Voorwoord
Het is hartje winter en de bladeren dwarrelen nog steeds rond in de herfstige storm. Sinterklaas heeft zijn biezen weer gepakt en heeft veel kinderen blij achtergelaten. Na deze hectische periode is het dan eindelijk
Kerst en breekt er een rustigere periode aan. Gezellig met zijn allen bij
de Kerstboom en als het even kan de kachel of openhaard aan. Tijd om
stil te staan bij alles wat er het afgelopen jaar gebeurd is en te beseffen
waar we allemaal dankbaar voor mogen zijn.
Ook in het voor u liggende buurtblaedje zijn alle tijden weer vertegenwoordigd: verhalen over vroeger en nu, over de natuur en leuke weetjes.
Kortom de redactie heeft wederom goed werk geleverd.
Veel plezier met het lezen.
Het bestuur en de redactie wensen u een heel goed en gezond 2015!

St. Maartenfeest

Informatieblad buurtvereniging
“SCHOOR”
Uitgave: winter jaargang 14-15

Op dinsdag 11 november
heeft buurtvereniging een
geslaagde activiteit
georganiseerd voor haar
jonge leden; het
traditionele St.
Maartensfeest.
Met lampions en lampjes
ging het in optocht
naar het kampvuur op de
akker van de fam. Crins.
In de warmte en het licht
van het grote vuur konden kinderen genieten van het vuurtje stoken. Iedereen kreeg warme chocomel en heerlijk gebakken wafels. Voor de oudere jeugd werd er het traditionele Sint Maartendrankje geserveerd.
Iedereen vond het lekker.
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Het gezegde je kunt niet lang op één been staan, werd nu ook uitgesproken: “Zullen we er nog eentje?....gezondheid!”
Er is geen seizoen zo boordevol met feesttradities als de winter. Vreemd
misschien, je zou verwachten dat de zomer het jaargetijde is waarin iedereen uit de bol gaat voor een spetterend, zinnenprikkelend feest. Maar
nee, vanaf de 11de van de 11de tot en met carnaval trekken er optochten
en grappenmakers door het land. Sint Maarten, Sinterklaas, Driekoningen en carnaval. Het is een grote, onafgebroken verkleedpartij.
Steeds een ander pekske, steeds een ander rol. De mensen kunnen er niet
genoeg van krijgen. Niet alleen van die verkleedlol, maar vooral van het
feit dat we weer eens uit onze vaste rol mogen stappen, de boel op zijn
kop kunnen zetten en mekaar aan het lachen of schrikken maken. Het zit
al eeuwen in het ''ons bloed''. Onze heidense voorvaderen deden het al.
De 11de van de 11de was het begin van de wintertijd, de overgang van
licht naar donker, dat als het ware het leven op zijn kop zette. Een tijd
van vrees voor het donker. Met vuren probeerden ze de boze donkere
geesten te verjagen. Met ketelmuziek en foekepotten tijdens de carnaval
werd hen schrik aangejaagd. Met koddige en satirische gedichtjes en
liedjes, elkaar voor de gek houden en speels de waarheid zeggen. Dat
hoort er allemaal bij om de winter en de sleur van de donkere dagen door
te komen. De vuren, die erbij werden ontstoken, waren ook een vruchtbaarheidsritueel, opdat het land weer vruchtbaar mocht worden na de
wintertijd.
Armen - en dat waren er heel wat in al die eeuwen - zonder sociaal
vangnet, gingen de deuren langs om wat hulp te krijgen voor de komende
schrale maanden. De ruiter Sint Maarten, die een stuk van zijn mantel afsneed en aan de arme sloeber gaf, verbeeldt die gedachte braaf.
Wij danken iedereen en met name de fam. Crins voor het beschikbaar
stellen van hun land. We hebben kunnen genieten van een geslaagd St.
Maartensfeest 2014.

Sinterklaas
Op zaterdag 29 november j.l. bezochten Sinterklaas en zijn pieten zoals
elk jaar weer de kindjes van het Schoor. Bij zaal Briels verzamelden zich
ruim 15 kindjes met hun ouders en opa’s en oma’s om sinterklaas een
warm welkom te geven. Na een aantal liedjes te hebben gezongen hoorden we dat Sinterklaas onderweg was. Ook dit jaar kwam hij met paard
en wagen. Omdat zijn eigen paard een dagje mocht uitrusten had Esther
Moonen haar paard Tjebbe voor de kar gespannen en bracht het hele gezelschap naar zaal Briels. Sint had dit jaar 2 pieten bij zich; danspiet en
sportpiet.
Alle kindjes werden een voor een door Sinterklaas bij zich geroepen.
Sint zijn luisterpieten hadden goed werk gedaan en dat leverde leuke
verhalen en situaties op. Ze mochten samen met de sportpiet hun kunsten
op sportgebied laten zien. De een liet zien hoe goed hij kon voetballen,
de ander deed zwemslagen voor en er werd zelfs gehandbald. Tussendoor zongen we met zijn allen mooie liedjes voor Sinterklaas en dansten
we de pietenpolonaise met de danspiet. De danspiet was een echte wiebelkont en hupste heel wat op en neer. Het was dit jaar dus echt zweten
geblazen voor de pieten.
Gelukkig hadden de pieten hun zakken vol met pepernoten en snoepgoed
zitten want elk kinderhandje werd volgepropt met lekkers. Na een leuke
groepsfoto samen met Sint en zijn sportieve pieten werd de ultieme beloning door Sinterklaas uitgedeeld; de cadeautjes. Toen die uitgepakt waren en we met zijn allen ‘dag Sinterklaasje’ hadden gezongen, nam Sint
afscheid van de kindjes, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s van het Schoor.
Met zijn allen zwaaiden we hem en zijn pieten uit en kijken daarmee terug op een geslaagde, gezellige morgen.
Jorine Scheepers

Wilhelmien Wetemans
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Prijskaarten van de buurt
Op maandagavond 8 december konden we met een dertiental buurtleden
en introducés weer gezellig een kaartje leggen in zaal Briels. Dat dertiental bracht beslist géén ongeluk want liefst zes personen gingen met een
prijs naar huis. Dat is bijna de helft van de kaarters.
Namens het buurtbestuur heette Hein Sieben iedereen welkom en nam
verder de organisatie en de puntentelling, secuur zoals het een penningmeester betaamt, voor zijn rekening. Het werd een gezellig avondje,
waar ook voldoende tijd was om met elkaar wat bij te praten.
Wie zin heeft in een avondje kruisjassen, hoogjassen, rikken of jokeren,
moet zeker in de decembermaand eens een poging komen wagen. Je kunt
met buurtgenoten een spelavond afspreken, maar ook introducés meebrengen. En wie alleen komt vindt ALTIJD gezelschap.
Tot volgend jaar!!! Doen!!!
J.vdK

Kalkoen
Kerstmis is een feest en bij een
feest hoort een feestmaal en bij een
feestmaal hoort iets bijzonders.
Toen de Spanjaarden aan het begin
van de zestiende eeuw de eerste
kalkoenen uit het pas ontdekte
Amerika mee brachten, was dat
iets heel bijzonders. Een rare
vogel, met een naakte rode kop en lellen aan weerszijde van de snavel.
De vogels konden goed lopen maar het vliegen was zeer matig.
De mensen die de kalkoen hadden genuttigd stelden vast dat het gevogelte zeer lekker was en het duurde dan ook niet lang dat de lekkernij aan
het kerstdiner werd toegevoegd. Opgemerkt wordt dat het ''gewone volk''
in die tijd geen feestmaal aanrichtte, laat staan een kalkoen op tafel zette.
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Het grootste gedeelte van de mensen in Nederland was daar veel te arm
voor. Vanaf de zeventiende eeuw werden door de Engelse boeren kalkoenen gehouden en vervolgens verkocht. De kalkoenen werden op de
markt gebracht. Het gevolg hiervan was dat de prijs zakte. Voor de gegoede burgerij konden de traditionele ganzen en varkenskoppen bij het
kerstmaal ook eens vervangen worden door kalkoenenvlees. Voor de
meeste mensen, die al blij waren als zij zich een gewoon stuk vlees konden veroorloven, was kalkoenvlees veel te duur.
Pas rond 1940 werd de kalkoen in Engeland betaalbaar en was het overal
verkrijgbaar. Dit is gelegen in het feit dat er een grote toename ontstond
van kalkoenhouders. Op het vasteland van Europa werd de kalkoen pas
na de oorlog populair. In de jaren vijftig werd het kerstfeest, dat tot dan
vooral een kerkelijk feest was, een familiefeest.
In de jaren vijftig nam de welvaart toe en de bevolking kon zich meer
veroorloven. In de jaren zestig werd de kalkoen voor het eerst vermeld in
een Nederlandstalig kookboek. Inmiddels heeft iedereen de smaak van
het kalkoenvlees te pakken.
Het vlees kan op vele manieren worden bereid en is redelijk in prijs.
Kalkoenvlees smaakt heerlijk, is mals en sappig en licht verteerbaar.
Allemaal redenen die er toe geleid hebben dat de kalkoen wereldwijd een
geliefd hoofdgerecht is geworden.
Eet smakelijk!
Wilhelmien Wetemans
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Toneelgroep De Meiberg presenteert:

Sfeerverlichting met plastic wegwerpflsjes

Het is niet alles goud wat er blinkt
Wim de Vries is een verstokte vrijgezel. Omdat hij niet meer alleen wil
zijn heeft hij een huwelijksadvertentie geplaatst. Wim krijgt antwoord
op zijn advertentie via een brief van een zekere Kootje. Wel vreemd dat
Kootje geen foto van zichzelf in de brief heeft gedaan, maar misschien is
het wel een hele mooie vrouw. Wim fantaseert er op los maar zijn huishoudster heeft zo haar eigen ideeën. Is zij misschien jaloers? Nog dezelfde avond komt Kootje met haar hele familie opdraven. Wordt nu het
beeld van een mooie vrouw waargemaakt en krijgt Wim er een nette wel
opgevoede schoonfamilie bij? Om elkaar beter te leren kennen blijven
ze meteen maar een paar dagen logeren, want dat is goed voor de kennismaking, zeggen ze...... Het is nog maar de vraag of dat een goed idee
is, omdat toevallig nichtje Jolanda en haar vriendin Yvonne, ook voor
een paar dagen bij Wim op bezoek zijn. Of dat in goede aarde valt bij
zijn toekomstige bruid is nog maar de vraag omdat deze twee meiden
oom willen koppelen aan ..... Er ontstaan wat situaties waarin Wim zich
niet heel gemakkelijk voelt. Die arme Wim heeft dan ook heel wat moeten doorstaan voordat de familie van Kootje weer vertrekt. Zal het Jolanda en Yvonne lukken om Wim aan een vrouw te koppelen? Is Kootje de
ideale vrouw voor Wim? Wordt Wim verliefd op een andere vrouw of
misschien wil hij na deze affaire wel vrijgezel blijven en zal hij zich wel
drie keer bedenken vooralsnog een huwelijks advertentie te plaatsten.
Kom kijken als u het antwoord wil weten!!
Regie; Frans van den Eerenbeemt

Benodigheden: kerstverlichting lege plastic flessen boor schaar
aansteker of kaars.
Werkwijze: knip de fles doormidden knip de flessenhals in zodat er
puntjes ontstaan boor een gat in de dop, zo groot dat het lampje van de
kerstverlichting er precies in past.

Opvoeringen
Vrijdag 20 februari: Aanvang 20.00 uur
Zaterdag 21 februari: Aanvang 20.00 uur
Zondag 22 februari: Aanvang 20.00 uur
Alle opvoeringen vinden plaats in
Zaal “Briels”, Kraan 6A, 6031 RX
te Schoor.(Nederweert)
Entree € 8
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Met een aansteker of kaars de
puntjes verwarmen zodat deze
omkrullen. Houd het puntje
naar buiten toe vast en verwarm
het plastic aan de binnenkant
zodat de punten naar buiten
krullen
Steek de lichtjes door de
doppen en je hebt een
bijzondere sfeerverlichting.
Het idee komt uit het tijdschrift
“Groei en Bloei” augustus
2013. De foto’s heb ik zelf
gemaakt.

sjoemelstroom: elektriciteit die ( o.a. in IJsland) wordt opgewekt en ten
onrechte met certificaten als “duurzaam” wordt verkocht.
seingever: (oud woord )In Vlaanderen de man/vrouw, die bij wielerwedstrijden de richting van de ‘koers’ bij vluchtheuvels en verkeersdrempels
moet aangeven.
bedrijfsdesertie: grote multinationals verplaatsen hun hoofdkantoor
naar een land met een gunstig fiscaal klimaat, ook genoemd: belastingontwijking.
zeurallochtoon: zo noemen voorstanders van Zwarte Piet, de persoon
die hem wil afschaffen, omdat Pieterbaas een overblijfsel van de slavenperiode zou zijn.
vondelingenkamer: plek waar vrouwen na een ongewenste zwangerschap, hun baby veilig én anoniem kunnen achterlaten, hoewel te vondeling leggen een strafbaar feit is. ( kloosters hadden vroeger daarvoor een

speciaal luikje, dat in Duitsland
“babyklappe” wordt genoemd.
(zie foto)
kotsklas: speciaal lokaal op de
middelbare school, waarin leerlingen moeten wachten tot hun
ouders hen komen ophalen,
wanneer bij de blaastest blijkt
dat ze al vóór het schoolfeest alcohol hebben gedronken. (bij
het zogenaamde “indrinken”.)
weesfiets: rijwiel dat in de
openbare ruimte is achtergelaten
en door de eigenaar niet (meer) wordt opgehaald. Dit is een probleem
voor veel gemeentes vanwege de overlast, want behalve de weesfietsen,
zijn er nog veel fout- en gevaarlijk geparkeerde fietsen en de zogenaamde fietswrakken.
fluff pulp: uitgeplozen houtvezel, gebruikt als vocht absorberend materiaal. (o.a. in maandverband)
rom-kom: speciaal soort film; afkorting van romantische komedie, zoals: “alles is liefde” en “hartaanval”.
insektenburger: vleeslapje of schnitzel gemaakt op basis van larven van
kevers. (In België al verkrijgbaar) ook wel wormburger genoemd.
wenswachtende: man/vrouw met zware zorgbehoefte, die in een verpleeghuis zou moeten worden opgenomen, maar door plaatsgebrek aldaar op de wachtlijst staat.
slaapwachtende: zorgbehoeftige man/ vrouw , die – met hulp- nog thuis
woont, maar uit voorzorg alvast een plaats in een instelling heeft aangevraagd.
selfie-stok: statief met één uitschuifbare poot – ook wel een monopod
genoemd – waarmee je – via afstandsbediening - van jezelf foto’s kunt
maken op een betere afstand dan alleen van je arm.
vettax: extra belasting op ongezond voedsel met veel (onverzadigd) vet,
die kan worden ingezet in de strijd tegen obesitas.
zebra-huwelijk: verbintenis tussen een persoon met een donkere en een
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Mathilde Sieben

Nieuwe woorden uit de kranten van de voorbije herfst

persoon met een lichte huidskleur.
data-dreggen: ironisch gezegd van de wetenschappelijke bewerking van
meetgegevens, waarbij het onderscheid tussen verkennend - en toetsend
onderzoek niet (meer) duidelijk is.
(hierdoor krijgen we publicaties als : “rode wijn is gezond “ en “rode
wijn is ongezond”.)
sexting: mobiel doorsturen van je foto of filmpje in een gewaagde , (bijna) ongeklede positie. Vooral populair bij tieners, die daar – natuurlijk enorm spijt van krijgen.
wraakporno: uit woede, verdriet of haat op internet naaktfoto’s plaatsen
van je ex-geliefde. Dit is de meest extreme vorm van cyberpesten.
socialemedia-clausule: stelletjes die gaan trouwen of samenleven, zetten
hun handtekening , waarbij ze beloven om – als hun relatie eventueel
wordt beëindigd – de ‘vuile was’ niet op internet zullen hangen.
struikelsteen: kleine vierkante kei die in de stoep of trottoir voor een
huis wordt ingelegd en waar bovenop een messing plaatje is bevestigd
met naam en de data van de betreffende bewoner, die in de Nazi-periode
slachtoffer is geworden van deportatie of ontheemding.
brug-WW: werkeloosheidsuitkering van 50%, waarbij je voor de andere
50% van baan naar baan mag gaan of een (betaalde) studie mag oppakken.
Alzheimer-bonus: ‘premie’ van (omgerekend) € 77,00 voor Britse artsen, wanneer ze in een vroeg stadium bij een patiënt een vorm van dementie ontdekken. Doel: preventie verbeteren.
wijkers- en blijvers-systeem: een manier om snel- en langzaam groeiende bomen door elkaar te planten. De ‘wijkers’ zoals populieren worden
het eerst gekapt om plaats te maken voor de ‘blijvers’, zoals linden en
iepen. ( ik dacht eerst aan twee groepen Nederlanders: degenen die weg
gaan (vanwege hoge belastingen) en degenen die gewoon hier blijven
wonen. Helemaal fout dus)
begroetingsgeld: dit woord is 25 jaar oud, maar kwam in november opnieuw in de krant: Na de val van DE MUUR (1989) konden de ‘Ossies’,
die in West-Berlijn inkopen wilden gaan doen, 100 West Duitse Marken
bij banken of postkantoren gaan ophalen.
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Z.S.M-snelrecht: bij lichte vergrijpen, zoals diefstal, vandalisme en
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drugsbezit, wordt in Nederland de – onafhankelijke !- rechter buiten de
zaak gehouden. De officier van justitie legt dan een strafbeschikking op.
(wanneer je deze direct accepteert, beken je dus schuld en dat kan vervelende gevolgen i.v.m. een strafblad en een eventuele verklaring omtrent
gedrag. Geadviseerd wordt om op het bureau eerst om bijstand van een
advocaat te vragen.)
elektrosolidariteit: actie van diverse Belgische gemeenten, om ’s nachts
hun straatverlichting te doven, nu er een stroomtekort dreigt nadat drie
kernreactoren gesloten zijn. De Belgische regering heeft al eerder een
verbod afgekondigd voor buiten-kerstverlichting wanneer CODE ROOD
ingaat. Ook adviseert zij de bewoners om komende winter in de piekuren
( 17.00 – 20.00 uur) zo weinig mogelijk stroom te gebruiken en (ècht serieus bedoeld !) vooral éénpansgerechten te koken.
clownspiet: hulpje van de Sint, dat niet is zwart gemaakt, maar geschminkt als ‘pipo’
kalifaatganger: persoon, die afreist naar de Islamitische Staat (I.S.)
dagobertducktaks: belasting op grote vermogens; voor de superrijken
dus.
Dit woord is gekozen als het meest populaire woord van 2014..
Mijn stem ging naar: “wormburger” (hoewel ik ze nog niet gegeten heb).
J.vdK

180 graden gedraaid dan doet de zandloper zijn werk.
Ook kan een kenner aan de stand van de zon heel nauwkeurig bepalen
wat de tijd is.
Geluk duurt altijd korter dan verdriet of ellende, tenminste, zo lijkt het!
Ten slotte nog een aantal spreekwoorden die over tijd gaan.
Beidt uw tijd; wacht altijd het goede moment af om zaken te doen.
Bij de tijd zijn; op de hoogte zijn van de jongste ontwikkelingen .
Niet van gisteren zijn; goed op de hoogte zijn.
Dat heeft nog de tijd; daarmee kunnen wij nog wel wachten.
De tijd baart rozen; de tijd brengt alles weer in orde.
Uit de tijd zijn; ouderwets zijn.
En verder nog;
Te allen tijde.
Op tijd.
De hele tijd.
Alles moet zijn tijd hebben .
Zijn tijd uitdoen.
Waar blijft de tijd.
De tijd is het beste medicijn.
De tijd zal het leren.
Het is maar een kwestie van tijd.
Als hij maar tijd van leven heeft.
Bij tijd en wijle.

De tijd
De tijd is in feite een vreemd fenomeen. Iedereen beleeft de tijd op haar
of zijn eigen wijze. Gevoelsmatig is de tijd niet altijd het zelfde. Anders
gezegd, de tijd duurt niet in alle gevallen even lang of even kort.
Ik weet nog, als kind, dat de tijd nauwelijks bestond en als tiener kon de
tijd niet vlug genoeg gaan. Op de middelbare school kwam je tijd tekort
en toen je wat ouder was geworden, ontdekte je dat de tijd steeds sneller
ging. De tijd is meetbaar, hetgeen met behulp van een horloge of klok
wordt vastgesteld . Er zijn ook andere hulpmiddelen om de tijd te bepalen, bijv. een zandloper. Op het apparaat staan de tijden. Wordt de loper
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Wilhelmien Wetemans

ATTENTIE, ATTENTIE!
De oud papiercontainer staat niet meer bij Piet van de Kruijs. De nieuwe
locatie is nog niet bekend, maar wordt tijdig bekend gemaakt.
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NAOBERNOWTS
In deze rubriek verzamelen en publiceren we alle buurtnieuwtjes.
Laat het de redactie even weten!

Overleden oud-buurtgenoten:
Op 12 september 2014: Ald Tullemans – Driessen, eerder woonachtig
aan de Truijenhoekweg.
Op 14 november 2014: Grit Hulsers in de leeftijd van 94 jaar, eerder wonende op Kraan.

Op 5 oktober was onze omgeving aan de beurt. Terug te zien via:
www.limburgs-landschap.nl
Zangkoor Schoor vierde 35 jarig bestaan:
Op het Ceciliafeest van 16 november herdacht het zangkoor dit jubileum
met een uitstapje naar het Wiegersma-museum en de tuin van Toon
Cortooms in Deurne. Afgesloten werd met een feestelijk diner in Griensveen, waarbij ook het kapelbestuur was uitgenodigd.
Momenteel telt het koor tien leden, waarvan er vijf al 35 jaren lid zijn.
Elke zondag wordt onder leiding van dirigent-organist Hans Sieben gezongen tijdens de dienst en bij speciale gelegenheden, als huwelijken of
jubilea. Wij wensen allen een muzikaal jubileumjaar.
Werkzaamheden voor glasvezelkabel aan de Wessemerdijk, Rijksweg en Roeven:

Veel succes gewenst:
Heske Hofstede, dochter van Hans en
Tineke (“HOF VAN SCHOOR” theetuin
en B&B) die met haar partner Pieter van
’t Zand vanaf 1 januari 2015 de exploitatie van fiets- en wandelcafé ‘Daatjeshoeve‘ van Rob en Toos van Geneijgen hebben overgenomen. Behalve overdag voor
fietsers en wandelaars gaat de “Daatjeshoeve” aan de Heugterbroekdijk nabij het
Weerterbos ook ‘s avonds open als bistro.
T.V. Programma op L1 over Sarsven, de
Banen, Schoorkuilen en Einderbeek :
Elke zondag zendt L1 de mooie serie “Natuurlijk Limburg” uit, gefilmd door Maurice Nijsten en verteld door Edmond Staal
van het Limburgs Landschap.
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In november jl. boorde een snelle
machine buistunnels onder het
kanaal en wegen door, ten behoeve van glasvezelkabels. Helaas
niet voor ons burgers van het buitengebied, maar in opdracht van
Rijkswaterstaat, die straks sluis
XV vanaf afstand gaat bewaken
en bedienen

Onderhoud aan sluis XV:
Dat zie je niet elke dag: de sluisdeuren open en géén water in de ‘bak’.
In november trok de lege sluis veel belangstelling.
Nu pas kon je goed het verschil zien tussen beide toegangsdrempels: die
aan kant van Weert is nog niet de helft van de Nederweertse zijde.
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In het vorige Buurtblaedje hebben jullie kunnen lezen over tatoeages, de “plakplaatjes-voor-het-leven”. Hier wilde ik graag een vervolg op schrijven, permanente versieringen.
Versieren is niet alleen een manier van je “mooi” maken maar ook een
culturele- en/of religieuze aangelegenheid. Een manier om te kunnen laten zien bij wie je hoort, wat je status is en waar je in gelooft. Iedere cultuur vult “mooi” op een eigen wijze in. Dit kan aan de hand van kleding
of sieraden maar ook d.m.v. permanente versieringen.
In onze Westerse cultuur kennen we de tatoeages en de piercings. Oorbellen en ringetjes etc. door allerlei lichaamsonderdelen. We kennen allemaal wel de punkbeweging met de veiligheidsspelden door o.a. oren en
wangen.
In onze huidige maatschappij is mooi, jong en sexy voor een aantal mensen heel belangrijk. Hiervoor gaan sommigen naar de plastische chirurg.
Een gezicht zonder rimpels, een nieuwe neus en kin of grotere borsten.

Soms slaan mensen hier in door. Denk bijvoorbeeld aan Michael Jackson
of een vrouw die haar borsten liet vergroten naar 25 kg. Stel het je voor,
5 zakken aardappelen. Versiering of verminking?
In het noorden van Thailand woont het Padaungvolk. De vrouwen dragen
koperen ringen rond hun nek. Deze ringen worden van jongs of aan om
de nek van de vrouwen bevestigd. De ringen drukken de ribben en het sleutelbeen
naar beneden waardoor de nek langer lijkt.
Hun nekspieren zijn nauwelijks ontwikkeld. Ze moeten geregeld hun hoofd ondersteunen. Bij het slapen leggen ze hun
nek op een speciaal bankje. Vroeger had
deze versiering als functie de vrouwen
minder aantrekkelijk te maken voor mannen van andere stammen en …tijgers. De
nek van deze vrouwen is namelijk niet zo
gemakkelijk door te bijten.
Of wat dacht je van de Mursi vrouwen met
hun schotellippen. Dit is ontstaan door de
vrouwen te beschermen tegen roofzuchtige, zoenende Arabieren. Zoenen
met zo’n soepbord is niet zo gemakkelijk.
Aan de grootte van de schotel kan een toekomstige echtgenoot zien of de
vrouw rijk is of niet, hoe groter het bord hoe rijker. Nou, ik zou dan liever straatarm zijn.
Bepaalde Afrikaanse stammen en Aboriginals in Australië versieren hun
lichaam met permanente littekens, scarificatie. Met messen of bamboestokken wordt de huid ingekerfd in bepaalde patronen, daarna ingesmeerd met bepaalde stoffen zodat de wonden gaan zweren en littekens
ontstaan. Het doorstaan van de pijn hoort bij het initiatie ritueel van jongens tot mannen.
Zo kan ik er nog een aantal noemen. Een oude Chinese traditie die gelukkig niet meer wordt gehanteerd. Bij Chinese meisjes werden de tenen
onder de voeten gebogen zodat ze heel klein bleven. Deze kleine voeten,
lotusvoeten genaamd waren een teken van rijkdom. Omdat lopen en
werken nauwelijks mogelijk was had men personeel nodig. Dit “schoon-
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VERSIERING OF VERMINKING?

heidsideaal” had wel een hoge prijs, de vrouwen leden onder helse pijnen.
Wat dacht je van de wespentaille, een mode in de 19e eeuw. Om slanker
te lijken wurmden vrouwen zich in korsetten, sommigen gingen zelfs zover dat ze de onderste twee ribben lieten verwijderen. De ingewanden
werden helemaal in elkaar gedrukt, met alle gevolgen van dien.
Wat is een versiering en wat een verminking? Bepaal het maar zelf. Het
is alleen voor Wesley Sneijder te hopen dat hij en Jolanthe bij elkaar
blijven anders heeft hij een groot probleem.
Bron: Internet en het boekje “Waarom dragen we kleren?” een catalogus
bij een tentoonstelling uit 1976.

Misschien iets voor het volgende buurtfeest?
Mathilde Sieben
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Hoe lang gaat onze duobak nog mee?
Of: Hoe zit ’t met ons groenafval?
In ons herfstnummer (zie blz. 36) citeerde ik het bericht ik dat we in Nederland per inwoner gemiddeld 512 kilo huishoudelijk afval produceren.
Hiervan scheiden we iets meer dan de helft : 51%. Dus 49 % verdwijnt
bij het restafval en gaat naar de verbrandingsoven! Eigenlijk zonde vind
je niet?
De laatste jaren leveren we ongeveer 79 kilo zogenaamd GFT-afval (=
Groente, Fruit, Tuin-afval) gescheiden in. Dat was op het einde van de
vorige eeuw nog bijna 100 kilo, toen 80 % van de burgers bereid was om
mee te doen aan gescheiden inzamelen (anno 2014 is dat nog 65 %).
Direct na de oorlog stapten de
gemeentelijke vuilnisdiensten
over op het gebruik van de uniforme verzinkte vuilnisemmer,
ook wel ‘asemmer’ genoemd,
omdat de inhoud van de kachel er
ook – nog vaak gloeiend - in ging.
Om de ruggen van ophalers te
sparen werd in 1967 de grijze
plastic zak ingevoerd, tien jaar later opgevolgd door de plastic rolemmer. Vanaf de eeuwwisseling
gooien we ons afval steeds vaker
in ondergrondse containers.
Van Gansewinkel zou zeggen:
“Afval bestaat niet” en dat is nog
waar ook! Ongeveer alles wat we weggooien is weer geschikt als grondstof (vakmensen gebruiken hiervoor de term ‘cradle-to-cradle’ afgekort
als: C2C). Nu is het natuurlijk ook niet zo’n slimme zet van de gemeente
om ons te laten betalen voor het groente- fruit en tuinafval (in het zogenaamde DIFTAR-systeem: gedifferentieerde tarieven, wordt je afvalbak
steeds gewogen en moet je per kilo betalen). Bovendien is het groene ge-
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deelte van onze duo bak lang niet zo groen als we denken. Volgens Gijs
Groeneveld van de Vereniging afvalbedrijven*) raken de afvalstromen
hierdoor vervuild en wordt het gft-deel waardeloos.
Groen gedrag zou juist beloond moeten worden en dat kan door zogenaamd “omgekeerd inzamelen”. In bepaalde gemeentes wordt juist het
papier, het plastic en het gft. gescheiden aan huis opgehaald en moet de
burger voor zijn grijsafval de deur uit naar de container. Dat levert volgens Groeneveld soms wel méér dan helft groen afval op, dat vervolgens
ideaal is om te vergisten en te composteren als bodemverbeteraar.
In het buitengebied van Schoor, Roeven en Kraan is het natuurlijk een
‘makkie’ om in een schaduwrijk hoekje van je tuin zelf een composthoop
op te bouwen. Prima voor je tuin, maar ook voor je portemonnee, want je
afvalbak blijft aan de groene kant altijd leeg.
In onze grote steden met veel hoogbouw is het gescheiden inzamelen van
gft-afval helemaal mislukt. Daar zijn ze al blij dat de mensen hun glas*)
en papier apart houden en wegbrengen.
In sommige gezinnen wordt tegenwoordig een voedselvermaler**) onder
de gootsteen geïnstalleerd, hoewel deze sinds 1995 officieel verboden is.
We moeten hierbij denken aan zoiets als de “sanibroyeur” uit de reclame,
die je grote boodschap achter je w.c.- pot ‘vermaalt’. De voedselvermaler onder de gootsteen verpulvert met grote kracht alle organische keukenresten, die dan met water via het riool naar de waterzuivering worden
gespoeld. Zelfs restaurants kunnen hiermee alle kliekjes – ook botten –
snel kwijt. Sommige rioolzuiveringsinstallaties kunnen dat niet verwerken, maar andere maken er biogas van. Het laatste woord is hierover nog
niet gesproken. “Ach’ hoorde ik een grapjas zeggen, “formeel mag ik
mijn etensresten niet direct op het riool lozen, maar als ik 24 uur wacht
tot ik naar het toilet ben geweest, mag het wel!
*) glas is eindeloos recyclebaar en tegenwoordig wil de glasbak ook
de kleinste potjes. Je hoeft er zelfs de deksel niet af te halen (daar
hebben ze magneten voor) en niet om te spoelen (alles wordt immers
gesmolten).
**) met dank aan: groen@volkskrant.nl
J.vdK
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Natúúrlijk Schoor
Het winterkoninkje

geltje bedacht een list en verstopte zich onder de vleugel van de machtige adelaar. Deze vloog heel hoog, hoger dan alle andere vogels. Toen hij
niet meer verder kon kwam het kleine vogeltje tevoorschijn en uitgerust
vloog hij nog hoger. Met zijn harde stem jubelde hij:”Ik ben de koning,
ik ben de koning”. Terug beneden werd hij bespot en uitgemaakt voor
bedrieger. Maar de adelaar was vol bewondering voor het kleine, listige
ding en sprak:”Ik stel voor dat ik in de zomer koning ben en dit vogeltje
voortaan de winterkoning is”. Wil je meer lezen over het winterkoninkje,
de gebroeders Grimm hebben een aantal sprookjes geschreven over het
vogeltje.

De naam heeft het vogeltje mee voor ons winternummer, namelijk: het
winterkoninkje. We kennen hem allemaal. Het schattige kleine, bruine
vogeltje met zijn spitse snaveltje en parmantig, opgewipt staartje.
Het vogeltje mag dan wel winterkoninkje heten maar de winter is niet
helemaal zijn ding. Het kan namelijk slecht tegen kou. Omdat het klein
is, het weegt maar 9 gram, verliest het veel warmte. Om zich s’nachts
enigszins te beschermen kruipen de winterkoninkjes dicht tegen elkaar.
Soms zitten meer dan 50 vogeltjes op een kluitje in een boom. Desondanks kan tijdens een strenge winter 75 % van de populatie sneuvelen.
Maar hoe komt de vogel aan zijn naam? Ik heb meerdere versies gelezen.
Ik vat het even samen. De vogels wilden een koning. Er werd besloten
dat de vogel die het hoogste kon vliegen de koning werd. Het kleine vo-

Het winterkoninkje is bruin van kleur met dunne, crèmekleurige strepen
en keel en het heeft een opgewipt staartje. Het diertje leeft hoofdzakelijk
in dicht struikgewas, hagen en braamstruiken. Door zijn voorliefde voor
donkere, verborgen plaatsen is zijn Latijnse naam “Troglodytes” wat zoveel betekent als “holbewoner”. Het eet hoofdzakelijk insecten, spinnen
maar ook zaden en bessen. Het kleine, spitse snaveltje is een prima gereedschap om insecten uit allerlei spleten te peuteren.
Het winterkoninkje komt algemeen voor in Europa, behalve in het Noorden. Deze standvogel heeft maximaal 3 legsels per jaar. Het broedseizoen loopt van half april t/m juli. De mannetjes bouwen in hun territorium meerdere koepelvormige nesten. Deze nesten worden in dichte struiken en hagen of andere enigszins donkere plekken gebouwd op ongeveer
1 meter hoogte. Met gezang lokt hij een vrouwtje. Deze toont hij de nesten. Ze kiest een nest en decoreert de binnenkant met zachte veertjes,
pluisjes en haren. Terwijl ze broedt op 5 tot 8, witte met bruinachtige
spikkels voorziene eieren gaat het mannetje op zoek naar een nieuw
vrouwtje voor zijn andere nesten. Soms heeft het winterkoninkje een harem van wel 3 vrouwen. Na een broedperiode van 16 tot 18 dagen komen
de kuikens uit. Het mannetje is dan druk want hij helpt elk vrouwtje met
voeren. Wat zal hij blij zijn als na 2 tot 3 weken de jongen uitvliegen.
De onbewoonde nesten worden vaak gebruikt als slaapplaatsen voor het
mannetje en de net uitgevlogen jongen, of worden afgebroken en dienen
als bouwmateriaal voor nieuwe nesten.
Door onze voorouders werd de vogel gezien als geluksbrenger. Het win-
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terkoninkje zou magische
krachten bezitten, het werd ook
wel druïdevogel genoemd. Wie
het vogeltje slecht behandelde
werd het slachtoffer van heksen
en duivels. De hand waarmee
het vogeltje werd mishandeld
bleef voor altijd trillen en de
koeien van deze “misdadiger”
gaven in het vervolg bloederige
melk. Jakkes.
Missionarissen wilden dit bijgeloof de kop indrukken en zo
werd het vogeltje op christelijke feesten in het openbaar gedood.
Later in begin van de 20ste
eeuw werden in sommige delen
van Frankrijk en Engeland op
tweede kerstdag een winterkoninkje gevangen. Volgens een bepaald ritueel gedood en aan een lange
stok gebonden. Hiermee ging men van huis naar huis. Men dacht dat zo
de magische krachten van het vogeltje overging op de huizen. Na de processie werden alle veertjes uitgetrokken, deze waren een wondermiddel
tegen onheil en beschermden zeevaarders tegen schipbreuk. Het kadavertje werd begraven op het kerkhof.
Laten wij maar genieten van dit parmantige beestje terwijl het druk door
de struiken scharrelt en zijn luide stemmetje laat horen (luister maar eens
op You Tube). Of zijn grappige nestjes op de meest vreemde plekken zoals bijvoorbeeld een krans aan de deur zoals sommige buurtgenoten hebben meegemaakt.
Foto’s: Google.
Mathilde Sieben
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14 november 1944
De bevrijding van Schoor, Roeven en Kraan en Nederweert-Eind (deel 2)
In het herfstnummer van ons Buurtblaedje schreef ik over operatie
“Nutcracker”, het Engelse offensief, waarmee het Duitse leger aan
de westzijde van de Maas (in het zogenaamde Bruggenhoofd Venlo)
definitief moest worden verdreven. Verschillende getuigenverslagen
geven een beeld van die angstige dagen.
We citeren uit het dagboek van Nederweertenaar Jos Kirkels (1919–
1997). Hij was toen toen 24 jaar *):
“Enorme troepenconcentratie. Om 15 uur wordt algemeen bekend gemaakt dat om 16 uur de kanonnen zullen gaan spreken. Kort voor 16 uur
is het akelig stil. Er vallen nog enkele Duitse granaten. Bij Aan Vijftien
ligt een brug gereed om over het kanaal te worden geschoven. Op slag
van 16 uur twee schoten van kanonnen vanaf Boshoven en idem oostelijk
van Weert. Dan een salvo van een zware batterij. Dat lijkt het sein voor
de rest: alles bij elkaar een paar duizend vuurmonden. . . Na tien minuten ligt het dorp in een mist van kruitdamp. . . “

Zie ook de foto genomen vanuit Budschop van de drie oorlogsbruggen Aan Vijftien in HET BUURTBLAEDJE winter 2012-13

Leo Willemsen, correspondent van DE LIMBURGER vervolgt *):
“Dat was op de dag dat de definitieve bevrijding van geheel Nederweert
en omgeving werd ingezet. Wekenlang, vanaf 22 september, had het gebied onder Duits en Engels vuur gelegen. Het openbare leven kon nauwelijks functioneren. Ontelbare granaten waren ingeslagen en hadden
diepe sporen achtergelaten op huizen en andere gebouwen .Het had allemaal lang geduurd: Nederweert, Ospel, Eind en Leveroy hebben de
bevrijding niet cadeau gekregen. Zowel voor de Duitsers als voor de Engelsen speelden de kanalen in dit stukje Limburg strategisch een belangrijke rol.”

Britse tanks steken de Noordervaart over nabij Nederweert-Eind. *)

November 1944: foto genomen vanuit richting Someren. Over de restanten van de
verwoeste brug ‘Aan Vijftien’ hebben de geallieerden een zogenaamde Baileybrug
geschoven. Op de achtergrond transport over een lagere brug, waarvoor in de kanaaldijk een grote opening was uitgegraven (ongeveer ter hoogte van huidige restaurant DIVERS).

28

29

Veel inwoners in het frontgebied van Nederweert moesten in september- oktober
1944 huis en haard voor het oorlogsgeweld verlaten. Op Schoor werden een tiental boerderijen plus de molen van Roeven door de Duitsers in brand gestoken (zie
Buurtblaedjes 1994).

*) BRON: D-Day in Midden-Limburg, terugblik op de bevrijding
(deel 1). Uitgeversmaatschappij De Limburger BV, Maastricht 1985
blz. 23-25
J.vdK
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Toen een chocoladereep een “kwatta” heette
en een beker cacao een bijzondere traktatie was
Aan het einde van de zeventiger jaren ging de
‘Kwatta’ chocoladefabriek failliet, maar tot op
heden zijn er nog steeds (oudere) personen die
“Geef mij maar een kwatta” zeggen als ze zin
hebben in een reep chocolade.
“KWATTA” chocola was tot die tijd razend
populair vanwege de ‘kwatta-soldaatjes’ die je
kon sparen voor leuke cadeautjes, maar ook
vanwege hun slogan: ” ALLER OGEN ZIJN
GERICHT OP. . . . KWATTA!!”

‘Dutch Method’, die ook werd overgenomen in Europa en Amerika.*)
Persoonlijk herinner ik mij hoe in de vijftiger jaren reclame werd gemaakt voor BLOOKER’s chocolade. We mochten gratis naar de film in
de lokale bioscoop; kregen een bekertje chocolademelk en werden vertrouwd gemaakt met hun slagzin: “HALF ELF BLOOKERTIJD”.
In die jaren deed ook vaker een reizende (openlucht) bioscoop ons dorp
aan. Wat hebben we genoten wanneer we samen met heel veel kinderen
staande op het marktplein direct na zonsondergang gratis naar diverse
lachfilms mochten kijken. De “Dikke en de Dunne” werden een begrip
en zelfs de reclame vonden we leuk, ook al ging het over “OMO” waspoeder of de sla-olie van “Arretje NOF” .
De “DROSTE” chocoladefabriek in Haarlem plaatste
in 1900 een verpleegster op
het blik. Threes heeft er een
hele serie van in onze keuken staan maar wie al die
chocolademelk heeft gedronken weet ik niet.
Beroemd geworden is het
zogenaamde ‘Droste-effect’:
de verpleegster heeft op haar
dienblad een blik Droste cacao waarop ook weer de
verpleegster is afgebeeld
met een dienblad en een blik
Droste cacao en daarop staat
weer . . . . enzovoorts.
Het ‘Droste-effect’ wordt in
de schilderkunst, fotografie
en reclame nog steeds toegepast.

Nederland was al vanaf de zeventiende eeuw een
land van echte chocolade-liefhebbers. Coenraad
Van Houten vond in 1828 een manier om de ongelofelijk vette cacaomassa te bewerken tot een
koek, waarin het vetgehalte 25% bedroeg, die
vervolgens in een speciaal procedé oplosbaar
werd gemaakt. De fabrikanten noemden het de
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En wie weet nog waarom we die ronde chocolaadjes ‘flikjes’ noemen?
Van de Amsterdamse chocoladefabrikant Caspar Flick, die meer dan 100
jaar geleden zijn naam leende aan ronde chocoladekoekjes, die al gauw
als ‘flicken’ bekend werden.
Trouwens met “FLICK CACAO” zijn
we er nog lang niet:
Andere bekende namen waren onder
meer: “BARONIE”, “BENSDORP”,
“TJOKLAT”,en “RINGERS” .
Ze zijn allemaal opgegaan in de grote
‘jongens’ zoals bijvoorbeeld Nestlé.
Anno 2014 weten we welke chocolade
milieuvriendelijk en zonder kindslaven
geteeld wordt, zoals de cacao van ‘Tony’s Chocolonely’,van wie de Afrikaanse cacaoboeren een eerlijke prijs
krijgen en de zogeheten FAIR TRADE
–afspraken van het Max Havelaar- en
UTZ.- keurmerk.
En de KOETJESREEP? Die bevat
maar 35% cacaobestanddelen en mag
daarom géén chocoladereep worden
genoemd, maar cacao-fantasie net als
veel ‘hagelslag’)

*) Met dank aan: Jack Botermans en Wim van Griensven in hun
kloeke boek: “HOLLANDS GLORIE”, uitgeverij Terra Lannoo
B.V. derde druk 2007
De illustraties zijn eveneens uit dit werk.
Zie voor de nostalgische kruidenier ook: www.grootmoederstijd.nl
J.vdK

50 jaar geleden . . . .

1964 was voor de landbouw een bijzonder jaar: voor het eerst werden in
dat jaar meer tractoren dan paarden gebruikt.
Foto uit: “GOUDEN JAREN” van A. van Bergen. Uitgeverij ATLAS
CONTACT
Kijk ook eens op de website van het nostalgisch museum aan de Napoleonsweg in Horn. www.museumterugindetijd.nl
Je kunt ook vlakbij een afspraak maken in het museum “DE NOSTALGISCHE VERZAMELAAR”, gelegen aan de overzijde van het viaduct
over de A2 .
Eigenaar: A. Mater, adres: Rietpeel nr 3 6004 RX in Weert. Telefoon
0495 520417 .
De geïnteresseerde bezoeker kan er uren in verbazing en herkenning
rond kijken.
J.vdK
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Sneeuw en gladheid

Bij sneeuw en gladheid wordt door Rijkswaterstaat al het materieel continu ingezet. Zo’n 500 strooiwagens met sneeuwschuiver en 350 sneeuwschuivers zijn dan op de weg. Als alle voertuigen actief zijn, zijn er 1200
personen - 850 chauffeurs en 350 man voor coördinatie en laden en lossen- in de weer.
Om alle rijkswegen preventief te strooien, is 1500 ton zout nodig. Bij
louter preventie kunnen we er 133 dagen mee doen. Als het overdag
sneeuwt en er extra moet worden gestrooid, verbruikt Rijkswaterstaat al
snel een driedubbele hoeveelheid en slinkt de voorraad dus veel sneller.
Inkoop.
Na een paar strenge winters, waarvan één met een dreigend zouttekort, is
in 2012 besloten de startvoorraad tot ruim 200.000 ton te verhogen.
Rijkswaterstaat koopt dit nu zelf in en distribueert het vanuit de centrale
depots. Zo is men minder afhankelijk van zoutleveranciers.
Roze.
Vroeger werd strooizout uit Duitsland roze gekleurd om het van consumptiezout te onderscheiden. Zo was op de weg zichtbaar dat er was
gestrooid. Dit roze zout wordt echter niet meer geleverd.
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Gladheid.
Aan de hand van het automatisch gladheid- meldsysteem, de weersverwachting en de eventuele hoeveelheid strooizout die al op de weg ligt,
beslissen de gladheidcoördinatoren per regio of er moet worden gestrooid.
Klonteren.
Zout trekt vocht aan, waardoor het kan gaan klonteren en niet meer is te
verwerken als het lang in de loods ligt. Aan strooizout is daarom antiklontmiddel toegevoegd.
Grootte.
De maximale diameter van de zoutkorrels bedraagt 5 millimeter.
Nat.
Rijkswaterstaat strooit met nat zout, een mengsel van wegenzout (natriumchloride) en calciumchloride. Met nat zout kan men het goedje veel
nauwkeuriger en met een hogere snelheid op de weg aanbrengen. Ook
blijft het beter liggen. Voordeel van nat zout is dat er minder nodig is. De
kosten zijn lager en het milieu wordt minder belast. De werking van
droog wegenzout wordt minder bij min 8 graden. Bij nat zout ligt die
grens pas op min 15 graden.
Wegenzout is te vergelijken met gewoon keukenzout (NaC1), maar is
minder zuiver en daardoor niet geschikt voor consumptie.
Wilhelmien Wetemans
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Activiteiten 2015
20,21,22 febr

Jaarvergadering
Toneelavond

Zaal Briels
Zaal Briels

Oud papier
Zaterdag 3 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei, 6 juni, 4 juli,
1 augustus, 5 september, 3 oktober, 7 november en 12 december
bij ????? Plaats wordt nog bekend gemaakt!
De contributie (voor 1 maart) van de buurtvereniging bedraagt € 25,00
Banknummer Buurtvereniging IBAN NL72 RABO 0135 5408 36

Inleveren kopij voor buurtblaedje
voor 5 maart via e-mail: elly18@hetnet.nl

Website
http://www.bvschoor.nl
BESTUURSLEDEN
Peter Janssen
Roeven 12a
Johan Raemaekers Kraan 26a
Hein Sieben
Wessemerdijk 10
Marleen Hermans
Trinkenshof
Kitty Wijnker
Liskesweg 1
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633685
542694
622287
552422
624795

