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Redactie Retoriek 
Dit is het tweede extra Spintölke. Fijn dat er 

leden zijn die mee willen werken om deze    

rare tijden wat draaglijker te maken. 

Nog steeds geldt dat ik een Spintölke maak, 

zo lang ik kopij krijg. Iedereen kan schrijven, 

dus stuur een verhaal, foto, anekdote in. 

Denk niet te snel dat kan ik niet, ik kan niet 

schrijven. Want iedereen kan schrijven, want 

ik ben juist op zoek naar korte stukken, die het 

jaarboek niet zouden halen. Kleine berichtjes, 

korte vragen, foto’s met bijschrift of een      

verhaal, of juist niet, omdat men zich afvraagt 

wat het toch is. Of beschrijf mooie oude stuk-

ken uit uw familiebezit. Zoals Marga Raedts 

en Pieter Baeten hebben gedaan. 

Duik in uw geheugen en fotodoos, en vul mijn 

e-mail box met materiaal. Er zijn veel mensen 

die blij zijn met uw bijdrage. 

 

Foto voorkant: 
Foto van ‘de Kruusboëm’.  

Voor sommige buurtschappen vroeger 

een plek om in de Goede Week te    

bidden. Vorig jaar de ‘Heiligste plek’ 

tijdens het OLS, toen daar de H.Mis    

opgedragen werd 

Foto afkomstig van Piet Oomen 

Welkom nieuwe leden 

 Deze periode geen nieuwe leden 

Vanwege de foto op de voorkant, het 

tweede couplet van het Zaerums 

Volkslied: 

 

 

De Kruusboeëm stieët te droeëme 

Helt over ‘t veld de wacht 

Kerstanjes op ‘t mertplein 

Staon nog in volle pracht 

De graaskoële zien verdwenen 

De bös zien has geruumd 

De Dreikeuninge op de vlakte 

Zien dor veld en woud umzumd 
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Piet Everts  

(1929 - 2020) 
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Sevenumse Indiëgangers 

Op 22 maart 2020 overleed Hay van 

Enckevort, vader van Harry van 

Enckevort, archeoloog in Nijmegen en lid 

van onze vereniging. In 1998 heb ik het 

boek “De Sevenumse Indiëgangers”     

geschreven, waarin ik de belevenissen 

van de Sevenumse soldaten die in de    

jaren 1945-1950 naar Nederlands Oost-

Indië werden gestuurd, heb opgetekend. 

Hay was een van hen.  

Op zijn “herinneringsprentje” staat te     

lezen: “… In de zomer van 1948 ontmoet-

te hij mama. Enkele maanden later moest 

hij haar weer loslaten toen hij naar        

Nederlands-Indië werd gestuurd om een 

verloren oorlog te voeren. Van zijn          

belevenissen met het 402e Bataljon        

Infanterie op Java hield hij een dagboek 

bij … Na zijn terugkomst heeft hij nog     

jarenlang gekampt met de naweeën van 

zijn verblijf in de voormalige kolonie. Pas 

de laatste decennia kwam hij langzaam 

los van Indië en kon hij er meer over     

praten en liet anderen zijn dagboek      

lezen. Hij ging tot op het laatst trouw naar 

de herdenkingen in Roermond om zijn   

gestaag slinkende aantal kameraden     

te ontmoeten …”. 

Via zijn broer Piet van Enckevort, kwam ik 

in 1996 in contact met Hay en raakten we 

bevriend. Hay heeft een groot aandeel 

gehad in het onderzoek voor het schrijven 

van “mijn Indiëboek”. Hij stelde zijn eigen 

dagboeken ter beschikking, zijn              

verzameling veteranenbladen en hij 

bracht mij in contact met personen en 

instanties die mij gegevens konden        

verstrekken en samen gingen we bij hen 

op bezoek voor meer informatie. Samen 

gingen we naar de Frederick Hendrik    

kazerne in Blerick waar Karel van 

Dreumel, kapitein b.d., een museum over 

de Indiëtijd m.n. over Bataljon 402 had   

ingericht. Kapitein van Dreumel hield ook 

een lovende inleiding bij de presentatie 

van het boek in 1998 “… het is een zeer 

bijzonder boek geworden. Het komt in    

bijna geen enkel boek voor dat de    

mannen die in Indië daadwerkelijk         

patrouille hebben gelopen, aan het 

woord komen. In dit boek komen ze      

uitgebreid en steeds weer op een zeer 

treffende wijze aan het woord …”. Zonder 

Hay was het niet zo’n geweldig boek    

geworden.  

 

Links: de ingang van het ereveld Candi in Indonesië. 

Rechts de graven van Pieter van Enckevort en Hub Hermans, die in Indië sneuvelden 
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Ik heb verschillende boeken geschreven, 

maar nog nooit heb ik zoveel reacties   

gekregen, niet alleen uit Sevenum maar 

ook van Indiëgangers ver daarbuiten. Een 

volle klapper met boekrecensies, brieven 

en kaarten getuigt hiervan. Brieven van 

bekenden, maar ook van wildvreemden. 

Zoals van Hugo de Jong uit Amstelveen 

die het boek ter inzage van een familielid 

uit Noord-Limburg kreeg “… ik schrijf u 

omdat ik als oud-Indiëganger onder de 

indruk ben van uw citaten uit brieven en 

dagboeken en uw verbindende tekst. 

Vooral het hoofdstuk “De laatste loodjes 

…” heeft grote indruk op mij gemaakt. Ik 

heb toen en ook later nooit beseft hoe 

moeilijk vooral “de oude hap” het in die 

periode vaak nog gehad heeft. Ik wil     

hiermee mijn grote bewondering voor uw 

werk en mijn grote dank daarvoor uitspre-

ken.” 

 

In juli 2019 was het 70 

jaar geleden dat twee        

Sevenumse Indië-

gangers, t.w. Pieter van 

Enckevort en Hub       

Hermans, in Indië       

sneuvelden. Twintig jaar 

eerder hadden we in    

Sevenum een prachtige 

herdenking ter na-

gedachtenis aan deze      

soldaten. Jammer, dat 

aan de 70-jarige           

herdenking geen       

aandacht   besteed kon  

worden. Na het          

overlijden van Hay van 

Enckevort is nog één     

Sevenumse Indiëganger 

in leven: Sjeng van den 

Beuken uit Kronenberg, 

sinds 1951 woonachtig in Nieuw-Zeeland. 

In september 2019 is hij 90 jaar geworden. 

Van hem heb ik in 1999 een prachtige 

brief gekregen n.a.v. het Indiëboek.     

Hiermee sluit ik mijn verhaal af. 

 

P.S. Voor belangstellenden is het boek    

Sevenumse Indiëgangers / De vleegende 

Pieëlhaas voor 5 euro in de Spinde        

verkrijgbaar.  
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Sigarenbandjes 

Bij het lezen van het artikel over 

de Zaerumse sigarendozen en 

bij het zien van de foto met   

sigarenkistjes moest ik direct 

aan mijn verzameling sigaren-

bandjes van vroeger denken. 

Het zal eind jaren vijftig zijn dat 

ik als kleine jongen verwoed   

sigarenbandjes verzamelde en ruilde met 

mijn vriendjes. Ik had het geluk dat mijn Ome 

Grad (Pauwelse-Grad) Baeten een fervent 

sigarenroker was. Daarnaast was hij ook niet 

merk gebonden. Ome Grad was een           

ongetrouwde oom, die bij mijn oom en tante, 

Ome Herman (Pauwelse-Maan) Baeten en 

tante Miep op boerderij inwoonde. Hij had al 

tegen mijn vader gezegd, dat hij de bandjes 

voor mij zou bewaren. Op een zaterdag-

middag fietste ik naar de boerderij in de 

Hees. Via de stal kwam ik in de keuken, waar 

tante Miep mij begroette. Ha Pieter, dich 

kums vör Ome Grad. Loeëp mar daor, nao 

de baeste kamer, dan haop ik desse ‘m 

vings. Ik liep door de gang naar de kamer. 

Toen ik de kamer binnen kwam, hing er een 

wolk van sigarenrook en toen wist ik waarom 

Tante Miep zei: “dan haop ik desse ‘m vings”. 

Bij de kachel zat Ome Grad onder het genot 

van een sigaar, de krant te lezen. Ome Grad 

wees op een stapel sigarendozen bij de     

kachel en zei, in de bovenste heb ik de       

sigarenbandjes gedaan. Na een dankjewel 

en tot volgende week, fietste ik trots met mijn 

nieuwe aanwinsten naar huis, om mijn         

verzameling weer aan te vullen en de       

dubbele in een doos om te ruilen met mijn 

vriendjes. 

Zondag eind jaren vijftig in Kronenberg. Even 

voor tien uur was het een normaal beeld in 

Kronenberg, iedereen liep naar de kerk, om 

de hoogmis bij te wonen, een enkeling was 

met de fiets. Al rokend kwamen de manslui bij 

de kerk aan en voor het naar binnen gaan 

zocht iedereen een opbergplek voor zijn    

sigaar of sigaret. Bij de kerkdeur werden de 

sigaren in de voeg tussen de stenen gelegd. 

Ook de sigaretten, na eerst gedoofd te zijn, 

werden in de voeg tussen de stenen gelegd. 

De aannemer van de Theresia-kerk moet wel 

een vooruitziende blik hebben gehad, om de 

muren met een terug liggende voeg uit     

voeren. 

Na afloop van de hoogmis kwam een ieder 

weer naar buiten en liep direct weer naar zijn 

opbergplaats van sigaar of sigaret. Na het 

opsteken was de gang naar het 

“aanplakbord” om te kijken of er een toom 

biggen, een kalf, vaars of iets anders te       

verhandelen viel. Hierna volgde de gang 

naar café Philipse-Petran (nu Ummenthun) of 

café Pieëter van den Beuken of café         

Huus-Hay. Met een borreltje, sigaar of sigaret 

werd het wekelijke nieuws doorgenomen en 

wat komende week zou brengen. Daarna 

werd een aanvang gemaakt met kaarten. 

Wij als kinderen bleven buiten spelen, maar 

na enige tijd gingen ook wij naar het café. 

Binnenstappend in grote wolk van zuivere   

sigaren- en sigarettenrook struinden wij de 

tafels en asbakken af, of er ergens                

sigarenbandjes lagen. De gevonden sigaren-

bandjes werden verdeeld en hierna gingen 

we huiswaarts om onze verzameling weer 

aan te vullen.  

Mijn sigarenbandjes verzameling heb ik nog, 

maar de rest is in rook opgegaan. 
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Sigarenbandjes Sevenum 

Onderstaande sigarenbandjes uit mijn 

verzameling die een binding hebben met 

Sevenum.  

Op 15 mei 1959 werd de Peelontginning 

officiëel beëindigd. Bij die gelegenheid 

werd een gedachteniskapel gesticht in 

de groenstrook, ter hoogte van het     

boerenbondsgebouw. Speciaal voor de-

ze gelegenheid werden sigaren met deze 

speciale sigarenband Ontginning        

1938-1959 Evertsoord uitgegeven. Tijdens 

de koffietafel ontbraken de sigaren       

natuurlijk niet. Een ieder die wilde mocht 

een mooie dikke sigaar opsteken. 

Op 25 januari 1905 werd de Boerenbond 

Sevenum opgericht. Na een lezing van 

pater van der Marck over de Leenbank 

werd op 5 februari 1905 de Spaar- en 

Voorschotbank Sevenum opgericht. In 

1965 bij gelegenheid van 60 jaar Boeren-

leenbank werden sigaren met deze       

speciale sigarenband Boerenleenbank 60 

Sevenum uitgegeven. 

Na ruzie binnen de Boerenbond kwam er 

een afsplitsing en werd in 1914 een     

tweede boerenbond opgericht nl. C.H.V 

(Coöperatieve Handels Vereniging)       

Sevenum opgericht.  In 1964 bij gelegen-

heid van 50 jaar C.H.V. werden sigaren 

met deze speciale sigarenband C.H.V. 50 

Sevenum uitgegeven. 

Het landbouwmechanisatiebedri j f        

Nationaal was gevestigd op de Biesstraat 

47 in Heythuysen. Door de gigantische 

verkoop van tractoren en machines door 

vertegenwoordiger Frans Baeten (mijn     

vader) werd in 1965 een filiaal gesticht 

aan de Horsterweg 64 (nu Phicoop-

Jumbo) in Sevenum. Nationaal was     

dealer van het tractormerk Deutz en      

importeur voor Nederland van het       

tractormerk Schlüter en Hela Lanz. In 1963 

kwam hier ook de Nederlandse import 

van het Roemeense tractormerk UTB 

(Universal Tractoren Brasov) bij. Bij de    

aankoop van een tractor werd een       

sigaar aangeboden met het sigaren-

bandje UTB Heythuysen Nationaal           

Sevenum. 
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In het ouderlijkhuis aan de Blaktdijk 35 van 

Willem  Philipsen is vader Drikus Philipsen 

kantonnier bij de gemeente Sevenum, 

maar als nevenberoep is hij sigarenmaker. 

Willem Philipsen heeft het sigaren maken 

van zijn vader geleerd en neemt na zijn 

huwelijk de sigaren- en tabakshandel 

over en wordt tevens de eerste koster van 

de Kronenberg. Willem Philipsen maakte 

sigaren voor sigarenfabriek P. van de Hurk 

en voor eigen verkoop in zijn winkel (De 

Hees 106). De sigaren uit eigen fabriek 

werden voorzien van een eigen sigaren-

band met het opschrift W. Philipsen       

Kronenberg Sevenum 

In Sevenum wordt in 1954 de eerste Prins 

Carnaval uitgeroepen. Chrit Lommen 

wordt met algemene stemmen                

uit-geroepen tot eerste Prins van             

Sevenum. De jubileumprins in 1965 was 

prins Thei Ummenthun. Bij gelegenheid 

van het 11-jarig jubileum worden de siga-

ren met deze speciale sigarenband         

11 JAOR SÉRUM uitgegeven. 

 

In 1363 vinden we de eerste vermelding 

van de familie Van der Donck met          

betrekking tot Sevenum: Dirk van der 

Donck werd door Eduard, hertog van    

Gelre, beleend met het recht tot het    

bouwen van een windmolen. Tot 1545  

waren leden uit het geslacht van der 

Donck bezitters van dit goed en dus Heren 

van de Donck. Als laatste Heer van het 

kasteel de Donck uit deze familie wordt 

Hendrik van der Donck genoemd. Hij had 

geen zoon, wel drie dochters. Het wapen-

schild in groen is van de heren van der 

Donck.  Het is (nog) niet bekend in welk 

jaar en waarom deze band is uitgegeven. 

In 1941 droeg Sjang Berden de zaak over 

aan zoon Wiel. Terwijl echtgenote Gritje 

Baeten de winkelzaken behartigde,       

bezocht Wiel zijn klanten in een straal van 

20 kilometer rondom Blerick. Hij verkocht 

voornamelijk stoffen. Maar ook onder-

goed, beddengoed en fournituren         

behoorden tot het assortiment. In 1957 

werd de nieuwe zaak 'Berden-Trienekens' 

geopend. Een moderne winkel met dames

- en herenmode. Aangezien Wiel Berden 

een verwoed sigarenroker was, zijn bij de 

opening van de nieuwe zaak de sigaren 

met deze speciale sigarenband Berden-

Trienekens Blerick uitgegeven.



- 9 - 

Oude kerkboeken 

Marga Raedts stuurde een aantal foto’s 

van oude kerkboeken. Ze vertelt er zelf 

over. 

Vroeger ging men naar de kerk en nam 

men het Mis Vespersboek mee. Het 

exemplaar dat ik heb uit 1952. Het is een 

dik zwart boek met 1.820 pagina’s van 

héél dun papier. En eer je dan de juiste 

pagina gevonden had? Zo gingen we 

zondags soms wel twee keer naar de 

kerk, ‘s middags naar het Lof. 

Op school leerden we de Catechismus. 

De pastoor kwam les geven, en als we 

het niet goed wisten, dan gaf hij          

strafwerk. We moesten dan de vragen die 

we niet van buiten kenden een aantal 

keer overschrijven. 

Samen met de hele klas gingen we voor 

de feestdagen naar de kerk om te    

biechten. Afhankelijk van je zonden, 

moest je dan als spijt eerst bij pastoor de 

Oefening van Berouw opzeggen in de 

biechtstoel. En daarna later een of      

meerdere Onzevaders of Weesgegroetjes 

achter in de kerk in stilte bidden. 

Op school leerden we de ‘Oefening van 

Geloof, Hoop en Liefde’ van buiten. Dat 

alles uit de Catechismus. 

Bij ons thuis werd ‘s middags voor het eten 

altijd met z’n allen ‘De Engelen des Heren’ 

gebeden. Als oudste thuis moest ik       

voorbidden! 
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Op de foto op de vorige pagina, 

helemaal rechtsboven, staat het 

Kinderkerkboekje uit 1939 “Bij den 

Lieven Heer” met prachtige      

kleurenplaten er in, oa. van de 14 

Kruisweg-staties.  

  

 

In sommige boeken staan de prijzen er 

nog in: 

 Mis Vespersboek uit 1952 fl. 13,95 

 Katholieke Geloofsleer uit1930 fl. 0,30 

 De Eerste Kathechismus uit 1933 fl. 0,35 
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Pieter Baeten vraagt onze hulp. 
Tussen de verzameling kunstvoor-
werpen die Bèr Verheijen gemaakt 
heeft, vond hij deze, van de       
bovenstaande foto.  
Pieter wil graag het volgende     
weten:      
 waar hangt dit kunstvoorwerp 

aan de muur? 
 voor wie is het gemaakt? 
 in welk jaar is het gemaakt? 
 
En hij wil graag weten wie de man 
in het schutterspak op de rechter 
foto is. De foto is genomen uit een 
film over Sevenum. De man staat 
op de Markt in Sevenum.  
 
NASCHRIFT: inmiddels is deze 
vraag opgelost. Het is Jan van de 
Pasch, die in zijn tijd keizer van de 
Sevenumse schutterij was. Op de 
onderste foto zien we hem ook. 
Deze foto is afkomstig uit het  
(oranje) boekje Oud Sevenum in 
Beeld.  
Met als bijschrift: “de keizer en de 
koning van de Sevenumse     
schutterij “St. Sebastianus”. Links 
Len Verstappen en rechts Jan van 
de Pasch, de keizer. In een jeep 
van de koninklijke marechaussee 
zit tussen hen in de bekende ver-
zetsstrijder Willem van Maurik. De 
opname dateert uit 1947.” 
 
De foto’s zijn zo mooi, dat ze      
ondanks dat de vraag opgelost is, 
toch geplaatst worden. 

Jan van de Pasch, keizer van de schutterij 

Kunstvoorwerp Bèr Verheijen 
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 Kerkklokken in Horst a/d Maas 4:55 min 

 

Sevenumse ondernemers 

 Gerookte paling uit Sevenum  3:09 min 

 Hoeve Rosa 3:59 min 

 Verstegen Landbouwmech. 2:16 min 

 Oranje paprika’s uit Sevenum 12:38 min 

 Bakkerij Gommans 1:56 min 

 Powernap bij Paul Baeten 12:48 min 

 Schatberg 1:18 min 

 Topmaïs van Lambert Philipsen 3:29 min 

 Kwekerij Hoverhof 4:57 min 

 Lucassen Agri 3:06 min 

 Hubo 1:41 min 

 De groenten van Ben Raedts 18:45 min 

 Brandweer Sevenum 12:14 min 

 Staatsie 1866 4:15 min 

 Ton Brouwers, magnetiseur 16:09 min 

 

Liedjes en muziek 

 Temidde van de velde 4:04 min 

 Kamïel in de Piël 3:33 min 

 Zon ouver de H.Hartschoël 5:19 min 

 Wonderbaarlijk schot 4:08 min 

 Wie lang is ‘t gelaeje 2:39 min 

 Wat bin ik bliej 3:42 min 

 De klokken van Zaerum 29:59 min 

 Proms Sevenum 2016 2:58 min 

 Proms Sevenum 2016, deel 2 9:30 min 

 Proms Sevenum 2016, deel 3 3:31 min 

 Proms Sevenum 2016, deel 4 3:32 min 

 Proms Sevenum 2016, deel 5 4:58 min 

 Prei - Penjewaarboys 3:01 min 

 Joep Weijs - “Ave Maria” 2:01 min 

 Kerstconcert 2009 in de kerk 7:36 min 

Heemkunde thuis 

Deze keer een aantal links naar youtube. Voor 

de mensen die dit niet kennen. Dit is een site 

met korte en langere filmpjes. Dus klik op de 

linkjes en vergeet vooral niet het geluid van de 

PC, I-pad of telefoon aan te zetten. 

 

Van vroeger 

 Sevenum, anno 1960 1:01:26 min 

 Oogstfeest 1947 1:04 min 

 Oogstfeest 1963 35:26 min 

 Bouw huis Dr. Le Lorrain 9:47 min 

 Kerkrazzia Sevenum 1944 8:46 min 

 Stierenstal 1:16 min 

 Eerste H.Mis Bas Vermeeren 10:19 min 

 Proefmesterij Varkens Sevenum 6:01 min 

 Klompen, spinnen, weven 20:04 min 

 Samen sterk 1:04:33 min 

 Landbouwscholen 2:41 min 

 Peelontginning 1:40 min 

 Toneelstuk Eugenie Boutet 2:11 min 

 Oogstfeest  3:39 min 

 Swentibold en oogstfeest 1948 32:39 min 

 Carnaval 1973 10:59 min 

 Ontginning Evertsoord, 1938 6:35 min 

 12,5 jarig huwelijk Le Lorrain 16:50 min 

 Familiefilm Le Lorrain 19:40 min 

 

Van nu 

 Lipdub Basisschool de Horizon 3:38 min 

 Schutterij wint OLS 2018 12:50 min 

 Optocht Kinjer OLS 2019 33:02 min 

 Harmonie Sevenum 2:37 min 

 GreenPort BikeWay 3:58 min 

 Breurs Stay at Home Quiz 3:29:05 min 

 Sparta ‘18 (vanuit de lucht) 1:26 min 

https://www.youtube.com/watch?v=7d2SuSZySGM&list=PLQAFe1pokHuRrnYQB5ivAZ7shoFMdOUm_
https://www.youtube.com/watch?v=TgRX67PA4xQ
https://www.youtube.com/watch?v=qZEwsciFnpY
https://www.youtube.com/watch?v=QO8swkPFdOg
https://www.youtube.com/watch?v=0G1_DSqZBl8
https://www.youtube.com/watch?v=wHvrNihJPXc
https://www.youtube.com/watch?v=Z-kFM9X9vT0
https://www.youtube.com/watch?v=xjgbsFE3FpU
https://www.youtube.com/watch?v=itSVAUsNGEg
https://www.youtube.com/watch?v=kOGtaUnRScQ
https://www.youtube.com/watch?v=sry4dJFMflU
https://www.youtube.com/watch?v=V-hDJwg2hb0
https://www.youtube.com/watch?v=s7_iJ0NjjS0
https://www.youtube.com/watch?v=N00McfnkfPk&t=604s
https://www.youtube.com/watch?v=AjLgZsePmW0
https://www.youtube.com/watch?v=qoI6UOLgv8M
https://www.youtube.com/watch?v=M0amOXh15xc
https://www.youtube.com/watch?v=ntqkJRUswrc&list=PLuWzUMPInzzBOEUfMDpwy8P_Jqy3wR9wU&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=QbjPf0y6ZNA
https://www.youtube.com/watch?v=kEJvPEWiBfA&list=PLSXxHqwui3L5XRy3gva5Ap57ocRzPqTqQ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=PymnZeCvkTg
https://www.youtube.com/watch?v=k0bDj8SAVZs
https://www.youtube.com/watch?v=q8Rl-D8Q770
https://www.youtube.com/watch?v=kRTG5I3EoII
https://www.youtube.com/watch?v=JPa1skyVuJ8
https://www.youtube.com/watch?v=ArQ7QOxo-FA
https://www.youtube.com/watch?v=aLoET-pWEeQ
https://www.youtube.com/watch?v=n5NaGeG6jvw
https://www.youtube.com/watch?v=-6HYsB0kXlM
https://www.youtube.com/watch?v=tV19KzxKbQ4
https://www.youtube.com/watch?v=x3x8PUDdU28
https://www.youtube.com/watch?v=rZeNSZHltDM&t=1607s
https://www.youtube.com/watch?v=M0amOXh15xc
https://www.youtube.com/watch?v=AT1LO2EiHmw&list=PLSXxHqwui3L5XRy3gva5Ap57ocRzPqTqQ&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=6B9HQSGrRw8&list=PLuWzUMPInzzBOEUfMDpwy8P_Jqy3wR9wU
https://www.youtube.com/watch?v=EqxcJ1sAU2M
https://www.youtube.com/watch?v=hIJLKcCNTr4
https://www.youtube.com/watch?v=Wo5Xi2O_5bA
https://www.youtube.com/watch?v=IcFdv7bte0o
https://www.youtube.com/watch?v=T-diFNQz7HA
https://www.youtube.com/watch?v=dfGzxq9RB24
https://www.youtube.com/watch?v=BONzirRDvbk
https://www.youtube.com/watch?v=SGMk9KnUvpA
https://www.youtube.com/watch?v=WEFnImQobW4
https://www.youtube.com/watch?v=K-5iSnHDXVk
https://www.youtube.com/watch?v=By1Pmx_Tl-o
https://www.youtube.com/watch?v=oTYsXbaNG20
https://www.youtube.com/watch?v=WTMbSHAaJw8
https://www.youtube.com/watch?v=4V1ADXsoqVY
https://www.youtube.com/watch?v=OrpUylyWqT0
https://www.youtube.com/watch?v=QO8swkPFdOg
https://www.youtube.com/watch?v=-1Hu7V_rArk
https://www.youtube.com/watch?v=qymntlZu-cQ
https://www.youtube.com/watch?v=0vfaWI16zEw
https://www.youtube.com/watch?v=Xktv3sJDTlg
https://www.youtube.com/watch?v=VuoN1ZTINjI
https://www.youtube.com/watch?v=BeASf8yRKvM
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Verliefde kapelaan 

 

Van Jacques Janssen kreeg ik ooit een 

vergroting van een foto van mijn over-

grootmoeder, Niske van Gassel. En zoals 

vaker bij Jacques kreeg ik er meteen een 

prachtig verhaal bij.  

Niske zou een prachtige vrouw zijn        

geweest in haar tijd, aldus Jacques. Ze 

was zó mooi dat een plaatselijke            

kapelaan helemaal hoteldebotel van 

haar was.  En dat kon natuurlijk niet. De 

verliefde kapelaan kreeg natuurlijk    

haastig een nieuwe standplaats. 

Niske is Maria Agnes van Gassel, geboren 

in 1869 in Sevenum. Ze trouwt best laat 

voor die tijd, namelijk in 1906, als ze al 37 

jaar is, met Gerard Hubert (Gradus) van 

den Broek. Ze gaan aan de Markt in      

Sevenum wonen. Precies op de plek 

waar nu de Pastoor Vullinghsstraat        

begint.  

 

Wie was die verliefde kapelaan 

Toen wilde ik natuurlijk ook weten wie de 

verliefde kapelaan is.  Degene die qua 

leeftijd en benoeming in Sevenum het 

meest in aanmerking komt is, kapelaan 

Franciscus Josephus Breidfeldt. Hij was in 

1871 in Venlo geboren. Op 21 maart 1896 is 

hij door Mgr. Boermans in de kerk van het 

Groot Seminarie in Roermond tot priester 

gewijd. Op Paaszondag, 5 april, draagt hij 

zijn Eerste H.Mis op in de Martinuskerk van 

zijn geboorteplaats Venlo. In oktober daar-

na volgde de benoeming tot kapelaan in 

Sevenum. 

Hij komt uit een gezin waarin meerdere 

mannen kiezen voor het geestelijke ambt. 

Zijn oudere broer Willem Henri Mathijs Breid-

feldt was diaken en professor aan het       

Bisschoppelijk College in Weert, toen hij 

daar op 24-jarige leeftijd overleed. Zijn     

jongere broer treedt in de Orde van de 

H.Franciscus in. Hij draagt zijn eerste Heilige 

Mis in Sevenum op, waar Frans Breidfeldt 

net kapelaan geworden is. 

 

Kapelaan Breidfeldt is erbij in Sevenum als 

in 1900 Mgr.Geurts, bisschop van Tyalis 

(Peking, China) het H.Vormsel toe komt   

dienen. De Monseigneur wordt feestelijk   

Maria Agnes (Niske) van Gassel 1869-1946 
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afgehaald aan het station 

in de Landauer van Van 

Dael door de pastoor en 

de burgemeester. Het dorp 

was feestelijk versierd met 

vlaggetjes en veel groen. 

De ingang van de kerk 

werd geflankeerd door de 

Apostelen Petrus en Paulus. 

De H.Mis waarin het 

H.Vormsel werd uitgereikt 

werd geleid door niet     

minder dan 12 geestelijken. Velen van 

hen waren aan de monseigneur verwant, 

zoals de Sevenumse pastoor  Wijnhoven. 

De Kapelaans Breidfeldt en Cremers     

waren ook van de partij. 

 

In 1902 volgt de benoeming tot kapelaan 

in Wijk bij Maastricht. Op zondagmiddag 

15 april 1902, na het Lof, bracht de plaat-

selijke fanfare de kapelaan een            

serenade vanwege zijn vertrek naar het 

zuiden. “Zijne eerwaarde sprak met       

bewogen stem zijn oprechten dank uit 

voor de gebrachte ovatie, alsmede voor 

de hartelijke gelukwenschen”, aldus de 

krant.  In Wijk schrijft Breidfeldt “Het Boek 

voor Moeder en Dochter”. Een boek 

waarin meisjes en vrouwen alles te weten 

komen wat ze dienen te weten als      

huishoudster en moeder.  

 

Hij blijft ruim 10 jaar in Wijk. In 1914 wordt 

hij overgeplaatst naar Nunhem. De        

pastorie aldaar was slecht. Nog voor 

Breidfeld aankomt in Nunhem wordt al 

besloten om een nieuwe pastorie te   

bouwen. Op de foto staat de oude       

pastorie, versierd voor de installatie van 

Breidfeldt. Onder de boog staat de     

kersverse pastoor met zijn huishoudster. 

 

Hij is slechts een half jaar pastoor in Nun-

hem geweest, Op 25 januari 1915 over-

lijdt hij aldaar, op 44-jarige leeftijd. 

 

 

 

De oude pastorie in Nunhem, versierd 

voor de installatie van pastoor Breidfeldt. 

We zien hem en zijn huishoudster onder 

de boog staan. 
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Volgende uitgave 

ca. Juni 2020 

 

 

 

 

 

 

COLOFON  

Heemkundevereniging Sevenum 

Mgr. Evertsstraat 11 

5975 BR  SEVENUM 

 

Openingstijden De Spinde 

Iedere zaterdag van 10.00 tot 

12.30 uur.  

Op feestdagen en in de zomer-

maanden gesloten. 

 

Contributie 

€ 25,- per lid 

€ 35,- per gezinslidmaatschap 

Over te maken op Rabobank-

rekening 

NL76RABO0147218012   

 

E-mail 

heemkundesevenum@gmail.com 

 

Website 

www.heemkundesevenum.nl 

AGENDA  
Let op: i.v.m. landelijke            

restricties kunnen activiteit-
en afgelast worden. Let op 
uw e-mail en het Klökske. 

  

Zaterdag 9 mei 2020 
Excursie naar Tegelen en Steijl 

  

Maandag 11 mei 2020 
Praotavend in de Spinde 

  

Zondag 17 mei 2020 
Zomeravondexcursie naar 
Evertsoord en Mariaveen 

met Piet Snellen 

  

Maandag 15 juni 2020 
Praotavend in de Spinde 

  

Maandag 6 juli 2020 
Praotavend in de Spinde 

  

Maandag 7 september 2020 
Praotavend in de Spinde 

  

Zaterdag 12 september 2020 
Lezing Geert Raedts  
over Hof Tongerlo 

  

Maandag 5 oktober 2020 
Praotavend in de Spinde 

  

Zaterdag 10 oktober 2020 
Excursie naar de kerk en het      

brouwerij-museum in Bocholt 

  

Maandag 2 november 2020 
Praotavend in de Spinde 

  

Maandag 16 november 2020 

Filmavond door Piet Oomen 
Locatie: Op den Bergen 

  

Maandag 7 december 2020 
Praotavend in de Spinde 

  

Evertsoord 
Er zijn meer mensen bezig om u 
een aantal aangename uurtjes op 
Heemkundegebied te bezorgen. 
Ons lid Piet Oomen, een fervent 
filmer, heeft 2 CD-ROM’s 
samengesteld met in totaal 58 
filmpjes over Evertsoord. Deze  
CD-Roms zijn bij hem te verkrijgen 
voor € 10 per setje. De moeite 
waard. Hij stuurde een korte       
opsomming van de onderwerpen. 
 Ter Peel 
 H.Mis 
 Lucht 
 Opening tenstelling Ter Peel 
 Straffen door de eeuwen heen 
 Wertemer en De Slenk 
 Jan Philipsen en zijn verhalen 
 Kameel van de Peel 
 Guus van Enckevort 
 Defensiekanaal 
 Stembureau in Evertsoord 
 Gebbel: ambassadeur v.d. Peel 
 Thijs en Bas Vullings 
 Fatal Attraction 
 Etc. 
 
Zoals gezegd, zijn deze CD’s te 
verkrijgen bij Piet Oomen: 

Piet.oomen@kpnmail.nl 

  077 - 467 1266 

 

Limburgsch Dagblad,  

dd 27-03-1991 


