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Kerstmis 2020 

 

’t Schoeëne kerstliedje ‘Komt allen tesamen’ 

brengt mich dit jaor vanne wap, 

want de Drej Käöninge bliêven thoês, 

mogen dit jaor nit op stap. 

 

Ok de herderkes bliêve gewoeën 

beej äör schäöp in ‘t veld. 

D’n herberg blieft toe,  

want de gâsten is verteld 

 

det de hotelbar en käöke  

hieël zaeker geslaote ziên, 

ok al kaost det de óngernaemers 

väöl geld en deut ‘t väöl piên. 

 

Kerstmis is dit jaor angers dan väörhèn. 

Zoeë zage we ‘t nag noeit, 

mar de bódschap van vrede en leefde 

is noow wiêd sterker dan oeit. 

 

Ok als weej ‘t nit same veren, 

umdet aafstand is verpleecht, 

zörgt Kerstmis toch vör verbinging 

dor de bódschap van ‘t Leecht. 

 

Want wie ‘t ok gieët, 

weej raken det virus zaeker kwiêt. 

As die dónkere wólleke verdwiêne 

zeen we de kerstster wer mâchtig schiêne! 

 

 

 

 

Ik wens oow werme Kerstdaag,  

mar bouvenâl n gezóngk 2021  

 

Birgitte Beeren-Verstegen 
 

Vrij vertaald naar een gedicht van Hans Ciereman 

Foto voorkant: 

Sevenumse kerk met kerstboom  

Door: Birgitte Beeren-Verstegen,  

december 2020 
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Kerstgroet 2020 
 
Beste leden, lieve mensen, 

 

Als we even samen terugblikken en we het jaar 2019 nog in ons 

achterhoofd houden, dan was dat een topjaar.  Met ongekend 

veel activiteiten en inspiratie voor ons allemaal.  Dit jaar begon 

ook fantastisch met de nieuwjaarsborrel “nieuwe stijl” en dat   

binnen de Heemkunde! Het was een daverend succes. Ook de 

ledenvergadering van 9 maart was nog nooit zo druk bezocht 

door jullie. In deze week kwamen de eerste aankondigingen 

van maatregelen door onze regering in verband met het         

Corona virus, die ongekend waren voor ons allemaal. Het heeft 

ons allen geraakt.   

Gegeven de omstandigheden mogen we echt van geluk     

spreken dat we elkaar tijdens deze vergadering niet besmet 

hebben (zover bij ons is bekend). 

 

Hoe ga je dan verder als vereniging en als bestuur. We hadden 

een mooi excursieprogramma samengesteld voor jullie. Dit     

hebben we helemaal moeten annuleren en houden we nog        

tegoed. Verder hadden we als bestuur doelen gesteld, onder 

andere om ons archief te gaan digitaliseren. Hier zijn de eerste 

stappen gezet, maar er is wel vertraging opgelopen. We        

hebben voor de zomervakantie nog wel een paar keer de     

praotoavend “op gepaste afstand” kunnen laten doorgaan, 

met mooie onderwerpen (zoals de mejjerszóndig). De sfeer daar 

was goed.  

De Spintölkes kwamen regelmatig over de mail en waren      

voorzien van afwisselende informatie uit Zaerum. Zoveel hebben 

we er nog nooit in een jaar gehad. 

Hoe we in 2021 aan de gang zullen gaan, is nog niet helemaal 

duidelijk. Het zal anders zijn, dan we gewend waren.  

  

Namens het bestuur zouden we jullie fijne feestdagen willen 

wensen, blijf vooral gezond en tot snel. 
 
 

Pete Leijsten 
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Marga Raedts stuurde mij een foto van 

een huiszegen. Het was echter geen huis-

zegen, maar een Intronisatie van het 

H.Hart. Maar ik snap haar vergissing. In    

feite is, zowel de huiszegen als de            

intronisatie bedoeld om onheil af te       

weren. We bekijken ze beiden, in dit artikel 

eerst de huiszegen. 

Zowel in het dialectboek (pagina 146) als 

in het boek “Sevenum en zijn kerk, (pagina 

227), staat over de ‘hoêszaenge’ of 

‘hoêszaegen’ geschreven. 

Als een echtpaar voor het eerst in een   

woning trok, werd de pastoor vaak        

gevraagd om deze in te zegenen. Alle 

deuren van het huis werden open gezet, 

zodat de beschermende zegen goed 

door het hele huis kon trekken en ook de 

pastoor zijn werk goed kon doen. Hij       

besprenkelde de woning met wijwater   

onder het uitspreken van bepaalde        

gebeden. Daarmee werd Gods zegen   

afgesmeekt om het huis te vrijwaren van 

allerlei onheil, zoals onweer, bliksem en   

andere (natuur)rampen. 

Als dank kreeg pastoor 

natuurlijk een goede      

sigaar en een lekkere   

borrel. De bewoners van 

het huis kregen het 

“Gebed van de Huis-

zegen”.  Vaak werd deze 

keurig ingelijst en op-

gehangen. Anderen     

prikten ze met een         

punaise aan de binnen-

kant van de (linnen)kast.  

Mien Wijnhoven vond zo’n 

huiszegen met behang-

plak aan de binnenkant 

van de kast geplakt. Zorgvuldig weekte 

ze dit los en lijstte de zegen in, om hem 

goed te bewaren. Deze kleurrijke platen 

kon men overigens ook kopen van 

‘krieëmers’, die er mee langs de deuren 

gingen. 

Als het dan onweerde of bliksemde, 

knielde het hele huisgezin voor de huis-

zegen neer om het onheil door middel 

van gebed af te wenden. 

Over de Intronisatie van het Heilig Hart is 

heel veel te vertellen. Voor het Spintölke 

wordt dat veel te veel. Daarom zal dat 

onderwerp in een artikel in het Jaarboek 

2020 dat in maart volgend jaar             

verschijnt, aan bod komen. Als bruggetje 

naar het artikel in het Jaarboek volgt op 

de volgende pagina het gedicht van 

Mien Wijnhoven over het H.Hartbeeld. 

 

Birgitte Beeren 
 

De Schatkamer van Klasseplâts 
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Zón ouver de H. Hartschoeël 
 

’n Zuver zónneströlke striekt verzeechtig 

nevve de rank van ’t daak. 

’t Drieft de nâchtloocht anne kank: 

‘Zaerum, wörs se wakker?’ 

’t Aait d’n Hier dor zien gezeecht, 

springt in Zien oêtgestaoke hank. 

’t Kriemelt, friemelt en schrieft wet naer, 

’n paar wördjes lank: 

‘Zaerum, bis se wakker?’ 
 

Dao kumt de zón. ’t Goude leecht 

beschient dit ‘hoês’ zo stil en bloeët, 

mar toch met doêzend dräöj verbóngen 

an al die snuutjes, klein en groeët 

die oeët dien Heilig Hart bezónge: 

‘O Hart, voor ons gebroken; door ons  

gebroken weer. 

O Hart, voor ons doorstoken; gewond 

door onze speer.’ 
 

Mar det allieën deut os nit piên; 

doow bis zó schoeën, zó sjiek gebouwd! 

Zó rêcht van liêf en laeje! 

Weej zien met dich, as se ’t good 

beschouws, gelukkig en tevraeje. 

Weej gunnen dich zó gaer ’n vâste  

plats in ’t laeve, 

zodet de zón- det goude leecht-  

dich wer ’n bliej gezeecht kan gaeve. 
 

D’n daag gieët vort. 

D’n tiêd is kort en aafgemaete. 

De wingd bereurt de dieke buuëm, 

’n bledje velt; ’t is al has vergaete… 

De aovendzón waerspegeld 

de stille, gój gedâchte. 

De nâcht kumt ouver dich en os; 

we zullen op ’t zónneströlke wâchte… 
 

Zaerum wakt. 

 

Mien Wijnhoven  

25 februari 1987 

 

Originele tekst. Geschreven naar          

aanleiding van de dreigende sloop van 

onze prachtige, staatse Heilig Hartschool! 
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Truus Lenssen-Raedts 

Mijn naam is Truus LenssenRaedts. Ik ben     

geboren in 1948 in het Gasthoês in Horst. De 

eerste paar jaar van mijn leven bracht ik door 

in Zaerum op Tongerlo, omdat mijn ouders 

Sjang Raedts (Aarde Sjang) en Stina Coumans 

waren ingetrouwd in het ouderlijk huis van mijn 

moeder op Tongerlo. De boerderij die ze     

zouden gaan bewonen in de Zaerumse Pieël 

was nog steeds niet klaar. De tweede wereld-

oorlog had een forse vertraging opgeleverd 

voor de ontginningswerkzaamheden en bouw 

van de boerderijen. 

In de zomer van 1950 konden we verhuizen 

naar de Pieël. Na mij werden er nog 5          

kinderen geboren. Het was hard werken in de 

Pieël op de boerderij, maar er heerste een 

goede saamhorigheid onder de mensen. Het 

klooster nam een belangrijke plaats in en     

zeker ook de kerk, die in 1956 ingewijd werd. 

Ook de 2 kampen waar in de ontginnings-

periode de arbeiders onderdak kregen was 

een plek waar af en toe wat gebeurde.  

 

Stel je eens voor … 

Het is weer een tijdje geleden dat deze rubriek in het Spintölke stond. Het is namelijk best 

moeilijk om leden bereid te vinden hier aan mee te laten werken. Bij deze de oproep om 

u zelf aan te melden voor deze rubriek. Dat mag via het e-mail adres van onze             

vereniging. 

In deze editie komen twee vrouwen aan het woord, toevallig allebei uit de wijdvertakte 

familie Raedts: Truus Lenssen-Raedts en Marga Raedts-Kuijpers 

Tongerlo, met mijn ouders 

Het bestuur van de Zaerumse boerinnenbond  

kwam op bezoek.  

V.l.n.r. Han Hermans-Raedts, (tante) Anneke Cou-

mans, Mieke Tielen, daarachter Han Billekens - van 

de Goor, Nellie van Enckevort, Steeg, Coba van 

Enckevort-Rijs en Mina van de Rijdt-Verstegen. 

Rechts mijn moeder en op de voorgrond  

mijn vader en ik. 
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Ik herinner mij de Hongaarse vluchtelingen die 

in 1956, tijdens de opstand, daar in kamp B 

werden ondergebracht. Kerstmis 1956 zaten 

velen van hun in de nachtmis en toen “Stille 

nacht, Heilige nacht” in het Duits werd          

gezongen zag je diepe ontroering. Ik was te 

jong om het allemaal te begrijpen. Later    

kwamen de Spanjaarden, de gastarbeiders, 

die naar Philips in Weert en Eindhoven gingen.  

 

Ik ben altijd in Kronenberg naar school         

gegaan omdat er pas later in Evertsoord een 

school kwam. Per fiets, we fietsten met de 

“groeëte troep mei”. De oudsten pasten op 

de jongsten. Later werden we ‘s winters met 

een busje naar school gebracht. Ik zou nog 

heel veel kunnen vertellen over die tijd. We 

hebben een fantastische jeugd gehad. 

 

Na mijn trouwen in 1969 gingen we in Venlo 

wonen. Niks voor mij, de stad. In 1974 kwamen 

we Godzijdank naar Zaerum terug en met 

heel veel plezier woon ik hier nog steeds.  

 

Ik heb altijd een grote interesse gehad in     

geschiedenis en zeker in de geschiedenis van 

de eigen streek. Daarom ben ik in 2004 lid     

geworden van de Heemkundevereniging.  

Al gauw genoeg zat ik samen met Jeu     

Baeten, Jan Dinghs, Michel Janssen en Lei 

Bouten in de werkgroep “Boek Evertsoord”. 

In 2009 werd het boek “Evertsoord, van 

woestenij tot boerderij” uitgegeven ter     

gelegenheid van 50 jaar afsluiting             

ontginning. 

  

Later kwam ik in het bestuur van de Heem-

kundevereniging en werd ik voorzitter          

van de boekencommissie. Er is al veel over 

‘os schoeëne Zaerum’ geschreven, er zijn al 

veel boeken uitgegeven. Maar wellicht 

staat er weer iemand op met een goed 

idee voor een boek. Niet alleen een idee, 

maar nog beter, iemand die het ook wil of 

kan schrijven. We horen het graag.  

  

 

 

Truus Lenssen-Raedts 
 

 

 

 

 
 

 

Hongaren bij Kamp B.  

Onderste rij 2e van 

links knielend, ons lid 

Elly Bos - Reijnders. 

Het jongetje met de 

capuchon is haar 

broertje Koos. 

Hun vader was kamp-

beheerder. 
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Marga Raedts-Kuijpers 

Mijn naam is Marga Kuijpers, en ik ben in 1950 

in Hegelsom geboren en opgegroeid. Ik kom 

uit een gezin van 10 kinderen, waarvan ik de 

oudste ben! Ik kwam een echte Zaerumse 

jong tegen, Piet Raedts, waarmee ik in 1970 

trouwde in de prachtige kerk van Hegelsom. 

We gingen op de ouderlijke boerderij van mijn 

man Piet wonen. En kregen daar twee          

kinderen, Melissa en Rogér. Inmiddels hebben 

we ook 5 kleinkinderen, waar we trots op zijn. 

We hebben altijd een vollegronds-

groenteteelt-bedrijf gehad, maar zijn er vorig 

jaar mee gestopt. Nu hebben we meer tijd 

voor onszelf. 

Vorig jaar september was de jaarlijkse excursie 

bij ons op de Klasseplâts. Dat was erg gezellig. 

Ook het verhaal van Geert Raedts over onze 

boerderij was bijzonder interessant. Daar ben 

ik toen lid geworden van de HVS.  

 

Geschiedenis en oudheid heeft me altijd    

al geraakt. Dat is ook te zien in onze        

boerderij, waar we allerlei oude spullen uit 

onze eigen familie bewaren en een plek   

geven. Zodat we er elke dag van kunnen 

genieten. 

De excursies en praot-aovende vind ik ook 

erg interessant. Net als het Spintölke dat    

Birgitte altijd zo fijn in elkaar weet te zetten, 

met medewerking van de leden van de  

vereniging. Zelf heb ik al diverse keren      

stukjes en foto’s ingezonden, die dan tot 

prachtige stukjes verwerkt worden. Zodat 

iedereen er van kan genieten. Op die      

manier probeer ik mijn steentje bij te dragen 

aan afleiding in deze moeilijke tijd. 

Jammer dat er dit jaar bijna niks door kon 

gaan vanwege dat verschrikkelijke Corona-

virus.  
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Wie had durven denken toen het in Maart   

begon, dat het nu in December nog niet      

afgelopen is? Wanneer houdt het een keer 

op? Te hopen dat we elkaar toch snel in 2021 

weer mogen ontmoeten bij de HVS. Sociaal 

contact binnen een vereniging vind ik erg 

voornaam in dit leven. Zeker omdat velen van 

ons toch al wat op leeftijd zijn. 

Als steuntje wil ik jullie dit korte gedichtje mee-

geven. Misschien kan er hoop uit geput       

worden. 

 

Als het leven je flink tegenwerkt 

Verlies dan nooit de moed. 

Het gaat niet om wat je overkomt, 

Maar om wat je er mee doet! 

 

Marga Raedts-Kuijpers Boven: Piet en Marga Raedts  

in hun eigen, prachtige keuken. 

Onder: Marga met haar eigen lijfspreuk.           

bij het bankje aan het Slooyer Pedje.  
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Het mysterie van de 100-jarige 

Op 5 november 1995 werd Elisabeth       

Martens-Haegens 100 jaar.  Zij was de     

laatste bewoonster van het rechter          

gedeelte van het Groene Kruisgebouw 

aan de Mgr. Verstraelenstraat, tot ze naar        

Sevenheijm verhuisde. Mevrouw Martens, 

of oma Martens zoals ik haar noemde, was 

de moeder van mijn tante, Fiet Maessen-

Martens. Omdat ze veel met mijn eigen 

oma optrok, kende ik haar ook goed.   

Oma Martens was op 5 november 1895 in 

Horst geboren als Anna Elisabeth (Betsie) 

Haegens, dochter van Antoon Haegens, 

toen timmerman, later aannemer, en Maria 

Allegonda Kersten.  Ze zat een tijdlang bij 

de nonnen op school en had veel verhalen 

over haar ondeugende streken daar. Zo 

had ze eens wat gedaan wat de nonnen 

niet op prijs stelden. Als straf werd ze met 

een rieten mand bij de waterpomp gezet. 

Ze moest net zo lang pompen tot de rieten 

mand helemaal vol was….. 

Een onmogelijke taak natuurlijk. Maar oma 

Martens was slimmer dan de nonnen. Zij 

nam een zinken teil, zette de rieten mand 

er in, en pompte een paar slagen tot de 

mand vol was. En klaar! 

Later werkte ze op diverse plaatsen als    

kindermeisje. Onder andere bij notaris    

Hafmans in Helden. Daar leerde ze Geer 

Martens kennen, die een paar deuren    

verderop woonde. Ze trouwden en kregen 

drie kinderen. De jongste, is mijn tante Fiet. 

In 1995 werd ze dus 100 jaar. Ze ontving     

een felicitatie van de Koningin (via haar        

particulier secretaresse) en van de        

Commissaris van de Koningin in Limburg. 

Op de volgende pagina zijn deze             

afgedrukt. 

 

De burgemeester kwam ook feliciteren. 

En ‘de krant’ was er ook .  

Toen bleek dat ze nog steeds heel 

adrem was. Lees het krantenartikel      

verderop, dat de reporter toen maakte, 

maar eens goed door. 

Ze kwam uit een sterk geslacht, want 

haar zus Door werd drie jaar later ook 

100 jaar. Ook zij woonde in Sevenheijm.  

En was net zo adrem. De journalist van 

de krant wilde graag een foto van haar 

en haar 103-jarige zus maken. Maar 

Door zei dat zíj jarig was. Haar zus had 

drie jaar geleden al in de krant gestaan. 

Oma Martens overleed op 6 juni 2001, 

ruim 104 jaar oud! Het laatste halfjaar 

van haar leven was ze zelfs de oudste 

inwoonster van Limburg. 

Burgemeester Geraedts feliciteert Betsie Martens 
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Felicitaties van Koningin Beatrix 

en B.J.M. baron van Voorst tot 

Voorst, als Commissaris der    

Koningin 
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KERSMIS 2020 

 

En alle Engele zinge zuutjes 

-met ieëne vläögel vör de móngd- 

‘Geej, dao âchter däör en ruutjes, 

ziet verstendig, bliêf gezóngd!’ 

 

Mien Wiênhouve 

18 dez. 2020 

Tante Fiet heeft altijd gezegd dat haar 

moeder de eerste 100-jarige in de             

gemeente Sevenum was. Uiteraard          

geloofde ik haar, waarom niet.  

Tot ik de overlijdensakte van Margaretha 

Geurtjens zag. Zij overleed op 15 februari 

1836 in Sevenum, op 104-jarige leeftijd. De 

overlijdensakte staat op de volgende      

pagina afgedrukt.  

Het overlijden van Margaretha werd      

aangegeven door de buren, de 29-jarige 

Gijsbert van Enckevort, en Pieter van de 

Goor, die 3 jaar jonger was. Beiden       

landbouwer in Sevenum.  

De getuigen wisten toen te vertellen dat 

Margaretha Geurtjens in Horst geboren was 

op 22 december 1731, en dus precies 104 

jaar, 1 maand en 24 dagen oud was. Ze 

was weduwe van Gerard Joosten en een 

dochter van Gerard Geurtjens en Geertrui 

Brunghs. Margaretha was overleden in het 

huis in de Voorste Steeg in Sevenum. 

Toch even nakijken of de leeftijd wel klopt. 

De doopinschrijving was via internet snel 

gevonden. En klopte. Maar er dook nóg 

een overlijdensakte van ene Margaretha         

Geurtjens op. Oók een dochter van   

Gerardus Geurtjens en Gertrudis Brungs. 

Maar dan wel al in 1819 overleden, op 

88-jarige leeftijd. Dus ook geboren in 

1731. Zij was bij haar overlijden in 1819 

de weduwe van Gerardus van de       

Bekerom.  

Nou is er zeker meer tussen hemel en 

aarde, maar twee keer overlijden is wel 

heel erg sterk! Dat vraagt om verder    

onderzoek. Dus  — wordt vervolgd — 

 

 

Birgitte Beeren 
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Overlijdensakte Margaretha Geurtjes 

BS Horst, akte 37, dd. 16-02-1836 (overleden 15-02-1836) 
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Oproep Jaarboek 2020 

Ondanks dat er in 2020 vanwege de        

coronamaat-regelen geen  activiteiten zijn 

geweest bij de Heemkundevereniging     

willen we een Jaarboek 2020 maken. 

Maar door het wegvallen van verslagen 

van werkgroepen, excursies e.d. is er meer 

ruimte voor Heemkundige Bijdragen. 

 

Misschien zijn er leden die in deze tijd van 

beperkingen dingen hebben opgeruimd, 

waarbij ze foto’s of papieren zijn tegen-

gekomen die wellicht de moeite waard zijn 

om er iets bij te vertellen. Of mensen die 

herinneringen hebben die iets kunnen    

toevoegen aan de geschiedenis van       

Sevenum. 

 

Daarom doen we deze oproep. Iedereen 

die een bijdrage kan leveren aan het Jaar-

boek 2020 kan contact opnemen met de 

redactie. Wij staan klaar om u te helpen de 

ideeën goed op papier te zetten en er een 

mooi artikel van te maken. Als u mee wilt 

doen, graag een bericht aan de redac-

tie: 

  

Nel Thijssen-Schouten, 077 - 4672684 

e-mail: hhmthijssenschouten@hetnet.nl 

Pieter Baeten  

 

Piet Hoogers meldt dat er een foutje in het artikel 

over de zadelmakers geslopen is. Hendrik Olie-

meulens (onder F vermeld) is in 1850 gehuwd. 

Hij is in 1867 overleden. Bij deze rechtgezet.  

Dankjewel Piet. 

Nogmaals Cox-Poell 
In het vorige Spintölke schreef André Houwen 
over het geboortehuis van zijn vader in de Kerk-
straat. Op de Facebookpagina van onze          
vereniging werd kort daarna onderstaande foto     
gepubliceerd. De prachtige foto is vanuit de kerk-
toren genomen. Het patronaat is duidelijk te     
herkennen, met links daarvan pand Cox-Poell  
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Volgende uitgave 

ca. Kerstmis 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. 

Tot nader order is de Spinde ge-

sloten vanwege het coronavirus. 

 

Contributie 

€ 25,- per lid 

€ 35,- per gezinslidmaatschap 

Over te maken op Rabobank-

rekening 

NL76RABO0147218012   

 

E-mail 

heemkundesevenum@gmail.com 

 

Website 

www.heemkundesevenum.nl 

AGENDA  
 

In verband met 

landelijke restricties  

zijn alle activiteiten  

voor 2020 

Afgelast 

En voorlopig ook voor 
2021 

H. Franciscus 

De ezel 
 

Ik droeg de moeder op mijn 

rug. Ze was zwanger, moe en 

bang. 

De vader slofte voor me uit. Het 

ging niet vlug, de reis was lang. 

Zo liep ik door, de hele nacht. 

In het donker en de kou. 

Onwetend, niets vermoedend, 

dat er iets moois gebeuren zou. 

 

Iaaa…ia… ik ben de Ezel… 

Ze noemen mij een domme 

kracht… 

Maar laat iedereen maar      

lachen. Ik was erbij, die éne 

nacht. 

 

We hebben heel de nacht          

gelopen, de kop omlaag en in 

strakke pas. 

De moed zakte me in mijn       

poten, toen er geen slaapplek 

voor ons was. 

En na een el lenlange           

zoektocht, heb ik ze naar een 

stal gebracht. 

Mijn adem hield ze warm, hun 

leed verlicht, dat was mijn 

kracht. 

 

Iaaa...ia… ik ben de Ezel… 

Ze noemen mij een domme 

kracht… 

Maar ik laat iedereen maar        

lachen. Ik was er bij, die éne 

nacht. 

 

Ik ben die nacht gebleven. Een 

wonder is geschiedt. 

“HET KINDEKE”, het werd         

geboren… 

 

En de moraal van het schoon    

verhaal. Laat de mensen om je 

lachen. Iedereen heeft wel 

eens iets beleefd. 

Kompelemente 

In mijn mailbox kreeg ik twee 

lieve ‘kompelemente’ voor het 

Spintölke. Piet Hoogers was het 

snelste. Al de dag na het       

verschijnen schrijft hij: “Hay    

Birgitte, weer met veel plezier 

het Spintölke nummer 43        

gelezen.” Hij las het minutieus 

door, want hij meldde ook het 

foutje m.b.t. Hendrik Olieslagers. 

Mien Wijnhoven schreef 
(uiteraard in ons eigen dialect) 
“Verdaorie-nag-en-toe, wat 
jaomer det ‘t oêt waas! Birgitte 
en alle inzenders en mej-
werkende: hartstikke bedankt 
vör alwer zoväöl interessante 
informatie. Ik kiêk oêt nao ‘t   
volgende Spintölke!” 

Kijk daar doen we het voor. Om 
jullie in deze rare tijden wat      
afleiding en ontspanning te    
brengen. En dan zijn deze lieve 
reacties een cadeautje voor ons. 

Blijf vooral reageren, dan weten 
wij dat jullie het waarderen. En 
blijf vooral verhalen, foto’s en 
andere zaken insturen. Zonder 
jullie inbreng kunnen we de 
Spintölkes niet vullen. Zeker niet 
nu er geen activiteiten van onze 
vereniging zijn. 
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