wat gezellig gebabbeld met lekker koffie,
thee met cake.
Wilhelmien Wetemans
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W.K.2006
Het W.K.2006 ging 9 juni jl.in Duitsland van start en dat
was te merken. Tijdens de wedstrijden was bijna niemand
op straat. Volgens mij is in onze buurtgemeenschap ook
massaal gekeken.
Na de officiële opening van het W.K.2006 begon om 18.00
uur het openingsduel tussen gastland Duitsland en Costa
Rico. Er zijn vele stervoetballers, met name afkomstig uit Afrika en Latijns Amerika, die de sport op straat hebben geleerd. In feite te arm om
aanvankelijk bij een sportclub te gaan.
In eerste aanzet is voetballen heel eenvoudig: men verplaatst de bal van
A naar B enz. Gesteld kan worden, dat de Nederlanders hoge verwachtingen hadden van onze jongens. Als ze de poule zouden door komen,
dus op de eerste of tweede plaats zouden behalen, dan was alles mogelijk
zelfs nummer 1 worden. In de poule werden ze 2de dus heel aardig. Na
dit resultaat kreeg je de indruk dat Nederland het W.K. gewonnen had.
Straten, voortuinen, auto’s huizen werden versierd met oranje wimpels
en vlaggen en nog van allerlei ander prullaria. Ook bijvoorbeeld werden
tuinkabouters in het oranje gestoken. Ook de cafébaas speelde er handig
op de gebeurtenis in, namelijk hij plaatste grote schermen op zijn terras.
Alles was als het ware live te volgen, want de spelers waren bijna op
ware grootte te bewonderen. De wedstrijd tegen Portugal zou wel resultaat opleveren voor de Nederlanders. Helaas een roemloos einde, tijdens
de wedstrijd werden 2 van onze ’’jongens’’met een rode kaart van het
veld gestuurd en verder werden nog een groot aantal gele kaarten uitgedeeld. Jullie begrijpen het wel de wedstrijd was kapot gefloten door de
scheidsrechter; zo gaat dat. Vervolgens konden onze voetballers niets
anders doen dan koffers inpakken en zo snel mogelijk naar huis gaan.
Veel Nederlanders hadden veel moeite om hun verdriet te verbergen.
De versierselen zowel binnen als buiten werden meteen verwijderd.
Ik heb wel meerdere horen zeggen dat het Nederlands elftal niet meer
verdiend heeft want zij gedroegen zich vrij arrogant.
Weet je dat in de (voet)ballenfabriek in het Pakistaanse Sialkot voorafgaand aan het W.K. 558 miljoen voetballen met de hand gemaakt en ge14
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exporteerd werden over de gehele aardbol. In totaal komt ca 85% van
alle voetballen uit Sialkot.
Dat de Braziliaanse voetballer Ronaldinho spelend bij Barcelona 23 miljoen euro verdiend, waarvan 14 miljoen uit reclame inkomsten.
Elke ochtend als Ronaldinho zijn ogen open doet is hij ca € 63.000 rijker.
Laten wij hopen dat de resultaten van de Europese kampioen schappen
over twee jaar beter zijn.
Misschien kan onze buurtgemeenschap nog een steentje bijdragen.
Wilhelmien Wetemans

Festeijnder
Nederweert-Eind
was
op
12
Augustus dé plek om een kijkje in het
verleden te nemen. Voor de 31ste
keer vond het historisch festival
plaats. Het thema Festeijner 2006
was ''Gilde door de eeuwen heen. De
organisatie liet de bezoekers zien hoe
ambachtslieden in een grijs verleden
leefden en werkten.
Velen kwamen voor de traditionele
optocht. Tientallen groepen en individuele deelnemers trokken door de
straten van Nederweert - Eind, zij
waren uitgedost in prachtige kleren
en kostuums uit lang vervlogen tijden. De karakteristieke klanken van
een doedelzak zijn te horen in de
verte, afgewisseld met het geblaat
van ezels en het geloei van koeien.
Boeren en boerinnen op hun zondags best, begeleiden de dieren langs de
toeschouwers. Kinderen krijgen steevast te horen, de beestjes doen niks
hoor, aai maar gerust. Al die beroepen hebben ook een patroonheilig, een
16
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beschermer die er op toeziet dat alles goed blijft gaan. B.v. Sint Ambrossius als schutspatroon van de imkers, St.Jozef is van de timmerlieden -en
St. -Eloij voor de smeden en St.-Dorathea is van de hoveniers.
Patroonheiligen en kooplieden, b.v. groepjes zigeuners met kinderen, die
handel dreven met de mensen langs de weg. Iets wat leuke taferelen en
gesprekken opleverden.
Een gilde was vroeger een verenging van ambachtslieden met het zelfde
beroep. Deze organisatie beschermde hun belangen bepaalde hoeveel
ervan een bepaald product worden gemaakt en voor welke prijs. Ook
wilde het Gilde voorkomen dat er vreemdelingen zomaar in een stad
opdoken, en als slager of kleermaker aan de slag gingen. Vaak was de
lijder, de deken en ook lid van het stadsbestuur. Als een jongen in de
Middeleeuwen smid wilde worden, ging hij niet naar een speciale school,
maar in de leer bij een smid. Als het goed ging, werd hij benoemd tot
gezel, die in loondienst was bij zijn leermeester. Hij kon ook promoveren
tot meester, maar dan moest hij echt goed voor de dag komen in zijn vak.
Hij moest eerst een werkstuk maken, een zogenaamd meesterstuk. Als
het gilde het goedkeurde, dan werd een gezel meester, die hierna een
eigen bedrijf mocht beginnen. Naast de economische functie hadden de
Gilde ook een religieuze en sociale rol. Ze hadden een eigen kapel voor
hun beschermheilige in de kerk. Arme en zieke leden en weduwen kregen hulp Armenhuizen. Als een meester stierf werd hij begraven op kosten van het Gilde. Voor die liefdadigheid betaalde de leden een vaste
bijdrage. Met dit geld konden zij elkaar helpen in tijden van nood.
13 Gilden waren gekleed in Middeleeuwse kleding, waaronder het weversgilde met zijn patroonheilige St. Severius, deze lieten trots hun producten kijken die zij zelf gemaakt hadden. Of iemand veel of weinig betaalde hing af van de bieder en koper.
Ook in de Middeleeuwen kwam het voor dat niet ieder gilde lid even
trouw zijn vaste bijdrage betaalde aan de verenging om de arme te kunnen helpen. Er werd dan ook een kwartier lang een donderpreek gehouden, die iedereen nogmaals duidelijk wil maken, dat hij aan zijn sociale
verplichten moet voldoen en de pot moet spekken.
Op het festivalterrein, was sfeer - je kon proeven van oude gerechten en
genieten van muziek en dans.

Merci beaucoup
Harrie Koppen

Op een rustige late septembermiddag in Eynderhoof. De scholen zijn
weer begonnen en vakanties zijn achter de rug. Nog wat late gasten van
de Weerter-Bergen maar voor de rest is het kalm in het museum.
Niettemin de smeden hebben hun smidsvuur aangemaakt en verwachten
schijnbaar toch nog wat bezoek. Niet alleen de spijkersmid is aanwezig,
maar ook de hoefsmid heeft nog een karweitje te doen. Toon, de spijkersmid, gaat wat spijkers in voorraad maken, die hij cadeau geeft aan de
kinderen die de smederij bezoeken. De andere Toon, is bezig met een
speciaal hoefijzer voor een paard dat moeilijk loopt. En jawel hoor, een
echtpaar met twee kinderen lopen de smederij binnen. De spijkerToon,
niet verlegen voor een praatje, vertelt honderduit over het maken van
spijkers. Er is weinig weerwoord, maar dat is voor Toon niet van belang,
de spijker is intussen klaar en hij geeft hem aan een van de kinderen. Als
souvenir.
“Merci”. zegt het jongetje.
“Niks te danken”, zegt Toon.
De andere Toon, wil niet achterblijven en laat de moeder vol trots het
hoefijzer zien en vertelt waarom dat hij aanpassingen heeft moeten maken. Als hij wijzend met hoefijzer, in de richting van de vrouw komt,
steekt deze haar hand uit en neemt het ijzer aan en zegt “merci beaucoup”.
HoefijzerToon ziet zijn werkstuk in handen van de vrouw en zegt dat ze
het wel even mag vasthouden en bekijken, maar dat hij het terug wil
hebben. Het is speciaal gemaakt voor een paard wat soms wat kreupel is.
Er komt geen reactie en dan gaat bij de smeden een lichtje branden.
Dit is een Frans echtpaar!
Voor de ander Toon geen probleem, hij spreekt verschillende talen,
“mijn collega will back hebben”, dets for a horse”, zegt hij.
Er komt een reactie, maar onverstaanbaar voor beide Toonen.
Dan maar in het Duits proberen, “rückgabe, wij brauchen das nog”.
Toon onderneemt nog verschillende pogingen om het hoefijzer weer terug te krijgen, maar alle goede bedoelingen ten spijt, de gasten reageren
niet.

Wilhelmien Wetemans
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“Nondejouw det zeen vae kwiêt”. Probeer nog eens, zegt de ene Toon.
De andere Toon doet zijn best en haalt alles uit de kast wat hem aan buitenlandse woorden invalt. Maar de bezoekers trekken hun schouders op
en zeggen nogmaals “merci beaucoup” en vervolgen hun weg door het
museum.
Als het Franse echtpaar eenmaal uit smederij is, blijkt dat de beide
Toonen wel degelijk Frans kunnen spreken en het een na het andere
Frans woord rolt door de smederij. Ruim een half uur later komen de
gasten weer langs de smederij en steken heel trots het hoefijzer en de
spijkers in de lucht en roepen “merci beaucoup”.
“Merci bekoe, merci bekoe ich haaj leever ut hoofiezder terrök gehatj,
nonde…..”.
Na sluitingstijd van het museum wordt meestal samen met andere vrijwilligers nog iets gedronken en Toon vertelt van het voorval met het
Frans echtpaar en het hoefijzer. Tot een van de zagers vraagt, wat voor
een Frans echtpaar? Dat waren geen Fransen, dat waren mensen uit
Weert, want die kende ik.
En ook nu blijkt weer dat smeden vloeiend Frans spreken, alleen de
schrijver kan deze woorden niet op papier zetten, want het A4 tje is vol.

De pen
De pen is ditmaal aangekomen op de Wessemerdijk nummer 10. Sinds 1 januari 2006 woon
ik, Mathilde Sieben-Weerts hier samen met
mijn man, Hein Sieben. Voor hem is Nederweert "back to the roots" want hij werd hier
48 jaar geleden geboren. Mijn wieg stond 46
jaar geleden in Linne.
Na mijn 18de heb ik in Roermond, Nijmegen
en de laatste 20 jaar in Best gewoond. Hier
werd 19 jaar geleden onze zoon Daan geboren.
Hij woont alweer een jaar in Maastricht.
De eerste paar jaar in Best werkte ik als
handvaardigheidsdocente. Maar mijn grote passie was tuinieren en ik
besloot van mijn hobby mijn werk te maken en volgde een opleiding tot
hovenier. Nu werk ik alweer 10 jaar als tuinontwerpster, geweldig leuk
werk.
Ik heb veel hobby's, misschien wel teveel, natuurlijk tuinieren, klussen,
schilderen, keramiek, handwerken en koken.
We zijn nog volop aan het verbouwen maar we wonen al met veel plezier
op de dijk.
Groetjes Mathilde Sieben

Hallo!
Ik ben op zoek naar een verzorgpaard/pony die
ik 1 of 2 keer in de week kan komen verzorgen
en berijden. Ik rijd nu al 4 jaar paard dus ik heb
de nodige ervaring.
Kunt u me helpen aan een verzorgpaard/pony?
Laat het me dan weten!
Alvast bedankt,
Chary Lardenois (15 jaar)
Roeventerschans 4
Tel: 0495 460583
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Activiteiten 2006
30 sept
6 nov
11 nov
18 nov
8 dec
18 dec

50+ uitstapje
Kienen
St. Maarten
Feestavond
Schaatsen
Prijskaarten

Zaal Briels
Zaal Briels
Zaal Briels

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

Inleveren kopij voor buurtblaedje
voor 13 december op schijf of via E-mail
E-mail adres: frenk18@hetnet.nl
BESTUURSLEDEN
Diana Briels
Kraan 6
Resie Duits
Kraan 15
Gonny Franssen
Schoor 24
Huub Knapen
Kraan 24
Helma Nijsen
Kraan 2a
Peter Nossin
Schoor 11
Riny v. Veldhoven Schoor 43
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632151
625664
625965
632835
631140
634855
633369

