Van de voorzitter
Bij deze wil ik iedereen het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar 2008
maar vooral een hele goede gezondheid hetgeen voor iedereen belangrijk is. Velen onderons zijn weer begonnen met goede voornemens die
hun jaar nog specialer moet en zal maken. Denk maar aan Sonja Bakker,
het stoppen met roken, meer bewegen en nog vele andere dingen. Hierbij
wens ik iedereen dan ook veel succes met het behalen van het ideaalbeeld. Zelf ambieer ik per 1 januari een nieuwe baan, een nieuwe werkgever dus ook een nieuwe uitdaging. Overigens blijf ik wel het zelfde
werk doen namelijk draai en freeswerk in de metaal met computergestuurde machines, waar ik beslist mijn ei in kwijt kan.
Op de komende jaarvergadering die gehouden wordt 18-2-2008 zal ik
niet meer herkiesbaar zijn voor een bestuursfunctie. Na twaalf jaar vind
ik het mooi geweest en wil ik andere kandidaten de kans geven zich in
deze uitdaging te storten. Daarom wil ik dan ook het bestuur, kindercommissie en de redactie bedanken voor de fijne samenwerking en het
vertrouwen in deze twaalf jaren.
Huub Knapen

Open monumentendag

25 jarig jubileum
Informatieblad buurtvereniging
“SCHOOR”
Uitgave: winter jaargang 07-08

Op 8 en 9 september jl.
werd voor de 21ste keer de
open monumentendagen gehouden. In het algemeen
stimuleert de overheid deze
monumentendagen, vandaar
dat bijna alle gemeenten de
deuren van hun monumentale panden wijd open zetten.
Het thema van 2007 is:
Monumenten van de 20ste
eeuw.
1

Gelukkig waren er vele vrijwilligers bereid uitleg te geven aan de belangstellenden en bij georganiseerde rondleidingen werd uitleg gegeven.
In de periode van 1900—1965 zijn meerdere stijlen tot stand gekomen,
zoals; Amsterdamse school, (nieuwe bouwen), Jugendstil en Traditionalisme. Net als de rest van Nederland kreeg Limburg na 1900, door de
nieuwe bouwstijlen een modern gezicht, met name tussen de beide wereldoorlogen. Nederland was in deze jaren internationaal toonaangevend
op het gebied van sociale woningbouw. Stijlen kenmerken zich door een
bepaalde vorm van bakstenen, gebruikte materialen en architectuur.
Monumenten van de 20ste eeuw, ook wel genoemd jonge monumenten,
krijgen steeds meer waardering, maar verliezen vaak hun functie.
De beste garantie voor het behoud van deze monumenten is dat het gebouw een duurzame herbestemming krijgt.
In de Tiendschuur te Weert was een tentoonstelling van monumenten en
wel in de vorm maquette, tekeningen en foto’s. Te zien waren de originele maquette van de kerk van Nederweert Eind, ontworpen door P. Weegels uit Weert (1904-1970) en ook een moderne maquette van de Lichtenberg aan de IJzerenmanweg in Weert. Dit complex is tussen 1953 en
1961 gebouwd en omvat een openluchttheater met ±3.000 zitplaatsen,
tennisbanen, openluchtzwembad en een Mariakapel.
De Martinus kerk behoort nationaal gezien bij de top 100 monumenten.
Op de huidige plaats aan de Korenmarkt staat al minstens sinds 1139 een
Sint Martinus kerk.. De naam van de deze beschermheilige wijst op een
vroegmiddeleeuwse stichting.
Wilhelmien Wetemans.

Nationale Burendag
Voor de tweede keer werd in ons land de Nationale Burendag gevierd en
wel op zaterdag 15 september jl. Het is best belangrijk dat er onderling
contact is tussen de buren, hetgeen met de Nationale Burendag wordt
onderstreept. Vorig jaar was deze speciale dag gericht op het in contact
brengen van buurten, dit keer ging de organisatie een stapje verder en wil
zij buren helpen samen een buurtfeest te organiseren.
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Uit recentelijk onderzoek is namelijk gebleken dat ruim de helft van de
Nederlanders graag meer ondernemen met hun buren, maar dit niet goed
weten hoe ze dit moeten realiseren. Een eventuele drempel kan verlaagd
of weggenomen worden als er gezamenlijke activiteiten worden bedacht
en uitgewerkt. Zoals gesteld stond de Burendag in het teken van samen
doen. Men zag op meerdere plaatsen dat straten waren afgesloten om een
gezellig buurtfeest te houden, hetgeen zeer zeker ook de kinderen aanspreekt. Het is eenmaal een gegeven dat het tegenwoordig gevaarlijk is
om op de straat te voetballen of anders te spelen. En op Burendag mag
het wel en wel zonder gevaar, dat is pas prettig. Het is maar goed dat vele gezinnen van onze buurtvereniging aangesloten zijn, hetgeen ons bestuur en kindercommissie motiveert activiteiten te ontplooien. Zelfs werden wij er aan herinnerd door een helikopter die met het opschrift ‘’Burendag’’door de lucht vloog. Ook de burgemeesters van Nederland droegen het initiatief een warm hart toe en stimuleren buurtgemeenschappen
vanuit hun gemeente om ‘’Burendag’’ op 15 september te vieren. Er zijn
ook commerciële bedrijven zoals Douwe Egberts maar ook het Oranje
Fonds met als bescherm vrouwe prinses Maxima, die de onderliggende
band tussen de buren gaarne willen versterken. Mooi initiatief zou ik zou
ik zeggen…..
Wilhelmien Wetemans.

Open dag Milieustraat
Op Zaterdag 29 september jl. werd op een nieuwe locatie aan de Graafschap Hornelaan nr. 207 de Milieustraat voor Weert en omgeving geopend, als mede de gemeentewerf. Er werden meerdere demonstraties gegeven die allemaal betrekking hadden op het gebied van afval.
Ook waren er diverse bedrijven die op het gebied van milieuafval diensten verlenen. Men kon onder andere zien hoe de bodem van de milieustraat is samengesteld; een laag teelaarde, gele zand, oerbanken e.d.
Ook was te zien de binnenkant van een vuilniswagen waarin zich stangen
bevinden die er voor zorgen dat zoveel mogelijk huisvuil in één keer getransporteerd kan worden. Tevens werd een demonstratie gegeven op
welke manier duobakken worden gereinigd.
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Uiteraard werd de bezoeker duidelijk gemaakt waarmee de afdeling Onderhoud Openbare Ruimte (OOR ), waartoe de Milieustraat en de gemeentewerf behoren, zich allemaal bezig houden. Voor de burger is het
belangrijk te weten dat wij er afval naar toe kunnen brengen.
Verder vond er nog een verloting plaats, de prijzen bestonden voornamelijk uit cadeaubonnen, maar er was ook bv. een mooie fiets te winnen.
De openingstijden zijn vanaf 24 september als volgt; maandag t/m vrijdag van 13.00—18.00 en de zaterdag van 9.00 tot 15.00.
Alle inwoners van Weert en Nederweert hadden een berichtgeving ontvangen dat op 29 september de Milieustraat zou worden geopend, velen
hebben hieraan gehoor gegeven. Het was zonder meer de moeite waard.
Wilhelmien Wetemans.

50 Plussers op stap
Op zaterdag 13 oktober was in een van de grootste ‘KUPERS’bussen
maar net voldoende plaats om de meer dan vijftig buurtgenoten en
enkelen van hun introducés, een bijzonder dagje uit te bezorgen.
Ook dit jaar had Riny van Veldhoven voor de vele oudere belangstellenden uit onze buurtschap een interessant en vooral gezellig uitstapje in
petto. Stipt om 07.45 uur kwam de chauffeur in het centrum bij onze kapel voorrijden. Hij was, zoals hij zei, blij, om
eens mensen uit ’t Schoor als passagier te
hebben. Via Maastricht en Luik ging het
met een goed vaartje naar de koffie met
appelgebak in het A.C.-restaurant aan de
E25, welbekend bij de jaarlijkse reizigers
naar en ván het zonnige zuiden.
In Septon-Durbuy – zo’n vijftig kilometer
onder Luik wachtte ons een heel bijzondere verrassing in het kasteel “PETITE SOMME”: we kwamen (vrij onvoorbereid) terecht in een commune van de HARE KRISHNA beweging, waar we na een inleidend filmpje een uitgebreide rondleiding kre4
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gen en de (vegetarische) lunch gebruikten. We zijn er veel wijzer geworden en hebben zelfs in de TEMPELKAMER – schoenen uit natuurlijk –
samen het gebed HARE KRISHNA, HARE RAMA. . gezongen.
Onze Nederlands sprekende gastvrouw, een zogenaamde ‘toegewijde’ en ‘priester’ – mét kleistipje op het voorhoofd - gaf met
haar heldere stem antwoord op al
onze vragen, zoals de geschiedenis van de HARE KRISHNAbeweging, haar verbreider in het
westen, de huidige bewoners, de
inkomsten en de vele reïncarnaties
van Krishna. (voor ons een niet te
begrijpen ‘poppenkraam’.) Vanaf het platform van de toren genoten we
van een schitterend uitzicht over de Ardennen; daarna wachtte ons de
winkel met de warme bakker en het vegetarisch restaurant.
In het naburige Durbuy zette de bus ons af bij PARC DES TOPIAIRES
(= PARK VAN DE SNOEISIERKUNST) van kunstenaar Albert Navez,
prachtig gelegen aan de Ourthe, waar we menig passerend kanovaarder
zich zagen vastvaren op de rotsige bodem.
Méér dan 250 kunstig gesnoeide buxus-, taxus- en andere vormen strijden hier om aandacht: van allerlei geometrische figuren, dieren en vogels, tot “vrouw in bad “ toe.
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Volgens de beschrijving is zij al 60 jaar oud, hetgeen aan haar figuur
trouwens niet is te zien. (ze wordt dan ook intensief ‘verjongd”, door
plastische chirurgie denk ik.)
In het schitterende Durbuy, het kleinste stadje van België, kon ieder
daarna zijn/haar weg naar de vele terrasjes en winkeltjes vinden. Het
bier, en ook de wijnen, smaakten - op deze zonnige dag – prima, evenals
het diner in restaurant “OAD THOEAR” in Thorn, waar we deze interessante dag samen hebben afgesloten.
Bedankt Riny voor de puike organisatie en bedankt deelnemers voor de
onderlinge gezelligheid, die aangenaam werd verhoogd door Anjes
Bergh met lekkere drop en chocolade van haar jubilerende “TOVERBAL”.
J. vd K.

DÁÁG . . . . . SCHOORBRUG . . . . .
Hoewel de feestavond van onze buurtvereniging op 3 november j.l.
weer (opnieuw) heel gezellig was, liep zo tegen half elf een flink aantal van de gasten weg . . .
En zij hadden een goede reden: na enkele dagen van nauwkeurige
voorbereiding hing de SCHOORBRUG in de takels van twee drijvende bokken, om in het licht van een aantal enorme schijnwerpers,
voorgoed te worden afgevoerd.
Onder het publiek, waaronder velen het schouwspel fotograferend of
filmend vastlegden, ontstond een beetje een gevoel van heimwee: bijna
zestig jaren had ‘onze’ Schoorbrug met haar typische vakwerkconstructie, hier het landschap bepaald en soms heftige ruzies veroorzaakt,
wanneer de automobilist vanaf Eind té vroeg was opgereden, de andere –
vanaf ’t Schoor – zijn voorrang wilde afdwingen en beiden midden op de
brug tegenover elkaar tot stilstand waren gekomen.
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27 oktober 2007:
de tijdelijke brug
voor voetgangers en
(brom)fietsers
wordt geplaatst; de
laatste week van de
SCHOORBRUG is
aangebroken.

5 november 2007: Op de loswal bij de BETONCENTRALE wordt
DE SCHOORBRUG met een enorme hydraulische tang in stukken
geknipt. ’s Avonds resteert alleen nog schroot . . . . ..
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De schoorbrug in de takels
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Burgemeester bezoekt Schoor

Op 6 november werd ik gebeld door Corrie van de gemeente Nederweert, “of de Burgemeester kon komen eten ?”.Wellicht had ik dit eens
in de krant gelezen of op Weert TV gezien. Nou de krant hebben we niet
en WTV, nou dat weten jullie wel, niet te ontvangen op Schoor. Dus ik
vroeg Corrie of dit soms iets was voor de “Goude Lambiek“ of zo. Nee
nee dit was toch echt serieus. Ze liet haar telefoonnummer achter zodat
ik haar na familieberaad zou kunnen terug bellen om het een en ander
verder te bevestigen.
Zo gezegd zo gedaan en 22 november jl was het zover. Briels catering
bezorgde het verrukkelijke maal en 20 minuten later arriveerde de burgervader en zijn assistente. Het hele gezin was aanwezig inclusief Oma
die vaste gast is op donderdag in de vorm van mantelzorg. Het gesprek
kwam al gauw op gang en kort daarna zaten we lekker te eten. Na en
pleidooi van onze kant voor een geluidswal langs de A2 en wat formele
en informele gesprekstof nam de burgervader en de assistente weer afscheid van ons. Op de uitnodiging om een keer per maand langs te ko10
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men moest de burgervader gezien zijn drukke agenda afzien. Nadat hij
zijn TOM TOM had ingesteld heeft hij naar ik hoop weer veilig de weg
naar Nederweert centrum gevonden. Voor de bevindingen van de burgervader kunt U kijken op de weblog van hem die te vinden is op de site
van de gemeente Nederweert.
Groeten familie Tillemans te Schoremolinos…..

Sint Maarten
Zaterdag 10 november werd er in Schoor St. Maarten gevierd. De verzamelplaats was bij Piet van de Kruis. Iedereen, ging in optocht met veel
lichtjes en lampions naar de brandstapel van de fam. Ververs, Kraan 19.
Ook hier was alles tot in de puntjes geregeld door bestuur en kindercommissie. De brandstapel werd aangemaakt en iedereen kon zich lekker
opwarmen, onder het genot van warme chocomel, cake en wafels en de
gelegenheid voor gezellig te praten met buurtgenoten.
Her bestuur stelt het zeer op prijs dat ook deze traditie in ere gehouden
blijft, heel veel buurgenoten hebben hier gehoor aan gegeven.
Weet je; Het Nederlandse Centrum voor Volkscultuur heeft 2009 uigeroepen tot het ‘’jaar van de Tradities’’.
Om de bekendste tradities en rituelen van Limburg maar bij de kop te
nemen; Wat zou deze provincie zijn zonder de vastelaovend, of zonder
de schuttersfeesten en zonder processie? Enz…….
Voor het materiele, tastbare erfgoedmonumenten, karakteristieke landschappen en archieven is al heel wat aandacht. Om nog maar te zwijgen,
van de vele lokale tradities, St.Maarten, Sinterklaas enz.
Het is goed dat er aandacht aan besteed word, omdat er wel eens ontastbare tradities aan de aandacht ontsnappen.
Weer een mooie avond met veel licht. Leden van de kindercommissie,
wij hebben weer genoten…..bedankt.
Wilhelmien Wetemans.
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De Pen
Beste buren,
Op zoek naar een opknapboerderij in de omgeving Eindhoven waren we
die zaterdag met ons lijstje van Funda.nl op pad gegaan. Hoewel het een
beetje buiten ons zoekgebied viel, hadden we ook een boerderijtje in Nederweert gevonden dat er erg leuk uit zag. Na wat zoeken bleek de boerderij in Schoor te staan. Bij aankomst kwam de broer van de eigenaar net
aan fietsen. We mochten even rondkijken en waren meteen verliefd op
dit mooie oude pandje met z’n grote tuin in een leuk klein dorp. Vanaf
toen is het allemaal heel snel gegaan. Binnen drie dagen was de koop
rond, zonder dat Kitty zelfs de binnenkant maar had gezien. Even later
waren wij de trotse eigenaren van de Liskesweg 1 en vanaf 23 maart wonen we dus ‘op Schoor’.
Dit verhaal gaat over Kitty en Dirk. Tot vorig jaar hebben we bijna 14
jaar in Enschede gewoond, waar we beide gestudeerd hebben. Pas 3 jaar
geleden hebben we elkaar daar leren kennen. Tot dit voorjaar woonden
we gezellig samen, in een nieuw appartement, midden in de wijk Roombeek waar in 2000 de vuurwerkfabriek ontplofte. Dirk ging echter op
zoek naar een nieuwe baan en vond die helemaal in Eindhoven, waar hij
in december 2006 aan de slag ging als project engineer bij een bedrijf dat
wereldwijd ijzergieterijen bouwt. Kitty vond in juli ook een functie in
Eindhoven in de marketing communicatie.
Kitty is in 1974 in Nijmegen geboren, maar opgegroeid in Apeldoorn.
Dirk is in dat zelfde jaar geboren op een boerderij in het polderlandschap
van West Friesland (Noord Holland), waar hij zijn hele jeugd heeft gewoond.
Iedereen die onze boerderij tegenover de kapel kent weet dat het een
mooi oud pand is, maar ook een pand waarin gas, telefoon, isolatie en
CV nooit zijn aangelegd. We zijn hier dan ook gaan wonen met het doel
om de boerderij flink te gaan op knappen. Dit willen we vooral zelf doen.
Het zal wel een paar jaar gaan duren, maar we zijn inmiddels lekker bezig. We zijn er ook achter gekomen dat de boerderij waarschijnlijk al in
de 17e eeuw is gebouwd: het oudste pand van Schoor? We zullen er zuinig op zijn.
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Ondertussen bevalt het ons erg goed in Schoor. We hebben leuke buren
en genieten regelmatig van het prachtige Limburgse land, de rust, de
ruimte en de groenten en het fruit uit de eigen tuin.
Graag willen we de pen doorgeven aan onze nieuwe buurtgenoten Paul
en José Batenburg – Vorage, die sinds kort op Kraan 28 wonen.
Haye,
Kitty van den Brink en Dirk Wijnker

Geschiedenis van de Schoorbrug
in 7 taferelen
Toen zo rond
1925 het kanaal
Wessem – Nederweert voltooid was,
moest er natuurlijk een
nieuwe verbinding komen tussen het Schoor
en Eind:
DE SCHOORBRUG.
In mei 1940 werd ze opgeblazen door de Nederlandse militairen, om
het Duitse leger tegen te houden. (maar dat kwam gewoon ‘achterom
binnen’, zoals we weten.)
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In de oorlogsjaren werd
de Schoorbrug provisorisch gerepareerd. Op 13
september 1944 werd ze
opnieuw vernield. Ditmaal door de Duitsers
om het bevrijdingsleger
in haar opmars te vertragen, hetgeen hen lukte tot 14 november
1944, toen het zogenaamde BRUGGENHOOFD VENLO werd
aangevallen en Nederweert-Eind eindelijk bevrijd was.

Omdat verscheidene landbouwers
van ’t Schoor hun
grond hadden liggen aan de overzijde van het kanaal,
was de behoefte
aan een brug natuurlijk erg groot.
Er kwam een noodbrug in het verlengde van de Liskesweg, precies op
hun oude route
door de akkers vóór dat het kanaal Wessem – Nederweert gegraven
werd. Het werd een houten hefbrug, die steeds opgehaald moest worden,
wanneer een schip passeerde.
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In 1949 werd de typische, hoge vakwerkbrug, afkomstig van
elders, hier neergelegd. Om elk misverstand uit de weg te
ruimen: dit is géén
Bailey-brug, zoals zo
vaak wordt beweerd.
In een Bailey-brug
(uitvinding van ingenieur Baley) worden
alle elementen met
grote schroeven en bouten
verbonden, ongeveer zoals in
de tijdelijke voetgangers/fietsbrug. (Een prachtig
voorbeeld van een Baleybrug ligt trouwens in het oorlogs- en verzetsmuseum van
Overloon.) ‘Onze’ brug was
helemaal met enorme klinknagels geconstrueerd.
In de vijftiger en zestiger jaren was de SCHOORBRUG
dé zomerse ontmoetingsplek
voor zwemlustige jongeren
uit de regio. De stoerste jongens doken boven vanaf de brug en maakten zo natuurlijk bijzonder veel
indruk op het vrouwelijk publiek.
Een ijscoman verhoogde het zomers genoegen, tot dat Nederweert een
eigen zwembad kreeg. Vanaf dat moment was zwemmen in het kanaal
verboden en trad de politie verbaliserend op: “uit-met-de-pret”!!
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In het kader van de
kanaalverbredingen
kwam Rijkswaterstaat in 1987 met
een revolutionair
ontwerp van een
nieuwe SCHOORBRUG: een zogenaamde tuibrug,
zeg maar: een klein
Erasmusbruggetje)
Hiervoor had
‘Baandj Pier’, de
caféhouder aan de
overzijde, al veel
grond (thans een ongebruikte picknickplaats) moeten inruilen en zou
zelfs de boerderij, thans “VELDHOF” gesloopt moeten worden. Toen de
kanaalverbreding verder niet doorging, verdween ook dit plan in een
diepe la.
2008: SLOT:
We krijgen nu
een betonnen
(préFab) brug
met aan beide
zijden een verhoogd voet- en
fietspad van twee
meter; in het
midden een rijstrook van drie
meter;
De voorrangsregel blijft dus voor auto’s gehandhaafd: stoppen voor tegenliggers wanneer je vanaf Eind de brug opkomt.
BRONNEN: Buurtvereniging Schoor, Roeven, Kraan: ‘VAN VREUGER’ 1987 Past. Maes: ‘VAN BRÖK TOT BRÖK’ Uitgave Paroch. Comité Eind, 1984+ INFO. RIJKSWATERSTAAT
J.vd K.
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Bezoek Sinterklaas
Schoor -Roeven -en Kraan had weer hoog bezoek. De Sint is graag onder de mensen en komt bijzonder graag naar onze ''buurtgemeenschap.
Al weken lang zijn de kinderen druk bezig met wat nu eens bestellen aan
Sinterklaas,...van vroeg tot laat hebben ze het er over. En dan ineens
wordt het lange, lange wachten beloond. De verlanglijstjes zijn klaar, de
schoentjes gezet en de verwachtingen hooggespannen.
De kindercommissie had zoals altijd weer alles tot in de puntjes geregeld. Sinterklaas en de Pietermannen,werden in open wagen naar Zaal
Briels gebracht zoals altijd door Bèr Cuijpers. Het hele gezelschap werd
hartelijk welkom geheten. Door de kinderen werden liedjes gezongen en
ieder kind mocht 5 minuten de stok van Sinterklaas vasthouden.
De Sint gelooft in elk kind; de glunderende kinderkopjes, daar wordt Sint
blij van. Het maakt zijn werk tot het dankbaarste wat er is. De Pietermannen vermaakten iedereen bijzonder goed, ze haalden diverse gekke
capriolen uit en deelden lekkernijen uit. Verdere gasten werden getrakteerd, het was oud-hollands genieten met echte pepernoten in de varianten naturel en chocolade, met koffie en thee. Na afloop vertrok Sint weer
naar het huis van Sint Nicolaas in Weert. Ook hier kunnen bezoekers onder meer een blik werpen in de keuken, de inpakcentrale, de kapsalon, de
kleedkamer, de ziekenboeg en de speelkamer. Zelfs de slaapkamer van
Sint is geen verboden terrein, die kamer is de onbetwiste favoriet. Het
hemelbed, de knuffels en de betoverde slaaplampjes maken veel indruk.
Vooral het feit dat Sint Nicolaas met het licht aan slaapt, is een grote
troost voor veel kleine kinderen. Sinterklaas voelt zich in het Huis van
St. Nicolaas inmiddels helemaal thuis. Weer een leuk Sinterklaasfeest.
Kindercommissie het was weer goed......bedankt.
Wilhelmien Wetemans.

Het bestuur en de redactie wenst U prettige feestdagen en een voorspoedig 2008!
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NAOBERNOWTS
In deze rubriek verzamelen en publiceren we alle buurtnieuwtjes.
Laat het de redactie even weten!

Judoka’s uit ’t Schoor in Japan:
De gebroeders Edwin en Maurice Peters ( Schoor nr. 32) waren van 19
t/m 28 december in Japan voor een intensieve trainingsstage, een buitenkansje, dat alleen voor bijzondere judotalenten is weggelegd. Wij wensen
hen veel succes in hun verdere judocarrière.
Geboren:
Op 7 december 2007: Isabelle: Dochter van Eric Kusters en Susanne
Everaerts en zusje van Bjorn, Roeven 2.
Op10 december 2007: Lune: Dochter van Claudia en Frank Vaneerdewegh- Roubroeks en zusje van Danee† en Jade, Kraan 18.
Van harte gefeliciteerd en veel geluk.
Overleden oud-buurtgenoten:
September: An Tullemans–Pellemans, 79 jaar )voormalig bewoner Roeven)
November: Wiel Stockmans, 81 jaar (voormalig bewoner Wessemerdijk)
December: Lowie Rademakers, 84 jaar (voormalig bewoner Schoor)
De families ook langs deze weg sterkte gewenst.
Welkom in de buurt:
Fam. Jac Rijnders en Mirjam Gerrits, Roeven
“Schoorkuilen”
Zoals onze wandelaars al hebben kunnen constateren, zijn alle graafmachines en hulpmiddelen op de Kwegt en aan weerszijden van de Schoordijk in oktober weggehaald. De voorlichter van Het LIMBURGS
LANDSCHAP meldde ons dat de werkzaamheden gedurende vijf maan20

den zijn stilgelegd, omdat het zand in de wintermaanden toch niet droog
genoeg bleek te zijn voor de nieuwe RANDWEG EINDHOVEN.
Voor het hele uitvoeringsproject SCHOORKUILEN zijn liefst drie jaren
uitgetrokken, dus is deze tijdelijke onderbreking absoluut geen bezwaar;
we kunnen nu goed bestuderen hoevéél en in welk tempo het water zal
stijgen in de SCHOORKUILEN, aldus de voorlichter.
Ideeën gevraagd:
Wie van onze buurtbewoners heeft een of meerdere ideeën om samen
met de kindercommissie en/of het buurtbestuur een extra ludieke opening
van onze nieuwe Schoorbrug te organiseren ? (plm. Mei 2008)
Je mag van alles bedenken: van een kinderoptocht over het water met de
bootjes van de zeeverkenners tot een parachutist, die na de landing de
openingshandeling verricht. Ook voor de burgemeester en/of onze beide
raadsleden van Kraan en Roeven kun je een bijzondere rol bedenken.
Bel of mail met onze voorzitter of met de kindercommissie.

Boeren kleding
In de Eynderhoof wordt thans alles over boerenkleding tentoongesteld. Van baaien (dik wollen
flanel)-rok, hemd tot borstrok. Alle kleding die
door boeren vanaf +1900 werden gedragen is er te
zien. Ook wordt er gedemonstreerd op welke wijze de kleding vroeger werd gemaakt. Enkele technieken zijn: weven, spinnen, brijen, stoppen,
klantklossen en borduren. In onze omgeving was de fabricage van linnen
stoffen een belangrijke bron van inkomen, denk speciaal aan de Bera fabriek Weert. Ook in veel gezinnen werd garen gesponnen en er werd
kleding gemaakt, zowel voor mannen als vrouwen. In sommigen huishoudingen werd alles wat door de gezinsleden werd gedragen ook gemaakt, denk bijvoorbeeld aan; overjassen, truien, broeken, onderbroeken,
hoeden e.d. Dat vroeger in huishoudingen zelf veel werd gemaakt was
vaak uit nood geboren. In heel veel gezinnen, vaak zelfs in heel grote
huishoudens was het moeilijk financieel rond te komen. Dit gold voor de
arbeiders maar ook voor de kleine zelfstandigen. Was er geen werk dan
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was ook geen inkomen. De mogelijkheid om bij de overheid een uitkering te vragen om in de eerste levensbehoefte te voorzien was rond 1900
niet mogelijk. Iedereen moest als het ware zijn eigen boontjes doppen.
Het probleem moest worden opgelost in familieverband of bij kennissen.
Gesteld kan worden dat men geheel afhankelijk was van derden. Gelukkig zijn deze tijden verleden tijd.
Wel dient opgemerkt te worden dat mensen die de mogelijkheid hebben
een inkomen te verwerven, hiervoor zelf zorg moeten dragen. Ook de
huidige regering biedt de mensen die onvrijwillig werkloos of na schoolverlating geen werk kunnen krijgen een uitkering aan. Wel wordt door de
overheid inspanningen verwacht van de uitkeringsgerechtigden om de
uitkeringen te behouden. Zo niet, dan worden uitkeringen gekort, of stop
gezet. Tegenwoordig is bijna alles confectie, het is dus vervaardigd in
grote hoeveelheden volgens vaststaande maten. Lappen stof kopen en
daarvan kleding maken wordt niet veel meer gedaan. Weven e.d. is al helemaal uit de tijd. Het is best intersant te weten op welke wijzen t.a.v.
kleding mensen in de 19de en 20ste leefden.
Wilhelmien Wetemans

Van tobbe tot de moderne wasmachine
Weet je, dit jaar is precies één eeuw geleden
dat het eerste wasmiddel op de markt kwam.
Dus dit jaar wordt de honderdste verjaardag
van het wasmiddel gevierd. Om precies te zijn
bracht chemicus Frits Henkel te Dusseldorf op
6 juni 1907 het eerste zelfwerkzame linnen
waspoeder ter wereld op de markt. De naam
Persil werd geboren, deze ontstond door de
eerste lettergrepen van de twee belangrijkste
bestanddelen van het waspoeder bij elkaar te
voegen, nl. perboraat en silicaat. In die tijd
was de uitvinding een ware revolutie.
Honderd jaar geleden was het doen van de
was een zware taak. Heel eenvoudige wasma22

chines bestonden nog maar net, maar hierover had bijna niemand de beschikking. Het was veruit de meeste mensen te duur.
Pas na de tweede wereldoorlog werd het langzamerhand een algemeen
goed. Indertijd werd het wasgoed geweekt en geschrobd op wasborden
en vervolgens in de zon gebleekt en gedroogd.
Het nieuwe wasmiddel bevatte zowel zeep als bleekmiddel waardoor er
tijdens het wassen zuurstofbelletjes vrij kwamen. Het warme zeepwater
waarin vuil linnengoed wordt gewassen noemt men sop. Vertegenwoordigers trokken het hele land door thuis vrouwen te bezoeken om uitleg te
geven op welke wijze het waspoeder het efficiëntst mogelijk gebruikt
kon worden.
In de jaren dertig werd in Amsterdam de Persil-school geopend met als
doel dat vrouwen wasles konden krijgen en vanaf 1925 trok een rijdende
school (een soort camper) door het land. Om het wasmiddel zoveel mogelijk te promoten werden in de dertiger jaren door de firma Henkel
vliegtuigjes gebruikt om reclame te maken. In de reclame werd men er
op geattendeerd dat het;
Bevorderlijk was voor de hygiëne;
De vrouwen die de waspoeder gebruikte gelukkiger en vrolijker
waren, gezien hun mooie witte was.
Zelfs Louis Davids tot Snip en Snap werden ingehuurd om Persil aan de
man te brengen. Zo zong Davids, wat een meisje weten moet, wanneer
zij wil gaan trouwen, dat zij altijd al haar goed, met Persil schoon moet
houden. Tegenwoordig zijn een groot aantal wasmiddelen op de markt.
In het algemeen worden de producten aangeprezen door vrolijke en opgewekte vrouwen die bijna niet kunnen begrijpen dat door gebruik van,
van een bepaald merk de was er zo mooi uit ziet.
Inmiddels is waspoeder een allerdaags product en wordt in elk huishouden gebruikt. In honderd jaar is er in alles veel veranderd……..
Wilhelmien Wetemans.
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Injectie van de week: Slot
Voor de laatste maal gaan we met U terug naar de
jaren 1979 – 1992, toen Pastoor Jan Nijhof (1926 –
2005) van Leveroy zijn wekelijkse “INJEKTIE”
schreef in de regionale weekbladen. *)
Deze “INJEKTIES”hebben anno 2007 nog niets aan
hun actualiteit verloren, zoals onderstaande
fragmenten laten zien:
Op 12 januari 1984: “Op een muur in Rotterdam staat
met grote letters:”ALLE TURKEN DOOD”. De buurtbewoners die dit
zat werden, belden de gemeentereiniging. En die beloofde zo snel mogelijk te komen om het uit te wissen. Maar een paar weken later stond het
er nog precies zo. Weer gebeld en weer geen gemeentereiniging. Toen
gingen de buurtbewoners over tot actie. Ze namen zelf de kalkkwast ter
hand en schreven er nog groter boven:”PRINS CLAUS IS GEK” en weer
belden ze de gemeentereinigingen vertelden welke belediging eraan toegevoegd was. Na twee uur was de reinigingsdienst ter plekke. De bewoners konden tevreden zijn over hun tactische zet.( . . )”
17 januari 1985: “(. . .) Zo kwam er een dezer dagen een dame mij vertellen dat ik mijn preken moest uitgeven want ze vond ze zo mooi. Waarop ik weer antwoordde dat er nog veel betere predikanten zijn en dat ik
het wel fijn zou vinden als ze na mijn dood zouden worden uitgegeven en
gebundeld. Dankbaar drukte ze mij de hand en zei: “O, Pastoor, wat zou
dat fijn zijn!! Ik hoop maar dat het gauw gebeurt.” (. . . .)
16 januari 1986: “Het is nog maar pas geleden dat alle mensen tegen
elkaar zeiden: Zalig Nieuwjaar”. Maar tot nu toe heb ik nog niet veel zaligs in de krant gelezen. Wel veel onzaligs, zoals schietpartijen, ruzies
over partijlijsten, boycotten. Waar blijft de vreugde van 1986 ? Och
mensen die vindt U niet in de krant. Hoe meer bloed, des te gretiger zijn
de journalisten. Toch zal er gelachen moeten worden in 1986, anders
wordt ons leven als een lange nacht. ( . . . )”
15 januari 1987: “We zijn de zaak grondig aan het bederven en verpesten, volgens de deskundigen! Bossen sterven, de regen is zuur, het water
is vies: één grote zieke wereld! Heel vaak vragen mensen mij: hoe kan
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God toch die honger in de wereld toelaten en al dat onrecht? Ik geef dan
hetzelfde antwoord als op de vraag: hoe kan God die zure regen toelaten
en dat vies water en die stervende bossen?Mijn antwoord is: God laat
niets toe! Hij kan niet ! De mensen zijn vrij geschapen en die vrije mensen samen maken er een rotzooitje van en een janboel. Mensen willen
heersen over stranden, velden, bossen en mensen willen meer en meer en
meer . . . en dat knalt vroeg of laat uiteen en begint te stinken: vies en
zuur stervend. Er moet dus in de mentaliteit van de mens iets veranderen.
Niet aan de mentaliteit van God.(. . .) “
12 januari 1989: “ ( . . . Om een mooier gezicht te krijgen zijn er tientallen producten leverbaar. Je kunt je ogen kunstmatig laten glanzen, je
wimpers groter laten maken , je lippen verven, rose en rood. Je huid kan
je glad maken(.. . .) En zelfs kun je je hele gezicht laten omtoveren tot
pure jonkheid, geschikt voor de omslag van een damesweekblad. Als je
maar betaalt.
Maar voor de menselijke tong hebben ze nog niets gevonden. Die is nog
steeds onbetaalbaar. Een mensentong, dat kleine beweeglijke spiertje,
kan sissen als een gifslang of zingen als een engel. Te vaak komt de gifslang aan het woord, de roddel. Roddel is de snelste reiziger van de wereld. En in het boek “ SPREUKEN”, duizenden jaren oud, lees ik al: Beter een gladde vloer dan een gladde tong. Wat hebben we toch een macht
in onze mond. Daar helpen geen zalfjes of kleurtjes aan. Als je weet dat
de tong de barometer van het hart is, kun je je wel elke avond afvragen:
Hoe stond mijn barometer vandaag ?”
16 januari 1992: (. . . ) Maar wist U ook dat juist datgene wat de mens
broodnodig heeft, niet te koop is. Want een mens kan kopen: - een bed,
maar geen slaap. – juwelen, maar geen schoonheid. – een huis, maar
geen thuis. - Geneesmiddelen, maar geen gezondheid. – vermaak, maar
geen geluk.- Eten, maar geen eetlust. –luxe, maar geen beschaving.boeken, maar geen verstand. – een lamp, maar geen licht.- een klok,
maar geen minuut.- een deken, maar geen warmte.”

Kraan midden in de vorige eeuw

Winter 1947: Een schitterend plaatje van de boerderij van familie
Van Houten, (“Joeëste”),Kraan nr.4, thans bewoond door Sef Alberti, die de ingrijpende verbouwing bijna achter de rug heeft.
Heeft U ook nog zo’n mooie foto van Uw woning uit plm. 1950? We
willen die graag scannen voor ons BUURTBLAEDJE; ook familieportretten uit die tijd zijn bijzonder welkom. Voorwaarde is wel dat er nog
iemand van de familie in onze buurtschap moet wonen. Bel s.v.p. met
633188 of mail: janvandekam@planet.nl Alvast hartelijk dank.

*) 600 “ INJEKTIES” gebundeld door gemeenschapsraad LEVEROY:
384 pagina’s, Euro 18,00, te bestellen via telefoonnummer: 651563 ,
maar je mag het boek ook bij mij lenen hoor.
J.vd K.
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Kermisdagen

Forellen in de Ardennen

De Kermisdagen in Weert kenmerken zich 's morgens met de stilte hetgeen een prettig gewaarwording is. Deze stilte komt voornamelijk omdat
het autoverkeer maar beperkt mogelijk is in de binnenstad en er zijn
minder mensen op straat. Velen hebben vrij genomen en kunnen 's morgens lekker uitslapen. Deze stilte viel mij woensdagmorgen met Weerter
Kermis op volledig in tegenstelling met de kermisavonden. 's Morgens
staan alle attracties, hoe kleurig, lawaaimakend en beweeglijk ze ook
mogen zijn, volledig stil. In de loop van de ochtend komt alles langzaam
in beweging. De medewerkers van de gemeente komen behoedzaam tevoorschijn met veegvoertuigen, bladblazers en vuilniswagens.
Veel exploitanten beginnen met de verzorging van hun attractie; zoals de
lampen controleren en kleine reparaties uit voeren. Ook het poetsen ontbreekt niet. Bijvoorbeeld, de oliebollenbakker gaat zijn voorbereidingen
treffen zodat hij, zodra de kermis open gaat, direct met het bakken van de
oliebollen kan beginnen. De attractie van de grijpmachine zorgt er voor
dat er voldoende prullaria in het grijpvak liggen. Zo heeft iedere exploitant wel iets te regelen. Zoals ik vernomen heb zijn de kermismensen tevreden. U weet, aan alles komt een einde, dus ook aan de kermis 2007 in
Weert. Na sluitingstijd werd meteen begonnen met het afbreken van de
attracties. De stilte keert 's avonds weer terug en 's morgens is de stilte
weer verdwenen. Over stilte gesproken!
Wilhelmien Wetemans.

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
Huub Knapen

Dit jaar speelt de Meiberg het toneelstuk ‘Forellen in de Ardennen’.
Korte inhoud: Alvorens samen op vakantie te gaan, consulteren drie
huisvrouwen een waarzegster omtrent het weer. Zodra ze zich beklagen
over hun echtgenotes, roept Madame Blanche een (valse) geest op. Die
adviseert Ursula, gehuwd met een luie man, om in staking te gaan. Pascale zou haar situatie kunnen verbeteren door het hulpeloos vrouwtje te
spelen en haar ventje altijd gelijk te geven. Voor Marjan, opgezadeld met
een eeuwige pessimist, zijn er twee mogelijkheden: scheiden... of een
sexbom worden. Op vakantie op een camping, blijkt al gauw dat Thomas, Marjan's echtgenoot, inderdaad een knorpot is. Marjan verdraagt
zijn nukken. Maar Ursula is de luiheid van haar Gust beu en gaat in staking. Als Gust wil eten, zal hij zijn eigen potje mogen koken. Philip, een
betweterige onderwijzer, werkt dermate op de zenuwen van Pascale, dat
ze hem met een pan op het hoofd slaat. Na een volgend incident besluit
ook zij de raad van de geest op te volgen en het onhandig vrouwtje uit te
hangen. Marjan volhardt, tot Thomas' woorden haar zo diep kwetsen dat
ze de nachtemmer over zijn hoofd kiepert en besluit om het in toekomst
anders aan te pakkern. Verloopt alles zoals het de dames zich voostellen
of draait het op scheidingen uit.
Bent u nieuwsgierig kom dan de week na carnaval naar zaal Briels om
dit alles te bekijken. Zoals altijd beginnen we om 20:00 uur en de entree
is € 6,-.

633188
521509
632665
631809
632835

Toneelvereniging De Meiberg

KO-DU Service
Frenk Scheepers
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Activiteiten 2008
18 febr

Jaarvergadering

Zaal Briels

20.00 uur

Oud papier
Zaterdag 5 januari, 2 februari, 1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni, 5 juli,
2 augustus, 6 september, 4 oktober, 1 november en 13 december
bij Piet van de Kruijs tot 13.00 uur
De contributie (voor 1 mei) van de buurtvereniging bedraagt € 20,00
BANKNUMMER BUURTVERENIGING 13.55.40.836

Inleveren kopij voor buurtblaedje
voor 5 maart 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 2
Peter Nossin
Schoor 11
Riny v. Veldhoven Schoor 43
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632151
625664
625965
632835
631140
634855
633369

