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Redactie Retoriek

Inhoud

Wat een rare zomer was het. Vol met vragen die
nieuw waren. Waar gaan we heen op vakantie?
Kunnen we er heen? Mogen of kunnen we dan
nog wel terug? Moeten we dan in quarantaine?
Al op de heenweg, of ook weer terug in Nederland? Of nog basaler: “gaan we überhaupt wel
op vakantie?”
Het antwoord op die laatste vraag was voor ons
door persoonlijke omstandigheden een duidelijk
NEE. Ondanks dat we ons af en toe opgesloten
voelden, hebben we ons zeker wel geamuseerd.
Weer opgeladen is het nu tijd voor een nieuw
Spintölke. Maar liefst 16 pagina’s leesplezier.

Birgitte Beeren-Verstegen
Corona - update
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Het bestuur heeft besloten om vanwege het
corona-virus nog steeds alle activiteiten van onze
vereniging af te lassen. Ook de Spinde blijft tot
nader order voor iedereen (ook leden) gesloten.
Op deze wijze proberen we ons steentje bij te
dragen aan verder verspreiding van dit virus.

Waar zijn we mee bezig?


Wij rekenen op uw begrip hiervoor.



Het bestuur

Aezelprojek
Scholenproject ivm 75 jaar
bevrijding

Welkom nieuwe leden

PS: gelukkig kunt u wél digitaal uw heemkundig
hart ophalen. Wij als bestuur vragen alle leden
daarom om uw herinneringen, foto’s, vragen, en
verhalen voor het Spintölke in te sturen. U mag
ook uw verhaal telefonisch vertellen, zodat het
opgeschreven kan worden, of zelf op papier
schrijven of typen en inleveren. Deel en laat
anderen er van genieten, zoals u zelf ook iedere
keer van andermans verhalen in het Spintölke
geniet. Alleen samen kunnen we de Spintölkes zo
interessant blijven maken.

-2-




Jan Kerstjens
Frans Vermeeren

Foto voorkant:
Boerderij Steinhagen, zomer 2020
Foto: Birgitte Beeren-Verstegen

Nieuws uit de Peel
Op donderdag 25 juni werd Piet Snellen
gebeld door een van de boswachters
van de Pelen.

tweeën waarbij een deel met twee
bemanningsleden op Sevenums grondgebied terecht kwam en het andere
deel het Deurnese kanaal overstak en in
de Deurnese Peel neerstortte.

Hij vertelde dat hij een leuke verrassing
had en of hij tijd had om te komen kijken.
Snel naar Kronenberg zijn maatje Sraar
Huijs opgehaald en in “vliegende vaart”
naar de Deurnese Peel. Bij aankomst op
de plek van “de verrassing” in de
afgebrande Deurnese Peel zagen ze een
wiel uit de grond steken. Zonder twijfel
een vliegtuigwiel. Zou het deel hebben
uitgemaakt van de Whitley Z6470 die op
28 maart 1941, door Oberfeltwebel
Herzog van III/NJG1 (3e Nachtjagdgeschwader)
uit
de
lucht werd
geschoten? Het toestel brak destijds in

Gelukkig waren Dirk Neuteboom en Ellis
Schreuder, die door StaatsBosBeheer
waren ingehuurd ter controle van nog
eventuele opflakkerende brandjes,
aanwezig met hun rupstractor met
opgebouwde kraan. Zij takelden het wiel
uit de turfbodem en brachten het naar
de rand van de Peel waar Sraar en Piet
het samen op de aanhangwagen
sleepten.
Eenmaal thuis werd er naarstig
gezocht naar nummers op de
gevonden onderdelen.
Geen van de nummers wezen
echter in de richting van een
Whitley.
Uiteindelijk bleek het ’t staartwiel te zijn van een Lancaster
bommenwerper.
Via het SGLO (Studie Groep
Lucht Oorlog) kwamen ze tot
de conclusie dat het staartwiel
toebehoorde aan Lancaster
LL741 met call sign VN-X, die in
de nacht van 21 op 22 februari
1945 was neergeschoten door
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Hauptmann Heinz Rokker van II/NJG2
(2e Nachtjagdgeschwader).

Vanuit Helenaveen uit gezien aan de
linkerzijde vlak voor de ijsboerderij Hoeve
Willem III.

Zes inzittenden kwamen daarbij om het
leven terwijl boordwerktuigkundige Denys
Lewis zich met zijn parachute in veiligheid
had weten te brengen.

Op vrijdag 17 juli zijn Piet en Sraar een
eerste onderzoek begonnen in het
Pikkersbos en vonden er daadwerkelijk
onderdelen
van
een
vliegtuig.
Bemoedigd door deze ontdekking zullen
ze het bos verder doorzoeken om de
crashlocatie vast te kunnen stellen. Het
Pikkersbos is echter een echt oerbos dat
moeilijk toegankelijk is door begroeiing
van adelaarsvarens, braamstruiken en
dicht struikgewas en vergeven is van
muggen en dazen en eikenprocessierupsen. Je moet er maar wat voor over
hebben!

Na alle euforie waren beiden weer terug
in de realiteit.
Ze moesten weer verder gaan zoeken.
Inmiddels beschikten ze over een
getuigenverklaring over de crash van de
Whitley Z6470 die ze hadden gekregen
vanuit de Traditiekamer van Vliegveld
Volkel.
Er zat een situatieschets bij van Toon v.d.
Broek. Hij gaf als crashlocatie aan het
Pikkersbos.

Linksboven: motoronderdeel (ijzer)
Rechtsboven: granaatscherf
Overig: gesmolten aluminium, het
toestel moet dus gebrand hebben

Rest dan nog de plek te vinden
in Mariaveen waar het andere
deel van het toestel neerkwam
met twee leden van de bemanning. Piet en Sraar gaan ervoor!
Wordt vervolgd.

Piet Snellen
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What’s in a name? (2)
Op 20 januari 1844 wordt in Sevenum een tweeling geboren (jongens). Ze zijn het 6e en 7e kind van van
Tilman Tielen en Joanna Rijs. Op zich niet zo bijzonder.
Meer bijzonder is dat de tweeling precies op de feestdag van de patroonheiligen van de Sevenumse kerk
geboren werd. Vermoedelijk was dat de reden dat de
beide jongetjes naar de patroonheiligen vernoemd
werden. De oudste, geboren om 01.00 uur, werd
Fabianus Hubertus genoemd, en de jongste, een uur
later geboren, kreeg de namen Sebastianus
Franciscus. Ofwel: Febke en Sebke.
Vader Tielen was smid van beroep. Maar daarnaast
had hij een winkel en herberg. Het gezin woonde
recht tegenover de kerk, in de huidige Kerkstraat.
Sebke werd slechts één dag oud, Febke groeide op tot
een volwassen man. Hij koos niet het vak van zijn
vader, maar verdiende de kost als bakker.
Een paar maal haalde Febke Tielen de krant. Zoals die
keer in 1905. Er waren kippen gestolen van de bakkers
Van Dooren en Tielen. Deze woonden beiden in de
huidige Kerkstraat, dicht bij elkaar. De vermoedelijke
daders probeerden daarna een stukje verderop een
onderkomen voor de nacht te vinden bij Van den Berg
in de Weel.
Vijf jaar later, vond Febke het welletjes. Hij besloot te
stoppen met de bakkerij. Hij was niet gehuwd en had

De kantlijn van het geboorteregister
met de namen van Febke en Sebke

Venloosch Nieuwsblad, dd. 15-04-1905
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geen opvolgers. In de krant biedt hij zijn
huis met bakkerij, tuin en boomgaard te
koop aan.

Nieuwe Venlosche Courant, dd 27-08-1910

En een paar maanden later verkoopt hij
ook de bakkerij-inventaris.

Wellicht gaat hij bij zijn zus Maria Agnes
Tielen wonen. Zij was eerst met Pieter Jan
Backhuijs uit Arcen getrouwd, en hertrouwde later met de Horster Bernard
van Helden.

Nieuwe Venlosche Courant, dd. 21-01-1911

In april 1911 verkoopt hij tenslotte ook
alle huiselijke inboedel. Notaris Hafmans
uit Helden adverteert in de krant dat op
20 april alle inboedel van F.Tielen verkocht wordt. Niet alleen huismeubelen,
maar ook gereedschappen, karren, melk
-tuiten, wanmolen, wan, dorschvlegels.
Net als een 10-jarige makke merrie, die
geschikt is voor een rijtuig en akker. Met
bijbehorend paardentuig als 2 hamen,
zalen (zadels). En tenslotte ook 2 vette
varkens.

De volgende bewoners aan de Kerkstraat zijn volgens het bevolkingsregister
Pieter Hubert van den Goor en zijn echtgenote Joanna Maria Thijssen. In 1923
wordt
deze
woning
overigens
afgebroken. Op die plek wordt het
Patronaat gebouwd. Tegenwoordig ligt
op deze plek Restaurant Vitellius.
En Febke? Hij overleed in februari 1923.

Birgitte Beeren.

Het lijkt er op dat Febke als kostganger
gaat inwonen. Ik heb nog niet kunnen
achterhalen waar, of bij wie.
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Steinhagen

Boerderij Steinhagen
ondergaat sinds een
paar maanden een
grondige verbòuwing.
De pannen zijn van
het
dak
gehaald.
Daardoor is de dakconstructie heel mooi
zichtbaar geworden.
Dat geeft prachtige
plaatjes, Tijd voor een
kleine foto-reportage!

Foto’s: Birgitte Beeren-Verstegen
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Update: inmiddels staan alleen de buitenmuren nog overeind. De dakconstructie wordt straks wel weer gebruikt
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OLS-beeld
Enige tijd geleden was er ineens een vierkant bouwwerkje rechts van de toren van
de kerk. Lange tijd wist ik niet wat men daar
nou weer van plan was.
Tot er op een mooie zondag bleek dat het
de sokkel was voor een beeld van het
beroemdste Sevenumse zestal. Het beeld is
een unieke samenwerking tussen Guus van
Enckevort en het Sevenumse 6-tal.
Herkent u iedereen van dit zestal ?

Voor de liefhebber nog enkele links met
foto’s en filmpjes van de onthulling:


Hallo Horst aan de Maas



Omroep Horst aan de Maas



Nieuws uit Horst aan de Maas



Film van onthulling

Foto’s op deze pagina:
Birgitte Beeren-Verstegen
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Familie Hanssen
Hans Hanssen stuurde een kort artikel over de
familie Hanssen voor dit Spintölke.
Stamvader van de veel Hanssen’s in NoordLimburg is
Dionisius Hanssen (Prechters),
gedoopt op 23-12-1680 in Heythuysen. Na 4
huwelijken in o.a. Helden(2x), Swolgen en Broekhuizenvorst is hij daar, in Broekhuizenvorst,
gestorven op 02-02-1753. Vooral in de dorpen
rond zijn huwelijksplaatsen, m.u.v. Horst, komen
veel nakomelingen voor. Ook in Duitsland en
Zuid-Limburg, via Tegelen, komen nazaten van
deze stamvader voor. Enkele zijn geëmigreerd
naar o.a .Australië, Canada en de USA.
Stamvader van de Sevenumse tak is Pieter
Joannes Hanssen, geboren op 29-09-1849 op de
Lange Hei in Maasbree. Na, een tijd als knecht
te hebben gewoond in Sevenum, trouwt hij op
23-04-1881 in Meijel met Maria Verlinden.

Zij gaan in Sevenum in de Steeg 66 wonen
en daarna kopen ze Steeg 73, waar Maria
Verlinden op 14-12-1899 overlijdt. Pieter Joannes hertrouwt op 17-08-1900 met Hendrina Verhaag. Zij overlijdt op 10-04-1925. En
binnen 1 jaar
daarna komt ook Pieter Joannes Hanssen te overlijden, op 08-04-1926.
Dit alles in de Steeg 73 te Sevenum. Uit beide huwelijken worden in totaal 7 kinderen
geboren welke allemaal in
Sevenum zijn
gebleven.
Naast Pieter Joannes Hanssen en diens
nakomelingen hebben er nog meerdere
andere Hanssen’s voor kortere of langere
tijd in
Sevenum gewoond.
Zo is er tot op heden nog geen aantoonbare verbinding tussen de Horster Hanssen’s en
de Hanssen’s in Sevenum en de rest van
Noord- en Midden-Limburg.
Ook hebben er andere afstammingen van
Dionisius Hanssen, vanuit omliggende plaatsen, voor kortere of langere tijd in Sevenum
gewoond. Hierbij kan men denken aan de
Neerse Hanssen’s, welke weer verwant zijn
aan een broer van Dionisius.
De Horster Hanssen’s, welke kortere of langere tijd in Sevenum hebben gewoond:
Fam. Fleuren-Hanssen
Dorperdijk 12
Fam. Hanssen- van Daal
?
Fam. Hanssen- Seerden
?
Afstammelingen van Dionisius Hanssen,
welke kortere of langere tijd in Sevenum
hebben gewoond:
Fam. Beeren- Hanssen
Van Ulftstraat 3
Fam. Gielen- Hanssen
Den Eigen 25
Fam. Hanssen- Camps
Blaktdijk 35
Fam. Hanssen– Emons
?
Fam. Hanssen- Gielen
Raadhuisstraat 30/36
Fam. Hanssen- Schouren
Touwslagerstraat 6
Fam. Hanssen- Verber
Grubbenvorsterweg 33
Fam. Hanssen- Verhaag
Steeg 73
Fam. Hanssen- v.Hegelsom
Raadhuisstraat 30
Fam. Hanssen- van den Bloemen
?
Fam. Hanssen- Verlinden
Steeg 66/73
Fam. Hanssen- Verstegen
Steeg 73
Fam. Houwen- Hanssen
Snelkensstraat 24
Fam. v.Opbergen- Hanssen Raadhuisstraat 32/36
Fam. v.d. Riet- Thijssen
Steeg 45/De Kuiper 12
Fam. Tielen- Hanssen
Markt 27
Fam. Thijssen- Hanssen
Steeg 76/Molenstraat 7
Fam. Verrijth- Hanssen
Maasbreeseweg 94
Hendrik Hanssen, (broer van Pieter Joh.) Steeg 73
Peter Hanssen (z.v. Hendrik)
Steeg 73
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Anno 2020 wonen er nog steeds een
tiental families Hanssen in Sevenum.
Vanwege de privacy worden die hier niet
vermeld.

Heeft u op- of aanmerkingen of foto’s
over en van de familie Hanssen?
Graag een reactie naar:

Hans Hanssen
06-12637349
077-4672885
hans.hanssen@home.nl

Piet Hanssen, alias ‘Kriëmer ziene Piet’
en zijn echtgenote Ida Verstegen
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Agnus Dei
Van mijn moeder kreeg ik dit prentje. Het is 7 bij
12 centimeter groot. Dus ongeveer zo groot als
een oud bidprentje. Op de foto staat onderaan een engeltje met daarboven een kindje (in
de hemel?). Die foto wordt beschermd door
een dik plastic plaatje. Dit dient ook om het
kleine rondje onderaan op de foto, vast te houden. Dit rondje is dikker en op de rand ervan is
ook dun gouddraad bevestigd.
De foto is gevat in een passe-partout, dat
versierd is met koord en gouddraad. Het
geheel wordt omkranst door een soort kantje.
Onderaan, op een apart strookje, staat ‘Agnus
Dei’. Met daarvoor en –achter een blokje van
goudpapier. Al met al ziet het er kostbaar uit.
Zeker voor die tijd.
Volgens mijn moeder zou dit prentje een
relikwie zijn. Maar er wordt niet verwezen naar
de Heilige(n) waarvan die dan afkomstig zou
zijn.
Op internet vond ik een andere mogelijke
verklaring. De vertaling van Agnus Dei is Lam
Gods, zoals de meesten wel weten. Maar het
kan ook verwijzen naar een schijfje, dat
gemaakt is van de was van een (oude)
paaskaars, waarin de beeltenis van het Lam
Gods is afgedrukt.
De paus zou deze schijfjes alleen in het eerste
jaar van hun pontificaat consacreren en dan
elke 7 jaar. Ze waren redelijk schaars en
daardoor kostbaar.
Op Stille Zaterdag werd begonnen met de
voorbereidingen. Uit de was van paaskaarsen
van vorige jaren werden schijfjes gemaakt en
bestempeld met een Lam Gads. Op de woensdag in de Goede Week werden de schijfjes
geconsacreerd door de paus zelf in een
plechtige ceremonie. Vervolgens werden de
schijfjes via de kardinalen verspreid.
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Paus Paulus VI heeft in de paastijd van 1964
nog de Agnus Dei geconsacreerd. Volgens
de traditie zou hij in 1971 dit weer doen,
maar hij deed het niet. Ook de volgende
pausen daarna niet.
Het jaar 1964 is het laatste dat de Agnus Dei
schijfjes geconsacreerd werden. Deze
traditie is een stille dood gestorven.
Vaak werden ze in een soort schilderij gevat
en aan de muur gehangen. Veelal prachtig
versierd, regelmatig met een of meerdere
relikwieën er bij. Maar er werden ook kleine
stukjes van in mooi versierd zakje gedaan.
De gelovigen konden die als een soort
talisman op hun lichaam dragen.


De Agnus Dei schijfjes boden
bescherming
tegen allerlei
zaken. Een citaat uit “Het
Vergeten Sacramentale” van
Charles Hugo Doyle, waarin
de voordelen van het Agnus
Dei beschrijft:











Ze bevorderen vroomheid,
verbannen
lauwheid en
behoeden
voor
de
ondeugd en richten naar
de jeugd.
Ze doen dagelijkse zonden
teniet, en zuiveren de vlek
achtergelaten door erge zonden, nadat
deze kwijtgescholden werden in het
Sacrament van de Biecht.
Ze verbannen boze geesten, bevrijden van
verleiding en behoeden voor de eeuwige
ondergang.
Ze zijn een bescherming voor een
plotselinge en onvoorziene dood.
Ze verdrijven angsten veroorzaakt door
boze geesten. Ze zijn een bescherming in
gevecht en hebben de kracht om de
overwinning te verzekeren.
Ze bevrijden van vergif en van de valstrikken
van de goddelozen.

Paus Pius XII consacreert de Agnus Deis







Ze zijn een preventief tegen ziekte en
ook een goede remedie - in bijzonder
in geval van epilepsie. Ze hinderen de
ravage veroorzaakt door de pest, ze
hinderen epidemieën en infectueuze
ziekten.
Ze stillen de wind, lossen orkanen op,
kalmeren wervelstormen en houden
onweders uit de buurt.
Ze redden van schipbreuk en het
gevaar van bliksem en overstromingen.

Al met al de moeite van het
bewaren waard. Al zou er
maar één van de genoemde
onheilen door afgewend
worden.,
Mijn vraag aan de lezers is,
klopt mijn redenering? Is dit
prentje een Agnus Dei in de
zin
zoals
hierboven
beschreven? Wie kan mij
helpen?

Birgitte Beeren
Links een Agnus Dei schijf met het Lam Gods er in gestempeld
Rechts een meer handzame manier om het te dragen
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Help !
In augustus jl. overleed ons lid
Henk Hafmans, heel plotseling.
Als nichtje, mocht ik de
boekenkast uitruimen. Alles van mijn gading
mocht ik houden. En als familie-genealoog, kreeg
ik later ook alle zaken (foto’s en papieren) die men
verder nog tegengekomen was die op de familie
betrekking hadden. Het uitzoeken en een plaatsje
geven, zal me deze hele winter zeker goed bezig
houden.
Er zitten prachtige dingen bij, waar ik ontzettend
blij mee ben. Zo voor en na zal ik in het Spintölke
wat laten zien. Te beginnen met een foto van een
(nog) onbekende jonge vrouw. De foto staat
hieronder afgebeeld. In het echt is ze niet sepia,
maar in grijze tonen. Ik kreeg ze niet beter
gefotografeerd.
De foto is op een dik grijs karton geplakt, zoals
gebruikelijk. Op de voorkant staat de fotograaf
vermeld: Jos. Geominy, Peperstraat 8, Venlo.
Helaas is er niet op vermeld wie deze jongedame
is.
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Uiteraard heb ik bij mijn ouders en
tantes (Verstegen) navraag gedaan.
Maar zij herkenden haar niet. Ze
vermoeden dat het ook niet uit hun
kant van de familie komt.
Maar navraag bij de familie Hafmans
leerde dat zij de dame in kwestie ook
niet herkenden. Vandaar de oproep in
deze rubriek. Wie weet wie deze jongedame is, die zo vrolijk en opgewerkt de
camera inkijkt.
Een tweede foto die ik wil laten zien is
ook op dik karton geplakt. Het is de foto
van de besnorde man hieronder. In
eerste instantie dacht ik dat het mijn
bet-overgrootvader, Gradus van den
Broek, ofwel “Ietjes Gradus”, was. Maar
mijn ouders wisten zeker dat het zijn
jongere broer, “Ietjes Thei”, moest zijn.
Het zijn broers, en ze lijken zeker op
elkaar. Gradus overleed al in 1919, en
Thei in 1968. Op deze foto niet de
naam van de fotograaf, noch van de
persoon.


Tot zo ver is alles nog duidelijk. De achterkant van die foto is een mysterie. Normaal
verwacht je gewoon karton. Maar op deze
achterkant is een gedeelte van een
andere foto te zien. Zoals rechts
afgebeeld. Het lijkt alsof men geprobeerd
heeft een gedeelte van deze foto er van
af te scheuren. Maar haar gezicht is nog
goed te zien.
Omdat de foto op de achterkant van de
foto van Thei van den Broek staat,
vermoed ik dat ze familie zijn. Het gezicht
van de vrouw komt me ook heel bekend
voor, alsof ik eerder een foto van haar heb
gezien. Ik heb haar vergeleken met foto’s
van familieleden van vroeger tijden, maar
een overtuigende gelijkenis nog niet
gevonden.
Het meeste vind ik haar lijken op de dame
op de onderste foto. Met name de vorm
van de mond komt goed overeen. Ook de
ogen en neus hebben een zekere
gelijkenis.
De dame op de onderste foto is Hendrina
Vorstermans. Zij leefde van 1833 tot 1902
en was getrouwd met Jan van Gassel, alias
‘Craecken Hannes’. Ze is niet verwant aan
Thei van den Broek, maar wel aanverwant
aan zijn broer Gradus. Hendrina is de
schoonmoeder van Gradus. Kijk maar in
het schema hieronder.
Wie helpt me? Wie-o-wie is de dame op de
foto rechtsboven?

Birgitte Beeren
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Klökske nieuws
Normaal gesproken worden in
het ‘Klökske alle activiteiten
van onze vereniging aangekondigd. Vaak gevolgd
door een verslag daarvan. Op
activiteiten-gebied is er helaas
weinig te melden, omdat dit
jaar nagenoeg alle activiteiten
afgelast zijn.
Onze secretaresse heeft het
plan opgevat om in plaats
daarvan een kort verhaal met
heemkundig tintje (vaak mét
foto) te publiceren. Zodat we
toch zichtbaar blijven voor
Sevenum. En natuurlijk ook ‘ter
lering ende vermaak’.
Alle leden, waarvan het e-mail
adres bekend is, krijgen het
Klökske-nieuws iedere week in
hun mailbox. Mocht uw e-mailadres nog niet bekend zijn bij
het bestuur, dan is dit een
uitstekende reden om het
alsnog door te geven.

AGENDA
In verband met
landelijke restricties
zijn alle activiteiten
voor 2020
afgelast

Zaerums
woordenboek
Een tijdje terug werd onze
vereniging benaderd door Zef
en Jaer Mertens. Deze jongens
willen het Zaerums Woordenboek digitaal te maken. Met
als doel jongeren te bereiken,
zodat het dialect niet verloren
gaat.
Intussen zijn beide jongemannen al begonnen. Volgens
onze voorzitter zijn de eerste
resultaten verbluffend.
In een volgend Spintölke zal er
meer over gemeld worden.

Franciscuskapelletje
Aan de Kleefsedijk is onlangs, op 4
oktober (werelddierendag en de
naamdag van de H.Franciscus),
een Franciscuskapelletje gebouwd. Onze vereniging is met
een eigen tegeltje met logo in
dat kapelletje vereeuwigd.
Lees meer:

Hallo Horst aan de Maas

H. Franciscus
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Volgende uitgave
ca. September 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 zomermaanden gesloten.
Tot nader order is de Spinde gesloten vanwege het coronavirus.

Contributie
€ 25,- per lid
€ 35,- per gezinslidmaatschap
Over te maken op Rabobankrekening

NL76RABO0147218012
E-mail
heemkundesevenum@gmail.com
Website
www.heemkundesevenum.nl

