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Een duizendpoot stond laatst te Loenen
een schoenenverkoopster te zoenen
en zei: ,,Ik ben blij,
want zij verkocht mij
met korting vijfhonderd paar schoenen!”
(Ingezonden door Arnold Wassen, Reuver)
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Verkiest
een konijn
ook wel
eens het
hazenpad?

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

opReacties
internet:
www.limburger.nl
stellen
wij op prijs
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WAAR GAAN
DE MEESTE
DROMEN OVER?

! Wie interesse heeft in de
bert Jacob van Riet geboren en
jaargangen 1998 tot en met
gestorven is. Hij is gehuwd ge2005 van het tijdschrift ‘Comweest met Elisabeth Moors uit
puter Idee’ kan deze gratis afStevensweert (geboren 3-12halen bij Loek Verstappen in
1860, overleden 14-7-1920) en
Swalmen. Bel: 0475-503723.
later nog met haar zus Helena
! Ben Meulenbeld uit Velden
Moors. Van deze laatste wil Lisa
heeft voor de liefhebber een
Daemen ook graag de geboorgroot aantal buitenlandse
te- en sterfdatum weten. Kunt
munten in de aanbieding. Deu helpen? Bel dan: 0475ze kunnen gratis worden afge551604.
! Wie een vijftig jaar oude Rolhaald. Ben is telefonisch bereikly diaprojector wil hebben, kan
baar onder nummer 077deze gratis afhalen bij W. Wil4721614.
! Wie geïnteresseerd is in een
bers in Tegelen.
8mm-filmprojecBel: 077tor met scherm
3734920.
! Wie geïntereskan terecht bij meseerd is in lucivrouw Lücker in Tefermerken en in
gelen. Bel: 077het bijzonder in
3731430.
! Lisa Daemenluciferboekjes
V. Riet uit Stevenskan terecht bij
weert is op zoek
T. Linssen in
naar informatie
Hoensbroek. Hij
over familieden
heeft plusminus
van haar. Zij zoekt
driehonderd van
geboortekaartjes,
die kartonnen
bidprentjes of
flapjes met lucirouwbrieven van
fers erin, uiterWie is geïnteresseerd
de familie V.d.
aard met vele
in lucifersboekjes?
Rieth, V. Rieth of
verschillende
V. Riet. Verder
opschriften. Wie
hoopt ze dat iemand haar kan
ze wil ophalen, moet bellen:
vertellen wanneer haar opa Hu045-5221075.

Vr a a g t : H a n G r u i j t h u i j s e n
Ui t : S i n t J o o s t

De dromen van volwassenen gaan over andere
dingen dan de dromen van kinderen of tieners.
Kinderen tot zes jaar zien in hun slaap meestal
allerlei fantasiefiguren zoals monsters, draken en spoken.
Als ze een jaar of zes zijn, krijgen de kinderen dromen die
te maken hebben met de werkelijkheid van wat ze overdag meemaken.
Veel dromen van kinderen komen voort uit pesten. Kinderen kunnen enorm hard voor elkaar zijn. Vaak komt de
angst die een kind oploopt er ’s nachts uit. Zo’n droom
bootst natuurlijk niet precies de werkelijkheid na, het is
een film van overdag die zich ’s nachts in bed herhaalt.
Een droom is altijd een tamelijk gekke weergave. Dromen
zitten vol met signalen, symbolen en gevoelens. Daarom
droomt een kind dat gepest wordt bijvoorbeeld over een
monster of grote spin die hem of haar bedreigt.
Bij volwassenen is er duidelijk één bepaald soort dromen
dat veruit het meeste voorkomt: de zogenaamde achtervolgingsdromen. De dromer wordt achternagezeten of
heeft de politie op de hielen. Zo’n droom is niets om je
zorgen over te maken. Hij komt immers heel veel voor en
is waarschijnlijk gewoon het resultaat van spanning
thuis, op school, in de familie of op het werk, spanning
waar je geen oplossing voor hebt en die je dus achtervolgt. Dat maakt iedereen wel eens mee. Een achtervolgingsdroom wordt ook wel als nachtmerrie ervaren. Wie
met zo’n angstig avontuur wakker wordt, hoeft niet bang
te worden. De dromer kan het ook positief bekijken, namelijk dat met de nachtmerrie een opgekropte spanning
verwerkt wordt. Een nachtmerrie werkt dus helend. Je
bent het kwijt en kunt er die dag weer fris tegenaan. Als
je niet zou dromen, zou je overvol raken. De droom is dus
een mooie uitlaatklep.
Wat ook heel veel voorkomt in dromen, is vliegen en vallen. De dromer ziet zichzelf bijvoorbeeld boven een stad
vliegen of valt in een put. Seksuele dromen komen ook
veel voor en een ander belangrijk thema in dromen is geboren worden en doodgaan. Er is voor al die categorieën
geen algemene verklaring te geven in de zin van ‘als je dit
of dat droomt, heeft dat dié of dié betekenis’. Het verschilt
per persoon. Neem bijvoorbeeld een droom waarin je
doodgaat. Dat kan heel verschillende betekenissen hebben, afhankelijk van je eigen situatie of wat je hebt meegemaakt. Zo’n droom hoeft niet altijd te betekenen dat er
iets vreselijks is, maar kan ook symbool staan voor afscheid nemen van iets, zoals naar een nieuwe school gaan
(je neemt afscheid van de oude school), verhuizen (afscheid van de oude omgeving) of de overgang van puberteit naar volwassenheid (afscheid van de ‘oude ik’).
Ook als iemand in een droom door de lucht vliegt, kan dat
verschillende dingen betekenen, want de één houdt van
vliegen en zal het een fijne droom vinden en de ander die
vliegangst heeft zal het als een nachtmerrie ervaren. Het
onderwerp seks komt ook vaak terug in dromen van volwassenen. Dat hoeft helemaal niet met een hunkering
naar liefde of seks te maken te hebben. Iemand

Vreemd voorwerp:
handmicroscoop
of refractometer
Het voorwerp
van A. Koster uit Maasbracht
dat we in de krant van afgelopen dinsdag plaatsten met de
vraag van de heer Koster aan
de lezers of iemand hem zou
kunnen vertellen waar dit
ding voor dient, is óf een
handmicroscoopje óf een
refractometer. Voor de lezers is het een klein beetje
een gok, omdat ze op de foto in de krant af moeten
gaan. Vaak is een foto in de
krant wel voldoende om te
kunnen beoordelen wat
het is. „Maar ditmaal is het
typisch iets dat je zelf
moet kunnen bekijken”,
lieten enkele lezers weten.
Peter Hendriks uit Horst
vindt dat het ding „sterk
lijkt” op een refractometer. Die wordt onder meer
gebruikt om het suikergehalte in vloeistoffen te
bepalen. Ramon Koch
(Maastricht) en Guido
Janssen houden het eveneens op een refractometer.

Het leven is één lange
kronkelige weg,
de een vindt geluk,
de ander pech.
Nia Jansen- Dormans, Nuth

Een aantal andere mensen
denkt dat het voorwerp een
handmicroscoopje is
dat enkele tientallen
malen kan vergroten.
Rijk Hammer (Maastricht), Jan Prevoo
(Hoensbroek), Manfred Frost (Neer) en
André Machiels (Maastricht) weten dit vrij
zeker. Het is erg handig om op zak te hebben als je snel iets wilt
bekijken. Het spiegeltje op het apparaat
zorgt er voor dat er
meer licht op het te onderzoeken voorwerp
kan vallen. Opticien
Paul Dumoulin laat weten dat hij zelf zo’n microscoopje heeft. Volgens hem zijn deze instrumenten in de jaren
zeventig onder meer
door de Duitse firma
Eschenbach op de
markt gebracht en kostten toen ongeveer vijftig gulden. „Destijds werden deze
vergrotingshulpjes gebruikt in
de drukkerijwereld, fotografie,
textielbranche, kortom daar
waar enkelvoudige loepen nèt
tekortschoten.”

Wat is het
verschil tussen
vlaai en taart?
Vraagt: Hans Adema
Uit: Heerlen

Taarten en vlaaien, we eten ze
bij de vleet. Of het nu om
kleinschalige feestjes of om
uitbundige bedrijfsfeesten
gaat, ze staan altijd klaar om
te worden genuttigd. Toch is
het verschil voor velen niet helemaal duidelijk.
Hans Adema en zijn
uit Friesland afkomstige familie kwamen er
tijdens een
gezellig
avondje in ieder geval
niet uit.

illustratie Robert Muts
zoenen in een droom kan ook gewoon met verzoening te
maken hebben. Het kan ook een boodschap zijn om weer
eens een romantische avond met je partner te houden.
Soms vrijt iemand al dromend met een collega. Wie dan
de ochtend daarna die collega ‘goedemorgen’ zegt, zal
zich misschien met het schaamrood op de kaken de

droom voor de geest halen. Maar het is waarschijnlijk alleen maar een verwerking van een doodgewone zakelijke
bespreking of het afsluiten van een contract.
Het antwoord werd gegeven door droomexpert Lia Timmer uit
Ermelo (www.xalia.nl)

Een taart wordt
van kapsel (cakebeslag maar dan
zonder boter) gemaakt en
is luchtig. Je kunt een taart natuurlijk in allerlei varianten
maken. De meeste taarten zijn
rond, maar dat hoeft niet altijd. Een taart die vierkant of
rechthoekig is (bijvoorbeeld in

de vorm van een voetbalveld;
leuk als verjaardagstaart voor
kinderen) is net zo goed een
taart. De buitenkant wordt
vaak versierd met slagroom,
chocolade- of notenstrooisel of
platte stukjes chocolade.
De grootste bruidstaart
die ooit is gebakken
is 22,89 meter
hoog.
Ook vlaai eten
we als er iets
te vieren valt,
maar is anders
van samenstelling. Vlaai
bestaat uit een
vlaaibodem van
deeg (meestal met
een doorsnede van 27
tot 30 centimeter), die plat
is, met opstaande randen. De
vlaai wordt vervolgens gevuld
met vruchten, zoals kruisbessen, kersen, pruimen, appel,
abrikozen-linzen of rijst. Bovenop zit vaak slagroom.

HUIS & TUIN

Een slang in een tuin in Maasbree
Van de familie Vaessen uit Maasbree ontvingen we een foto van een verrassende ontdekking die Eric Vaessen eind vorige maand tijdens werkzaamheden in de tuin deed. Hij trof
een slang aan!
De heer Vaessen werd nieuwsgierig toen hij
een klein rond gangetje zag. Eerst dacht hij
dat dit van een muis was, maar toen er meer
zand was verplaatst, zag hij een slang liggen.
Omdat hij eerst vermoedde dat de slang dood
was, deed hij hem in een emmer. Maar even
later bleek dat de slang (zestig á zeventig
centimeter lang; zes á acht centimeter dik)
nog leefde. Zijn tong maakte een sissend
geluid en ook kwam er een soort geratel uit
de emmer! De familie liet de slang
ophalen door de
dierenambulance. Overigens trof de
buurman
vorig jaar
zo’n zelfde
slang aan,
die men
toen ook liet
ophalen door
de dierenambulance.
De familie wil graag weten
om wat voor een slang het
gaat. We gingen te rade bij slangenkenner Pedro Janssen uit Venray van de stichting RAVON (Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland). Volgens hem is het zeker geen slang die
in Nederland voorkomt. In Nederland leven
maar drie soorten: de adder, de ringslang en
de gladde slang. En de slang uit Maasbree is
dat zeker niet. Janssen zegt dat het gaat om
de Pituophis catenifer (American Bullsnake, in

het Nederlands Stierslang). Deze komt normaal gesproken alleen voor aan de andere
kant van de oceaan, in een gebied dat van het
noorden van Mexico door de Verenigde Staten
tot het zuiden van Canada loopt. Hij leeft op
vlaktes, prairies en in woestijngebieden. Hij
kan behoorlijk lang worden: 1.80 meter. Hij
kan overleven onder verschillende omstandigheden. Dit verklaart mede waarom hij in
ons kikkerlandje kan overleven.
Stel nou dat er mensen zijn die
ook zo’n slang vinden. Moeten
die bang zijn? Pedro Janssen kan
iedereen geruststellen. Deze slang is schuw en
niet giftig. „Als hij
bijt, heb je wel de
afdruk van de tanden in je huid
staan en als je
pech hebt moet je
dan een antibiotiDe slang die
cakuur en/of een
tetanusspuit haEric Vaessen vond
len. Maar ik ben
in zijn achtertuin
zelf al tientallen
in Maasbree.
malen gebeten
door een niet-giftige slang en heb er niets
aan overgehouden”, zegt Janssen. „Ik zeg
altijd: de hond van de buren is gevaarlijker.” Toch moet je bij slangen altijd opletten. Sommige soorten lijken erg op elkaar
en een gifslang moet je sowieso nooit met de
handen oppakken. Hoe is de slang in Maasbree terechtgekomen? Dat is gissen. Het komt
wel vaker voor dat slangen ontsnappen bij
mensen die ze thuis hebben of dat ze losgelaten worden. Ook kunnen ze vanuit een ver
land bij toeval met bijvoorbeeld een lading in
een vrachtwagen of schip meekomen.

Een Japanse Shinkansen-trein. foto EPA

Waar rijden de snelste treinen?
Vr a a g t : G e r a r d B r i n k h o ff
Uit: Rothem-Meerssen

Tsja, wat deze vraag betreft ligt
het er aan hoe je het bekijkt. Richten we ons
puur op de vraag welke trein ooit het snelst
heeft gereden, dan is dat een Japanse magneetzweeftrein die in 2003 een snelheid van 581 kilometer per uur haalde. De Franse hogesnel-

Een Franse TGV. foto GPD

heidstrein TGV V150 (TGV betekent Train à
Grande Vitesse) deed het bijna net zo snel. Die
trein zoefde eerder deze maand op een traject
nabij Parijs met een vaartje van 574,8 kilometer
per uur over de rails. Dit zijn speciale recordpogingen. Ze zijn vooral bedoeld om te laten zien
wat met de technologie mogelijk is. Het zijn
dus geen passagierstreinen die op een bepaald
traject volgens een dienstregeling rijden. De
Franse toptrein TGV V150 was speciaal voor de
recordpoging voorzien van twee opgevoerde locomotieven, extra grote wielen en nog een aantal andere voorzieningen om zo hard mogelijk
te kunnen rijden.
Richten we ons op de vraag welke treinen die
volgens een dienstregeling mensen vervoeren,
het hardst rijden, dan komen we ook weer bij
de Japanners en Fransen uit. De Shinkansentreinen in Japan en de TGV in Frankrijk zitten
allebei op ruim driehonderd kilometer per uur.
De TGV is een fractie sneller. Dat is een erg
groot verschil met een land als Eritrea. Daar rijden treinen met een snelheid van achttien kilometer per uur. In Paraguay, Cambodja, Columbia, Djibouti en Togo rijden treinen die maar
net boven de twintig kilometer per uur uit komen.

Het wereldrecord onderwaterkussen staat op 2 minuten en 18 seconden!

