Van de voorzitter
Vakantie zit er weer op, direct er achteraan de Kermis dus met een frisse
start de Herfst in moet lukken lijkt mij. Wanneer u het buurtblaedje krijgt
zit de fietstocht en waarschijnlijk de 50+ reis er al weer op. Riny heeft
weer een mooie reis bedacht naar België, dus het moet weer leuk worden. De feestavond gepland op zaterdag 7 nov. is met live muziek door
het zangduo Double You.
Op het einde van het jaar neemt Harrie Koppen afscheid als redactielid
van het "Buurtblaedje". Na 20 jaar redactie waar hij veel historisch verantwoorde kopij heeft ingebracht ziet hij helaas een noodzaak om te
stoppen. Ik hoop dat hij nog een leuk stuk weet over Schoor en ons toch
niet helemaal vergeet. Harrie bedankt en we nemen in december in kleine kring afscheid van je.
Ik hoop dat het een mooie nazomer wordt zodat we elkaar nog regelmatig buiten even zien.
Tineke Hofstede

Paaseieren zoeken op de meiberg

Informatieblad buurtvereniging
“SCHOOR”
Uitgave: herfst jaargang 2008
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Maandag morgen 24 maart was het dan zover de paashaas had zich weer
verstopt op de meiberg. Deze dag was heel bijzonder omdat het gesneeuwd had, alle kindjes verzamelde zich Om 10.00 uur om paaseitjes
te zoeken. Nadat de paashaas gevonden was mochten de oudste kinderen
in het bos zoeken en de kleine kinderen op het pad. Het zoeken naar de
witte eitjes in de sneeuw was best wel lastig maar alle kinderen deden
erg hun best, op een paar eitjes na werd alles gevonden en wat is blijven
liggen vinden we misschien volgend jaar. Nadat de kinderen drinken en
een koekje gekregen hadden gingen we met de paashaas op foto in de
sneeuw. Tenslotte werd de activiteit voor de kinderen afgesloten met een
smileybeker waar wat lekkers in zat. Het was een zeer geslaagde morgen.
De Kindercommissie

Uitslag ballonnenwedstrijd
Tijdens de opening van de nieuwe brug op 17 mei jl., zoals jullie misschien nog wel weten, is er door de Toverbal een ballonnenwedstrijd gehouden. Na lang wachten hebben we 3 reacties gekregen. Deze ballonnen zijn allemaal in Duitsland terecht gekomen. In vogelvlucht hebben
we de kilometers genomen en dat heeft geresulteerd in het volgende:
1e plaats Aaron Duijts
2e plaats Lucas Moonen
3e plaats Bjorn Kusters

Borken; 132 km
Wesel; 103 km
Straelen; 45 km

Al deze kinderen mogen een prijsje ophalen bij de Toverbal in Nederweert. Harry & Anjes hartelijk dank voor de sponsoring van de ballonnenwedstrijd. Deze was zeer geslaagd.
De kindercommissie.
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Zomeruitstapje Kindercommissie
Op zaterdag 28 juni was het zomeruitstapje van de buurt 20 kinderen en
10 volwassenen hadden zich opgegeven. Het weer was erg grauw en het
zag ernaar uit dat we regen konden verwachten na de buienradar geraadpleegd te hebben, hebben we toch maar voor het zekere gekozen en zijn
we naar de speeltuin Pee Wee in Posterholt geweest
Een speeltuin voor grote en kleine kinderen, binnen kon je klauteren,
trampoline springen, met grote blokken bouwen en was er zelf een voetbalunit waar de oudere jongens zich prima vermaakte. Buiten was er een
hele grote airtrampoline, vele toestellen en een kinderboerderij waar je
de dieren ook eten kon geven.
Alle kinderen vermaakte zich opperbest en om 13.00 uur was het ook
tijd voor de frietjes iedereen had reuze honger gekregen van het spelen
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

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

Druk:
Lay-out:

REDACTIE
Jan van de Kam
Harrie Koppen
Elly Scheepers
Wilh. Wetemans
Tineke Hofstede

KO-DU Service
Frenk Scheepers
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633188
521509
632665
631809
624933

Concert in kapel van Schoor
Zondag 25 mei was het zover. Een concert in de kathedraal van Schoor.
Het Amateur Kamerkoor “Capella St Teunis” trad daar om 15:00 uur
voor publiek op. De bezoekers konden genieten van een prachtig concert
in de kapel van Schoor. Het concert trok een groot aantal bezoekers
waarvan verreweg de meeste uit de omgeving van Schoor afkomstig waren. Cappela St. Teunis bestaat uit acht dames en zes heren en staat onder
leiding van Ben van Helvert. Het koor bracht Duitse, Engelse en anderstalige liederen ten gehore. Het koor werd afgewisseld door een solo gitarist en een solo accordeonist. Deze sollisten zorgden voor een mooie afwisseling van het geheel. Voor de liefhebber een genot om naar te luisteren en voor de doorsnee bezoeker een aangename kennismaking met dit
koor. Het is dan ook zeer zeker een goed initiatief geweest van Ber Truien om de kapel voor dit koor beschikbaar te stellen. Zo zien we dat de
kapel ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden. Het geheel was
zeker voor herhaling vatbaar.
Nellie v.d. Eerenbeemt-Theunissen

Maria Ziep
Er is een weerspreuk die met Maria Ziep te maken heeft en die inhoudt
dat, als het op Maria Ziep droog weer is, het veertig dagen niet regent.
En het omgekeerde is ook waar. Valt er regen op die dag, dan krijgen wij
wekenlang de ene bui na de andere. Maria Ziep heet officieel Maria Visitatie en werd vroeger op 2 juli gevierd. In 1969 werd dit katholieke
feest verplaatst naar 31 mei. De kerk herdenkt dan het bezoek van de
zwangere Maria aan haar nicht Elisabeth. De evangelist Lucas heeft het
verhaal opgetekend in de bijbel. Het verhaal gaat als volgt;
Maria en Elisabeth zijn beide zwanger geworden. Maria is in verwachting van Jezus, Elisabeth van Johannes de Doper. Elisabeth erkent als één
van de eerste de bijzondere positie van Maria in Gods plan, zo staat er te
lezen. Wat Elisbeth tot Maria zei, is voor een deel terug te vinden in het
Weesgegroet; Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de
vrucht van Uw Schoot. Ook kunstenaars hebben hun ontmoeting veelvuldig uitgebeeld.
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Het woord “ziep” betekent ook goot. Ik weet nog; “ziepspringen” was
vroeger een spelletje waarbij wij als kinderen zigzaggend over een open
goot sprongen. Wij werden ooit “ziepnaat”. Dit betekent drijfnat.
Nog een; iemand met “ziepouge” heeft echte jankogen..
31 mei dus met ”Maria Ziep” begon het hard te regenen, wij kregen inderdaad wekenlang de ene na de andere bui met veel regen.
Wilhelmien Wetemans.

Fietstocht 7 september 2008
Op 7 september werd de jaarlijkse fietstocht, ditmaal zonder barbecue,
gehouden. Aanvankelijk werd deze activiteit afgeschaft, maar op verzoek
van diverse buurtgenoten heeft het bestuur besloten de fietstocht toch in
stand te houden. Jammer genoeg werkten de weergoden niet mee, want
het was een druilerige dag met nu en dan fikse buien. Minder deelnemers
dan zich hadden opgegeven kwamen opdagen en dus werd besloten om
in één groep te fietsen. De ongeveer 20 km. lange tocht, waarvan het eerste deel bestond uit een pijlenroute, ging via Swartbroek, Ell, naar Kelpen, waar de pauzeplaats was bij het bos van de fam. Wijen. Na een korte rustperiode, een lekker glas drinken en een wandeling in ”het bos vol
verrassingen” fietsten we verder naar Leveroy. Afgezien van de paar
druppels bij de start was het tot dan toe prima weer, met een lekker zonnetje. Ter hoogte van de dagcamping in de Houtsberg werden we toch
nog overvallen door een plensbui, maar gelukkig waren daar bomen en
een afdak waar geschuild kon worden, zodat de “schade” enigszins beperkt werd. Toen we even later arriveerden in het Hof van Schoor, werden we opgewacht door een aantal buurtgenoten, die wel hadden willen
fietsen, maar daar vanwege het weer van af hadden gezien. Nadat Tineke
en haar medewerksters eenieder hadden voorzien van een lekkere kop
koffie of thee met heerlijke zelfgebakken cake werd er tot aan de avond
nog gezellig na- en bijgekletst over alles wat buurtgenoten zo bezighoudt. Bestuur en organisatie bedankt. Het was een mooie, goed verzorgde fietstocht.
Elly Scheepers
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Roken……..Deel 1: geschiedenis
Tabak heeft eeuwenlang gespeeld in de Limburgse cultuurhistorie. Toen in Europa de tabak
zich ging verbreiden, gebeurde dat in eerste instantie via de apotheek. Hoe wrang dat in de
huidige omstandigheden misschien ook mag
klinken, tabak werd in die tijd eerst en vooral
als medicament beschouwd. Tot ongeveer 1600
hadden apothekers het rijk alleen bij de tabaksverkoop, toen roken steeds
meer een populair tijdverdrijf werd, namen de taveerne, de voorloper van
de bruine kroeg, de handel al snel helemaal over.
Ik herinner me nog het bakje met sigaretten dat standaard werd voorgezet
aan mensen die op visite kwamen en de rookstoel met bijbehorend rooktafeltje, al dan niet uitgerust met een speciaal “rookstelletje” (tabak, sigaretten, en asbak). Roken hoorde er gewoon bij.
In eerste instantie werd tabak vooral gerookt in goedkope kleipijpen en
hebben zich tot in de jaren van de twintigste eeuw weten te handhaven.
Limburg heeft een lange traditie op gebied van pijpen maken. Al vroeg
in de zeventiende eeuw werden er kleipijpen gefabriceerd in Maastricht.
De beroemde 18de eeuwse industrieel Carolus Regout begon zijn carrière
zelfs als pijpenmaker en verbreidde zich over de hele provincie, ook in
Weert is nog steeds een herinnering daaraan. Zie de pijpenoven bij de
Biesterbrug. Ook de sigarenindustrie ontwikkelde zich in Limburg voorspoedig. Daarnaast waren er een groot aantal vaak zeer kleinschalige
thuisfabriekjes. Voor de tweede wereldoorlog gingen de meeste van die
pijpen en sigarenfabrieken en fabriekjes ter ziele.
Veel mensen verdienden een goede boterham met de verkoop van tabak,
sigaren en sigaretten. Marskramers trokken met hun kisten vol rookwaar
door de straten om hun spullen aan de man te brengen. De sigaretten
werden vaak per stuk verkocht. Pas in de loop van de twintigste eeuw
namen gespecialiseerde sigarenwinkel de verkoop over.
Ook de pater of pastoor was ondenkbaar zonder stevige sigaar tussen de
vingers. In kloosters was roken de enige luxe die de bewoners werd toegestaan.
6

7

In economisch, maar ook in sociaal-cultureel opzicht heeft tabak het
beeld van de Limburgse samenleving lange tijd kleur gegeven.
Soms letterlijk; zie de bruine kroeg, of later de chiquere sociëteit, waar
de betere standen het roken van pijp en sigaar tot serieus ambacht verheven. Er waren ook groepen vrouwen die op gezette tijden bij elkaar kwamen om de edele kunst van het pijproken te beoefenen.
Jo Gijsen Bisschop van Roermond heeft het zelfs ooit tot pijproker van
het jaar geschopt. Nu is het roken afgelopen; helaas.
Wilhelmien Wetemans

Zomertijd - Wintertijd
Tot het begin van de vorige eeuw was het gemakkelijk: élke plaats in
Nederland kende zijn eigen tijd: het was twaalf uur ’s middags als de
zon op haar hoogste punt aan de hemel stond. Dat moment was in
Oost-Nederland dus een stukje eerder dan in het westen. Erg lastig
voor de centrale dienstregeling van de spoorwegen, die juist in opkomst waren en dus werd in 1908 een eigen nationale tijdzone ingevoerd: de Amsterdamse tijd (waarbij in 1916 voor het eerst ‘zomertijd’ werd ingevoerd.)
In 1940 bracht de Duitse bezetter haar eigen tijdzone mee: De MiddenEuropese Tijd, die ons verplichtte de klok vooruit te zetten.
(Om precies te zijn: wanneer in Berlijn de zon op haar hoogste punt
stond, moesten de bezette landen óók twaalf uur ’s middags aanhouden,
en dat is ruim een half uur eerder dan in Amsterdam.)
Na de oorlog wordt de klok (van 1916) een uur teruggezet, maar de Berlijnse tijd blijft gehandhaafd.
Op 3 april 1977 wordt de zomertijd opnieuw ingevoerd, o.a. vanwege de
oliecrisis.
In 1980 wordt de zomertijd vastgesteld vanaf de laatste zondag in maart
tot en met de laatste zondag in september.
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Onze dertig-plus buurtgenoten weten dat nog precies: dan werd het met
Weert Kermis plotseling weer een uur eerder donker, maar dat was wel
heel mooi met al die lampjes.
Vanaf 1996 is ook hieraan een einde gekomen: vanwege Europese afspraken, zetten we vanaf die tijd pas de laatste zondag van oktober de
klok weer terug.
Nu hebben alle landen van Europa zomertijd, behalve IJsland, daar heeft
het weinig zin om de klok te verzetten, vanwege de zeer korte nachten in
de zomer. Ook in de tropische gebieden is dat niet nodig, omdat rond de
evenaar álle dagen van het jaar even lang zijn. ( twaalf uur licht, twaalf
uur donker)
De ‘geleerden’ hebben berekend, dat de zomertijd bijna 0.3 tot 0.5 procent energiebesparing oplevert. Omdat duisternis in de avondspits tot
méér ongelukken leidt dan in de ochtendspits, zou ook het aantal ongevallen verminderen.
Toch kent de tijdswisseling twee keer per jaar ook nadelen, vooral voor
degenen met een gevoelig bioritme ( kinderen!), die er slaapstoornissen
van krijgen en dat schijnt 20% van de Nederlandse bevolking te zijn.
Eigenlijk zou het – volgens sommigen – het héle jaar gewoon ‘wintertijd’ moeten zijn en dan zouden we de klok ook nog eens ruim een half
uur terug moeten zetten, naar – zoals een eeuw geleden – de Amsterdamse tijd. Dan staat de zon om twaalf uur ‘s middags ook écht op haar
hoogste punt.
(Het is nu zo dat in de zomertijdperiode – april t/m september – de zon in
onze streken pas tegen kwart voor twee op haar hoogst punt staat.)
En voor de mensen, die twee keer per jaar zo heftig discussiëren over de
vraag: “Moet de klok nu een uur vooruit of achteruit ??”is er het volgende ezelsbruggetje:
In het voorjaar

VOORUIT, in het najaar

ACHTERUIT.

Bron: Stichting voor weer- en sterrenkunde, Utrecht: www.dekoepel.nl

J.vd K.
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De Pen
Beste buurtgenoten,
Ons is gevraagd iets over
onszelf te schrijven het
Buurtblaedje. Wij zijn
Peter en Josephine
Janssen-Rijnders. We
hebben 2 kinderen, Fleur
van 10 jaar en Gijs van 8
jaar. Samen wonen we nu
al weer 2 jaar op Roeven
op de boerderij van
Koppers Jan en Mien.
November 2006 zijn we begonnen met de sloop van het ouderlijke huis
van Josephine op nummer 12a. Rond Nieuwjaar is de fundering gestort,
waarna we zijn begonnen met de opbouw van de boerderij. We hebben
getracht om de boerderij in oude staat te herbouwen en dat is heel goed
gelukt vinden we zelf. Peter werd al gauw gevraagd om lid te worden
van het bestuur van de Buurtvereniging. Omdat hij in Strateris ook in het
bestuur van de buurtvereniging zat, vond hij dit een goede manier om de
mensen van Schoor Roeven en Kraan te leren kennen. Wij wandelen geregeld met onze honden Basje (1,5 jaar oud) en Cylke (5 maanden oud).
Het zijn halfbroers van elkaar (dezelfde moeder andere vader) en het ras
heet Petit Basset Griffon Vendeen. Het is een Franse jachthond.
Peter werkt bij Van de Meerakker Electrotechniek in Weert, hij fietst
graag en voetbalt bij de veteranen van Merefeldia. Josephine werkt bij
Delta Nederland BV in Weert op de boekhouding en houdt van schilderen, tuinieren en lezen. Wij wonen graag op Roeven, lekker rustig en
toch dichtbij het dorp. Onze kinderen hebben het ook goed naar hun zin
en vinden het fijn dat ze de ruimte hebben om lekker te spelen. De komende jaren hebben we nog genoeg te doen in en om het huis, vervelen
doen we ons niet en dat is maar goed ook.
Groetjes, Peter en Josephine, Fleur en Gijs.
10

11

“Aan Vijftien” midden in de vorige eeuw
Het is in dat chaotische jaar 1945: na de capitulatie van NaziDuitsland probeerden de vele duizenden krijgsgevangenen en
dwangarbeiders weer naar huis terug te keren.
Te voet of per fiets, vaak ook met legertrucks, trein of boot werd de
zware reis – na de vele doorstane ontberingen – afgelegd.
In de zomer van 1945 meerde een boot af bij brug XV, die letterlijk
afgeladen was met terugkerende dwangarbeiders; de meesten waren
onderweg naar hun woonplaats in Noord- of Zuid- Holland.
Op de achtergrond zien we het toenmalige postkantoor van de fam.
Theunissen, thans woonhuis van de fam. Duijts.

De gemeente Nederweert werd gevraagd om voor ongeveer twee weken
onderdak te zorgen bij particulieren in huis en zo kregen ook diverse gezinnen op Schoor, Roeven en Kraan één of twee logés in huis.
Oudere bewoners van onze buurtschap zullen zich dat zeker nog herinneren; mijn vraag is: weet iemand hierover nog wat meer te vertellen ? bel
of mail me a.u.b.
J.vd K.
(met dank aan Piet Verheijen voor het beschikbaar stellen van deze foto en de bijbehorende informatie. Treft U in Uw ‘oude doos’ ook nog een interessante (buurt)foto aan?
Ik wil hem graag scannen voor ons BUURTBLAEDJE, vooral onze oudere bewoners
zijn er U dankbaar voor.)

“Ut Benkske”
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Afgelopen jaar, met uitzondering van de winterperiode, zijn de werkzaamheden in het gebied van de Schoorkuilen door velen vanaf de omliggende wegen en het geplaatste bankje op de Schoordijk met grote belangstelling gevolgd. Dit jaar werden de werkzaamheden hervat.
Inmiddels zijn er al grote gebieden in het totale herinrichtings gebied afgerond; de natuur mag hier ongestoord zijn gang gaan. In de overige gebiedsdelen wordt nog flink afgegraven en hoeveelheden zand afgevoerd.
De grootste verandering is te verwachten bij de Kwegt, waar de “binnenbocht” een gedeelte van het vroeger ven wordt hersteld. De rijplaten
werden weer als het ware “uit de kast” gehaald. Graafmachines zijn weer
volop bezig en de pompen hebben in de afgelopen winter hun werk gedaan. Er wordt verwacht dat de werkzaamheden komende tijd afgerond
zullen worden en dus de aanvang van het herstel van de vennen een feit
is. Geconcludeerd kan worden dat onze gemeenschap Schoor, Roeven en
Kraan er een fraai natuurgebied rijker is geworden.
Voordat de werkzaamheden werden begonnen, werd de vraag gesteld of
de vennen wel water zouden vasthouden. Inmiddels is hier duidelijkheid
over. Ja, want afgelopen winter hebben de vennen zich vrijwel geheel
met regenwater en kwelwater gevuld. Gesteld kan worden dat de afgelopen winter zeer mild was, maar toch hebben ijsliefhebbers op de plassen
kunnen schaatsen.
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Het is belangrijk voor de vegetatie dat er het hele jaar rond water in de
vennen staat. Op de oorspronkelijke veenbodems heeft zich in vroegere
jaren veen (dood plant materiaal) gevormd. Normaal genomen wordt
veen snel afgebroken onder invloed van zuurstof en de werking van bacteriën. Echter in een natte omgeving gaat afbraak van het dood materiaal
zeer langzaam terwijl er wel steeds materiaal bijkomt. Het gevolg hiervan is dat de veenlaag groeit. Bij het afgraven van het gebied is het aanwezige veen zo veel mogelijk gehandhaafd. Het veen bevat namelijk veel
oude, maar nog kiemachtige plantenzaden en zorgt voor de juiste omstandigheden om de zaden te laten ontkiemen. Het is daarom belangrijk
dat deze veenlaag onder water blijft staan, omdat anders het veen alsnog
wordt afgebroken. De afbraakproducten zorgen voor voedsel verrijking
in het veen, iets wat voorkomen moet worden in het voedselarme systeem dat nagestreefd wordt.
U kunt er zeker van zijn dat de ontwikkelingen van de flora en fauna met
grote belangstelling gevolgd wordt; op “ut Benkske”.

Wilhelmien Wetemans.
14

15

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

Rectificatie;
In ons “In Memoriam” in het zomernummer is de naam van Ger Coolen
abusievelijk foutief geschreven. Onze excuses daarvoor.
Succes gewenst voor;
Marlous Verboogen bij de opening op zondag 28 september van haar
kindercentrum “Hummelhoeve” aan de Arishoek 1.
Jorine Scheepers, Kraan 18a, bij de opening van haar sportschool
“Balance sport en gezondheid” in Horn.
Nieuw in de buurt;
Ria en René van Otterdijk, Wessemerdijk 12. Een goede aard gewenst.

Drempels op het Schoor
Ruim 20 jaar geleden werden we in het Schoor “verblijd” met een tiental
drempels. De eerste in Nederweert, met subsidiegeld aangelegd. De aanleiding was, dat de weg door het Schoor een drukbereden sluiproute was
met meer dan 4000 verkeersbewegingen per etmaal en daardoor een gevaar opleverde voor het fietsverkeer. Jammer genoeg werden de drempels door voortvarendheid of door onwetendheid te hoog aangelegd, wat
inderdaad wel remmend werkte op het aantal verkeersbewegingen, maar
een aanzienlijk probleem opleverde voor de voertuigen die er wel over
moesten. Met name het landbouwverkeer, de loonwerkers en de aanwonenden. Er werd veel geklaagd en men bleef klagen. Herhaaldelijk werd
het probleem door buurtgenoten, maar ook in de gemeenteraad door de
16

VVD fractie aangekaart met het verzoek om een oplossing. Het probleem
werd steeds onderkend en toegegeven. Echter als oplossing werd steeds
toegezegd, dat ernaar gekeken zou worden bij het groot onderhoud.
Een aantal jaren geleden zijn er toen 3 drempels vervangen door plateaus, waardoor er nog 7 drempels overbleven, die allen royaal hoger
waren dan de vroegere en huidige normering.
Eind vorig jaar werd er zowel door buurtgenoot Eric van der Putten van
de CDA fractie als door ondergetekende weer aandacht voor gevraagd en
gezamenlijk werd besloten “de drempels” middels een concreet voorstel
op de agenda van de Raad van 11 maart 2008 te laten plaatsen. SAMEN
zouden VVD en CDA immers voldoende stemmen hebben om deze klus
te klaren. De VVD fractie had daartoe een goed onderbouwd voorstel
voorbereid om de 7 drempels te verlagen naar de voorgeschreven norm.
Het voorstel werd niet overgenomen door het College. De verantwoordelijk wethouder was van mening, (in strijd met wat er in het raadsstuk
stond geschreven !!), dat volgens hem nagenoeg alle drempels voldeden
aan de norm, maar dat hij desondanks bereid was om 3 drempels aan te
passen. Jammer genoeg wijzigde het CDA haar standpunt en haakte af en
werd het voorstel ook onvoldoende gesteund door de rest van de Raad.
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In de daarop volgende raadsvergadering van 22 april 2008 is de VVD
fractie er nog eens op teruggekomen en heeft nogmaals aangetoond dat
er wel degelijk sprake was van te hoge drempels en het feit, dat er een
besluit was genomen op verkeerde informatie. De wethouder heeft toen
toegegeven dat er inderdaad slechts één drempel voldeed aan de toenmalige norm, maar dat inmiddels de regelgeving gewijzigd was. De drempels zouden NU onder de categorie plateaus vallen. En dan voldeden ze
wel aan de norm! Op eerdere besluitvorming kon niet meer worden teruggekomen (ook vanwege te weinig politieke steun).
Naast de 3 drempels die nu wel aangepast worden werd wel nog de toezegging gedaan, dat het onderwerp bij het project ‘Duurzaam Veilig”
nogmaals bekeken zal worden.
Elly Scheepers,
Fractievoorzitter VVD Nederweert.
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Wat is nou weer een flexitariër?
Meestal noemen we ze parttime vegetariërs of ‘vleesverlaters’’,de
groep mensen, die niet perse dagelijks vlees wil eten.
(In de oude Rooms-Katholieke geboden kenden we de vrijdag als –
verplichte – vleesloze dag: de gelovigen mochten dan wel vis eten en
slechts een enkeling wist dat de Paus dat gebod had ingevoerd om
zijn Romeinse vissers aan een regelmatig inkomen te helpen.)
Een flexitariër kent meerder vleesloze dagen per week (drie tot vier )
maar wanneer hij gaat ‘uit’-eten, bestelt hij graag een biefstukje, want –
eerlijk is eerlijk – er is maar één reden dat zoveel mensen vlees eten: ze
vinden het heel lekker! Toch is de productie van vlees erg omslachtig en
energieverslindend: voor een kilo varkensvlees moet dat varken bijna zeven kilo granen eten, waarvoor in ontwikkelingslanden zelfs hele bossen
worden gekapt en in landbouwgrond omgezet. Als we efficiënter met
energie willen omgaan, kunnen we dat graan beter direct opeten.
De Nederlander eet bijna 200 gram vlees per dag ( op het brood plus bij
de hoofdmaaltijd) en het schijnt heel gezond te zijn om dat af te wisselen
met vleesloze dagen, vanwege het cholesterol en zo. Bovendien: veroorzaken vleesvervangers, zoals die uit de sojaboon, geen mestoverschot,
ook al kost het bereiden ervan behoorlijk wat energie, om maar niet te
spreken van “VALESS”, dat gemaakt wordt uit melk. Voor elke kilo van
dit ‘vleesachtige’ product is liefst zes liter melk nodig; dat kost dus veel
energie én brengt flink wat mest(problemen) met zich mee.
Jeroen Trommelen noemt in zijn wetenswaardige boekje “STOP DE
BROEIKAS” (blz. 102)de volgende milieuargumenten om minder vlees
te eten:
“De bio-industrie zorgt voor een omvangrijk mestprobleem, waardoor
het grondwater vervuild raakt met nitraat, het oppervlaktewater met fosfaat en de lucht met ammoniak. Dat leidt tot problemen met waterwinning, soortenarmoede in natuurgebieden en verzuring.
. . . uitstoot van kooldioxide . . . de landbouw verantwoordelijk voor
twaalf procent van broeikasgas.”
Meer weten ? www.informatiecentrumvlees.nl
www.voedingscentrum.nl
J. vd K.
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Roken…..Deel 2
Nu het roken nergens meer mag, ligt het paffen op
terras en strand onder vuur. Veel mensen zeggen; als
niet rokers last hebben van de rook op de terrassen
dan gaan ze toch binnen zitten; daar is het inmiddels
rookvrij.
Verder is het van de zotte, waar houdt het op? Nog
even en wij mogen straks ook niet meer in onze eigen
tuin barbecuen. Het is de wereld op zijn kop. Buiten
roken, zijn ze gek geworden? Binnen roken met de ramen en deuren
dicht zou nu nog wel mogen.
Hier zijn mensen aan het werk die het liefst het roken helemaal willen
verbieden. Om het genot van enkelen te vergallen, moet worden ingegrepen in het levensritme van allen. Ze willen mensen het genot afnemen?
Drank en tabak schenken momenten van oneindig genot. Genieten mag
niet meer in Nederland. Is dit eenvoudigweg een haatactie tegen de levensvreugde? Ze zien sliertenrook als monsters op zich afstevenen.
Verstokte rokers die een uurtje met vrienden willen dampen, kunnen het
beste overstappen op wiet. In koffieshops mag gewoon doorgepaft worden, alleen als er pure wiet in het vloeitje zit; geen tabak. Want tabak valt
onder rookverbod. Een beetje wiet tussen de tabak doen, mag niet meer.
In de koffieshop moet je de volle mep nemen.
Wij weten dat de Nederlandse wiet zeer schadelijk en zwaar is. Zo zwaar
dat het verschil tussen soft-en harddrugs er door is vervaagd. De koffieshophouders zullen zich met veel plezier aan de wet houden, alle tabakrokers worden de straat op gejaagd, alleen de pure wietroker mag binnen blijven. Koffieshops krijgen zo een streepje voor op café en restaurants. Halleluja.
Zelf heb ik als niet-roker niet zo’n duidelijke mening over het wel of niet
mogen roken. Het is echter wel goed om ook de mening van de verstokte
roker aan te horen.
Wilhelmien Wetemans
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Van bakken, bakhuis en bakkers.
Of broodbakkende bakkers in het bakhuis.
door Harrie Koppen

La-ote bakhuis in Eynderhoof.
Door vrijwilligers van de stichting wordt in het najaar van 1994 begonnen
met de afbraak, de bruikbare materialen worden naar Eynderhoof vervoerd. Het nodige grondwerk was verricht, de herbouw kon beginnen.
Tegelijkertijd wordt nog een bakhuis aangeboden door de fam.TullemansDriessen woonachtig op de Kraan eveneens te Nederweert nu Weert. Ook
dit grote bakhuis, wat enige jaren voor een tweetal paarden als onderdak
heeft gediend, wordt opgetekend, afgebroken en de bruikbare bouwmaterialen naar Eynderhoof vervoerd. De bouw vorderde gestaag en in de zomer van 1995 was het gebouw weer in de oude glorie hersteld.
Bij de bouw van de beide ovens hebben de metselaars van Eynderhoof
hun vakmanschap bewezen, de oven moet aan de binnen-boven kant de
vorm hebben van een paardenkont, zoals de volksmond het noemt, namelijk hogere bovenkant en aflopend lager aan de bovenvoorkant. Door deze
vorm kan de rook gemakkelijk de oven verlaten zonder dat de er veel
warmte verloren gaat. De hitte blijft als het ware hangen in de oven. Vandaar de uitdrukking een "kont" als een oven.
De ovens zijn goed geïsoleerd en houden prima warmte vast, wat op zich
heel belangrijk is. Oorspronkelijk had het bakhuis in het Schoor maar één
oven, in Eynderhoof heeft men een tweede kleinere oven bijgebouwd.
Deze wordt gebruikt voor bakdemonstratie en heeft uiteraard minder
brandstof nodig. Deze aanpassing is niet nieuw, ook in het verleden
kwam het voor dat een bakhuis twee ovens had. Bijvoorbeeld in de oude
schuur van de fam. Theeuwen-Peeters aan de Rijksweg in Weert had
twee ovens achter de keukenschouw. Als het brood te snel opraakte, bakte
men in de kleine oven nog enkele broden bij. Men was zuinig, ook met de
brandstof.
Vermeldenswaardig is de huidige bakhuisvloer, deze bestaat uit vijf soorten oude vloertegels welke op een zeer mooie en deskundige manier in
patroon zijn gelegd. Een voorbeeld om met oude gebouwen en restauratie
om te gaan. Vanzelfsprekend zijn in het bakhuis compromissen gesloten
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wat betreft de inrichting, er staat een grote werkbank, een kleine deegmachine, een aanrecht en nog enkele kleine details zijn verbeterd. Dit was
gewoon nodig om hygiënische en gemakkelijker te werken in een bakruimte die vaker in gebruik is dan eenmaal per week voor een gezin.
Elke week en zeker op zondag is “La-otebakkes” weer in bedrijf en zorgen de Eynderhoofbakkers, vrouwen en mannen, dat regelmatig de reuk
van vers gebakken mik, vlaaj, knapkoek, speculaas en de "pieëlappel"over het gehele terrein wordt verspreidt.
In Mei van het afgelopen jaar brandde de grootste oven af, dit kon gebeuren door dat de ovenstoel was gaan branden en zodoende de oven gedeeltelijk was ingevallen. De kleine oven hebben de bakkers nog kunnen gebruiken, tevens werd er in een elektrische oven bijgebakken.
Nadat het museum seizoen voorbij was zijn de metselaars begonnen met
herbouwen van twee nieuwe ovens, ook zijn er enkele aanpassingen gedaan. Onder andere heeft men onder de ovens een ruimte gemaakt om het
deeg te laten rijzen, zogenaamde rijskast.
Verklarende woordenlijst.
In het lente- en zomernumer is abusievelijk de verklarende woordenlijst achterwege gebleven. Hieronder de verklaring van alle woorden
tot nu toe.
1) vladel,vlaey,vlaaj, platte ronde broden besmeerd, of belegd met fruit of
rijstepap.
2) boerenvlecht, schuin metselverband in de voor en achtergevel ter versteviging van de bovenhoek.
3) muizentand,bakstenenlijst bestaande uit een laag koppen, die onder een
uitkraging die om en om iets uitgemetseld zijn.
4) bakhuis of bakkes, plaats waar gebakken wordt, komt van het middelnederlandse woord backhuus, een taal die werd gesproken vanaf,ongeveer, 12e tot en met de 16e eeuw. "Bakkes"= kinnebak of wang,
en komt van het Hoogduitse "backe"= wang plus huis.
5) voeten = lengtemaat voet ongeveer 30 centimeter.
6) ooften betekent fruit, middeleeuws nederlands, ovet of ooft, oudengels
ofet. voor de tweede wereldoorlog leverde de provincie Limburg gedroogde peren, de kwaliteit was niet zo goed als de Portugese Oporto peren. De prijs was ook minder. Ze werden verkocht in balen en kistjes van
50 en 25 kilo.
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7) mutterden, mutsaard of mutserd(middelNederlands) is takkenbos,
8) hemel, is boven binnenkant van de oven.
9) aomeren, verbastering van amer = houtskool, middelNederlands.
amerdijn =hete as, Engels embers, hoogDuits ammern
10) raokeliezder, komt van rakelen en betekent harken. iezder is ijzer.
11) biest, 1e melk na het kalven. oud hoogDuits biost, oudEngels beost.
12) mik is fijn brood, middelNederlands. micke. Mik was datgene wat
met at op de zon- en feestdagen. Brood noemde men datgene wat men elke dag at.
13) griesmeel, wordt gemaakt van de harde tarwekorrel.
14) smoelvlaaj is griesmeel
15) vlaaj,vlaaj, suiker op de vlaaj,
ik wou dat ik een stukje had,
al is dat stukje ook nog zo klein,
toch moet er suiker op zijn
16) heurtjes, tenen onderleggers voor vlaaj, dus rekjes.
17) leknaazen betekent lekkerbek.
18) knapkoek, luchtig, bros koekje, een streekprodukt. Welk gebakken
wordt in de omgeving van Thorn, maar ook in Wessem, het Weerter land
en Roermond enz. Volgens de volksmond is dit recept eertijds meegebracht door een adellijke stiftdame die in Thorn in het klooster verbleef.
Uit de archieven blijkt dat deze koek al gebakken werd in de 16e eeuw.
19) naoberplicht is burenplicht.
20) Bra-obe, naam van een boerderij in het Hulsen, tevens bijnaam familie Jonkers en schenker van de schuur op Eynderhoof. Bra-obe is mogelijk een afkorting van het woord de "Brabander."
21) snaadzelen betekent weggraaien.
22) pieël-appel is appelbol, geschild en van het klokhuis ontdane appel,de
klokhuisruimte wordt opgevuld met suiker en kaneel in deeg gewikkeld
en gebakken.
23) greumelkesvlaaj of boter of potsuiker is de naam voor kruimelvlaaj en
wordt gebakken met een laag vanillepudding en gevuld met kruimelen
gemaakt van boter, meel en suiker soms basterdsuiker.
24) La-ote is een familiebijnaam en boerderijnaam in het Schoor, schenker van het bakhuis op Eynderhoof. La-ote zou een afkorting kunnen zijn
van de Lotharinger.
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25) Ferraris, graaf de Ferraris was de initiatiefnemer van het maken van
de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden. Deze kaart is met de
hand ingetekend en uitgegeven tussen 1771-1778.
26) bakkeskaemerke, kamertje in het bakhuis.
27) buurten betekent, in de Limburgse streektaal, vertellen
28) La-ote-schieëper, La-ote zie boven, schieëper is schaper of schaapherder.
Enkele spreekwoorden of gezegdes over brood en bakken in de
Weerter streektaal.
Ut es mer wi-j dé-jje ut gewintj zeetj, zag de bekker en hae vaegdje met
de kat dun oven oet.
Ongeguntj broeëd weurtj ut meiste geaete.
Greumele es ouch broeëd.
Hae weitj neet wi-j hae van kook tot broeëd kumtj.
Unne gooje boor mot veur de middig gebakke hebbe.
Hae wétj neet wi-j hae de mik mot aansni-jje.
Zich ut broeëd oet de montj spaare.
Stroffers gein broeëd en klagers geine noeët.
Det es un gooj broeëd winning.
Ze bakke overal broeëd.
Dao löste de hóng gein broeëd van.
Gooi boter aan vot strieëke en zellef druug broeëd aete, det es zuntj.
Gae mótj zörge de-jje dun oven zeetj rouke..
Eemus ut broeëd oet de hang trekke.
Vûr brouwers en bekkers es unne apaarte hemel.
Wao de brouwer es hooftj de bekker neet te zeen.
Gape teege de oove.
Dun oove es ingevalle.
Un kont wi-j unne oove.
Un moêl wi-j un bakkes.
Det gieët neet dun oove in.
Sliêpsteinbroeët.
Paersbroeët.
Wordt vervolgd
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Activiteiten 2008
4 okt
27 okt
8 nov
11 nov

Uitstapje 50+
Kienen
Feestavond
St. Maarten

Zaal Briels
Zaal Briels

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

Inleveren kopij voor buurtblaedje
voor 10 december op schijf of via e-mail: frenk18@hetnet.nl
BESTUURSLEDEN
Diana Briels
Kraan 6
Resie Duits
Kraan 15
Gonny Franssen
Schoor 24
Tineke Hofstede
Schoor 50
Peter Janssen
Roeven 12a
Helma Nijsen
Kraan 2
Peter Nossin
Schoor 11
Johan Raemakers
Kraan 26a
Riny v. Veldhoven Schoor 43
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632151
625664
625965
624933
633685
631140
634855
542694
633369

