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WEGWIJS

Alleen degene die de weg
heeft afgelegd, weet waar
de kuilen diep zijn.

Astrid Vermeeren,
Houthem Sint Gerlach

� P. van Lierop uit Venray is
op zoek naar een partijtje
witte tegels van 25 bij 33
centimeter. Het gaat om te-
gels van het type BW con-
tour COU 70 Groon met een
licht gebobbelde structuur.
Wie heeft nog een stapeltje
voor zo’n vier vierkante me-
ter ongebruikt ergens lig-
gen en wil haar een groot
plezier doen? Bel: 0478
546930.
� J. Kamstra uit Greven-
bicht heeft een gedeelte
van de tuin afgegraven om
er tegels neer te kunnen
leggen. De grond die nu
over is, mag gratis afge-
haald worden. Het is een
behoorlijk grote partij van
een paar aanhangwagens
vol. Bel: 046 4858138. 
� Greetje Dorst uit Bruns-
sum zoekt voor haar zoon
het boek ‘Het geheim van
de Ahbor vallei’, geschre-
ven door Talbot Mundy.
Haar zoon heeft het als kind
gelezen en wil het graag
nog eens inzien. Bel: 06
33718520
� Corrie Hartog uit Suste-
ren is op zoek naar het
Crypto-woordenboek van
Jan Meulendijks en Bart
Schuil. Ze kan dit crypto-
grammenwoordenboek ner-
gens in de boekhandel
meer vinden. Kunt u haar
een groot plezier doen? Bel
dan: 046 4492370.
� Jan Huiskamp uit Geleen
wil een liefhebber een ple-

zier doen met een groot
aantal sciencefiction boe-
ken. Bel: 046 4745094.
� Wie kan Henny Voer-
mans uit Horst helpen aan
een boekje over het knutse-
len met binnenbanden van
fietsen? Van binnenbanden
kan van alles en nog wat
gemaakt worden. Henny
hoopt met zo’n boekje
ideeën op te doen om zelf
aan de slag te gaan. Bel: 06
48930155. 
� Huub Hupperetz uit
Landgraaf is al jaren op zoek
naar vier ontbrekende num-
mers van de uitgifte van
Heemkundevereniging
Landgraaf. In iedere uitgif-
te wordt een bepaalde wijk
of deel van Landgraaf be-
schreven. De delen die hij
mist zijn de nummers 1, 2 , 4
en 5. Wie kan hem hieraan
helpen? Bel: 045 5315874.
� Henny Houben uit Gras-
hoek ruimt een stapel Hit-
kranten op. Het gaat om de
Hitkrant van mei 2006 tot
en met december 2007.
Liefhebbers kunnen bellen:
0493 539630. 
� Wie kan Wiel van Opho-
ven uit Horn helpen aan het
boekje ‘Sint Odiliënberg in
de vuurlinie’. Wiel heeft
zijn eigen exemplaar cadeau
gedaan aan een familie in
Groningen, waar hij in de
oorlog naar toe was geëva-
cueerd. In het boekje staat
onder meer het transport
van Lerop naar Groningen
beschreven. Wiel zou weer
graag zo’n boekje willen
hebben, maar het is in-
middels helemaal uitver-
kocht. Kunt u hem een
groot plezier doen? Bel dan:
0475 582378.
� J. Richter uit Brunssum-
heeft van het Duitstalige
maandblad GEO nog de
eerste vijf in Nederland uit-
gegeven jaargangen (1980
tot en met 1984). Wie hier
interesse in heeft, kan bel-
len: 06 38790491.

Charlie Chaplin deed zelf ooit mee aan een Charlie Chaplin look-a-like wedstrijd. Hij werd derde!

REACTIES STELLEN WIJ OP PRIJS

Glazen potjes voor
groenten en fruit hebben vaak
bij de bodem een aantal kleine
puntvormige uitstulpingen.
Deze tekens op het glas vor-
men samen
een soort
nummer. 
Glasfabrie-
ken geven
hun glazen
potten en
flessen zo’n
puntjesco-
de én cij-
fers en let-
ters mee
om te kun-
nen zien of
het productieproces goed ver-
loopt en de kwaliteit in orde
blijft. Bij een productiefout
kan aan de hand van deze
nummers op het glas de plek
waar het verkeerd is gegaan,
gauw achterhaald worden.
Bij grote glasfabrieken rollen
miljoenen potjes uit de machi-
nes, die gevormd worden in
tientallen matrijzen. De glazen
potjes hebben per matrijs een-

zelfde puntjescode. Alle potten
en flessen worden, voordat ze
de fabriek verlaten, geïnspec-
teerd. Ze gebruiken daarvoor
apparaten, die ook deze pun-
tjes automatisch kunnen uit-
lezen. 
Bij potjes waar iets mis mee is,

bijvoorbeeld
met de slui-
ting waar-
door het
dekseltje
niet goed op
het potje
past, kun je
aan het
‘nummer’
meteen zien
uit welke
matrijs ze
komen en

snel maatregelen nemen. Zon-
der deze herkenningstekens
op de potjes zou het bij zo’n
enorme productie een tijdro-
vende en kostbare klus zijn
om fouten op te sporen. 

Het antwoord werd gegeven door
Jaap van Beelen, afdeling New Pro-
duct Development van de O-I-glas-
fabrieken, met onder meer een ves-
tiging in Maastricht.

Vraagt: Piet Vinken
Uit: Echt

Waarom zitten er
vaak puntjes op 

een glazen potje?

Wie een avondje is
gaan stappen, komt meestal
thuis met kleren die naar rook
stinken. Als in een auto is ge-
rookt, ruik je dat
meestal ook nog
een hele tijd. Er
zijn mensen die
totaal niet te-
gen die geur
kunnen en er
daarom een
hekel aan
hebben om in
de auto van ie-
mand anders te
rijden. De
raampjes openzet-
ten, is niet voldoende.
De roetdeeltjes zetten zich na-
melijk vast in de bekleding en
dat blijf je nog een hele tijd
ruiken. De roetdeeltjes kun-
nen zelfs nog ingeademd wor-
den.
Onaangename luchtjes zoals
rooklucht, maar ook stank van
huisdieren (honden, katten),
transpiratiegeur, urinelucht
(baby’s), benzine- of dieselgeur
kunnen verwijderd worden.

Het is wel iets wat iemand niet
zomaar thuis zelf kan doen.
Het ‘ontgeuren’ van de auto is
een specialistische behande-
ling, die uitgevoerd moet wor-
den door een autopoetsbedrijf.
Eerst wordt het interieur gron-
dig gereinigd. Dat is nodig om

de eventuele oorzaak van
de slechte geuren

weg te nemen.
Daarna wordt een
speciaal ozonap-
paraat in de au-
to geplaatst.
Het interieur
wordt vol ozon
gepompt. Ozon

heeft de capaci-
teit om alle slech-

te geuren op te ne-
men en zichzelf na-

dien te vernietigen. Zo’n
behandeling is niet in een
mum van tijd gebeurd. Er gaan
wel een paar uurtjes overheen.
Meestal moet de auto in de
werkplaats ‘overnachten’,
want het ozonapparaat moet
voldoende tijd krijgen om de
auto volledig te ontgeuren.

Het antwoord werd gegeven door
Andre Teijken, After Sales Manager
bij De Maassche Echt B.V.

Vraagt: 
Jo Rosenboom 
Uit: Landgraaf

Hoe krijg je rooklucht
uit de auto? 

Als een mens slaapt,
rust het lichaam uit van

de inspanningen van de dag. Dat
is een belangrijke functie van sla-
pen. Een tweede functie is dat de
hersenen alle indrukken van
overdag verwerken. Dat gebeurt
in de vorm van dromen; we krij-
gen de gebeurtenissen ’s nachts
op ons bordje.
Vaak zijn die dromen raar en
soms ook (heel) naar. Veel men-
sen vinden het vervelend als ze
een enge droom hebben gehad.
Maar je kunt het ook anders be-
kijken. Het hebben van dromen

op te ruimen, heeft dat ook uit-
werking op het lichaam. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat
veel mensen gaan zweten tijdens
het slapen. 
Er kunnen overigens ook heel an-
dere oorzaken zijn dat iemand
niet het gevoel heeft uitgerust te
zijn ondanks een heerlijke lange
nachtrust. Er kunnen eenvoudige
praktische oorzaken zijn, zoals
een verkeerde matras, een te
warm bed of een bed dat beter op
een andere plek in de kamer zou
kunnen staan.

Het antwoord werd gegeven door
slaap- en droomexpert Lia Timmer,
Ermelo (www.xalia.nl).

staan. Dat kan met het dromen
te maken hebben. Het dromen,
het verwerken van overdag, is
soms hard werken geblazen. Zo-
als gezegd nuttig, dat wel, maar
soms wel ‘zwaar werk’. Als ie-
mand zwaardere dromen heeft,
waarbij minder fijne emoties zo-
als boosheid en verdriet worden
verwerkt, wordt er flink opge-
ruimd. Het is te vergelijken met
emoties die iemand overdag
heeft. Wie een vervelend bericht
krijgt, bijvoorbeeld over een
ziekte of overlijden van een dier-
baar persoon, heeft veel emoties.
Die zijn vermoeiend. 
Zo is het ’s nachts ook. Als je eng
droomt, hard moet werken om

is in feite heel positief, want wie
droomt, is bezig met ‘opruimen’.
De hersenen zijn tijdens het dro-
men bezig met het verwerken
van alle opgestapelde ervaringen
van overdag. Dat is noodzakelijk.
Als dat niet zou gebeuren, zou ie-
dereen overspannen raken. Het
in de slaap – door middel van
dromen – verwerken van gebeur-
tenissen houdt ons vitaal en in
balans. 
Het kan echter voorkomen dat
iemand, ondanks dat hij of zij
lekker lang en heerlijk geslapen
heeft, opstaat met een moe ge-
voel. Sterker nog, sommige men-
sen voelen zich geradbraakt als
ze ’s morgens naast het bed

WAAROM GERADBRAAKT NA
EEN GOEDE NACHTRUST?
WAAROM GERADBRAAKT NA
EEN GOEDE NACHTRUST?

Vraagt: Hans Huijs 
Uit: Blerick

Wegwijs wordt gemaakt door
Frank Clevers en Charles Lennartz.
Postbus 5114,6130 PC Sittard.
Tel: 046 - 4116519, Fax: 046 - 4116521.
e-mail: wegwijsredactie@mgl.nl
website: www.wegwijslezer.nl

De twee vreemde voorwerpen van Claar Janssen uit Bruns-
sum, die afgelopen dinsdag op de WegWijspagina stonden,
werden door diverse lezers herkend. Het schaartje rechts is
een zogenoemde kaarsensnuiter. Snuiten betekent niet al-
leen het poetsen van de neus. Het is ook een oud-Neder-
lands woord voor het afknippen van de verkoolde lont van
een kaars. Daar was dit schaartje voor bedoeld: je kon er de
te lange, walmende kaarsenpitten mee afknippen en de
kaars doven. Andreas Würth uit Geleen herinnerde zich dat
dit voorwerp in het dialect een schnotsnaas werd genoemd
en dat het niet alleen bij kaarsen werd gebruikt, maar ook
bijvoorbeeld om het afgebrande stukje van de wik van een
olielampje te verwijderen. 
Het schaartje links is een suikertang of een kandijtang. Ze
stamt vermoedelijk uit het begin van de negentiende eeuw.
In die tijd werd suiker in stangen of in kegelvorm verkocht.
Suikerbroden of broodsuiker noemde men deze toen. Met

de tang werden kleine stukjes suiker van die ‘bro-
den’ afgeknepen. De afgebroken klontjes sui-

ker konden natuurlijk ook met de tang
worden opgepakt. Deze tang is, als het

geen kopie is (wat aan de hand van
de foto moeilijk te zien is), moge-

lijk uit het begin van de ne-
gentiende eeuw of zelfs nog

van voor die tijd.

Uitgebreide informatie over
beide voorwerpen kregen

wij van Joke Arends, anti-
quair uit Venlo; Riek Vonken uit

Brunssum; Jacques Douven uit Linne;
Rien Tielbeek uit Bunde; H. van Bloemen-

daal uit Stramproy en de 90-jarige Tonnie
Keder uit Blerick. 

VREEMDE VOORWERPEN VREEMDE VOORWERPEN 

In de tuin van Gerda van Bergen-Hagens uit Oostrum huist
een koolmees met een opvallende snavel. Zij stuurde ons
een foto van de vogel met de vraag hoe het mogelijk is dat
het dier zo’n rare snavel heeft.

De snavels van koolmeesjes zijn normaal gesproken klein
en spits. Deze snavel van de Oostrumse koolmees is abnor-
maal groot. Zo’n vergroeiing komt niet vaak voor, dus de
verbazing van mevrouw Van Bergen is wel begrijpelijk. De
reden kan vitaminetekort zijn. Het kan ook gewoon in de
genen van deze
vogel zitten dat
de snavel zo ge-
groeid is. Soms
vergroeit een
snavel zodanig
dat een vogel
niet meer kan
eten en dus ten
dode opgeschre-
ven is. Dat lijkt
bij deze kool-
mees niet het
geval. Hij zal er
dan ook weinig
last van hebben.

OPVALLENDE SNAVELOPVALLENDE SNAVEL

Vraag:
Als er een rouwstoet
van links komt en jij
van rechts, wie heeft
dan voorrang? Gel-

den dan de gewone ver-
keersregels of niet? Of
geef je hen gewoon voor-
rang uit eerbied?
Antwoord:
In de wet is er niets meer
geregeld wat betreft de regels
voor een rouwstoet in het ver-
keer.
In het verleden werd een
rouwstoet in het verkeer be-
handeld als een militaire ko-

lonne: je mocht hem niet
‘doorbreken’. 
In 1992 is deze voorrangsregel
door de minister afgeschaft.
De reden daarvoor was dat een

rouwstoet voorrang kreeg
wanneer die herkenbaar was
aan het dimlicht dat de volgau-
to’s voerden. Omdat steeds
meer mensen dit licht stan-
daard aandeden, schafte de mi-

nister deze regel af.
Maar die wetswijziging wreekt
zich met de sterk toenemende
verkeersdrukte en de afkalven-
de moraal. Toch geven geluk-

kig nog veel automo-
bilisten een rouwstoet
voorrang ten teken
van respect.
Er gaan nu stem-
men op om de

voorrangsregel weer in te
stellen. De herkenbaar-
heid van een rouwstoet
kan dan gebeuren met be-
hulp van zwarte vlaggetjes of
linten op of aan de volgauto’s.

Mag je een rouwstoet ‘doorbreken’?

’EIGEN       WIJSJE’’EIGEN       WIJSJE’

HUIS & TUIN

Politiewoordvoerster NELLEKE PADMOS-JANSSEN 
beantwoordt vragen van lezers.

Een positieveling is iemand die
vindt dat zelfs negatievelingen
iets positiefs te melden hebben.
Harrie Sevriens

Een carnavalsprins uit Zetsterbeegd
had wel erg veel glaasjes bier geleegd
en voor deze daad
werd hem door de raad
de mantel behoorlijk uitgeveegd!
(Ingezonden door Math Aerts, Blerick) Li
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