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Redactie Retoriek

Inhoud

De sneeuw is weg, maar nog niet op de voorkant van dit nummer. Omdat ik het zo’n mooi
plaatje vind. Het contrast tussen de witte
sneeuw en het prachtige blauw van de lucht.

Zelf vind ik kaarten en plattegronden altijd
super interessant om te bestuderen. Daarom
was ik razend enthousiast toen ik van Theo
Karis een bericht kreeg over de laatste stand
van zaken m.b.t. het Aezel-project. Ik kan het
u van harte aanbevelen om er op te zoeken.
Je kunt er menig uurtje plezier aan beleven.
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Veel plezier, en tot een volgende keer,

Birgitte Beeren

Bestuurs Babbels
Op deze plek wil ik nogmaals berichten dat
onze jaarvergadering ná de zomervakantie
plaats zal vinden. Op dit moment zien we
geen mogelijkheid om nu die vergadering op
een veilige manier te houden. Wij denken dat
u daar begrip voor zult hebben.

Pete Leijsten
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Foto voorkant:
Boerderij De Erdbrug
januari 2021
Foto: Birgitte Beeren-Verstegen

Ingekomen
Raffeisenbank
In het vorige nummer vroeg Michel
Janssen om een foto van de
vroegere Raiffeisenbank. Nel Thijssen
reageerde snel en stuurde een
mooie foto in. Ze gaf er nog wat
extra informatie bij.
“Het gebouw waar nu Engelen in zit,
was vroeger het kantoor van de
CHV. Daar zat eerst ook de bank bij,
vanaf 1916. Later is er naast een
nieuwe bank gebouwd, waar nu
Tandunique zit. Een foto van de
inzegening in 1967 staat in het boek
Van Dorp naar Regio op bladzijde
152. Het oude gebouw staat in
hetzelfde boek op bladzijde 39.
Op bijgaande foto is het oude
gebouw te zien, tijdens een
processie in 1965. In het boek
Spinninghe I staat nog een latere
foto, na het samengaan met
Hegelsom (SEHECO), op bladzijde 101”.

In memoriam
Ons medelid Bèr Aerts overleed op maandag
15 februari. Een bidprentje is ter zijner
nagedachtenis hieronder afgedrukt.
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Aezel project
Op de Website AEZEL.EU is bij
het laatste nieuws te lezen dat bij de update
van februari 2021 nieuwe gemeenten zijn toegevoegd. Daarbij zijn ook Sevenum en onze
buurgemeenten Horst en Helden.
Op 10 oktober 2020 werd de eerste versie
gepresenteerd aan het grote publiek.
Honderden vrijwilligers hebben miljoenen
genealogische en kadastrale gegevens
ingevoerd, die gebundeld zijn in deze site. De
Provincie Limburg heeft zijn waardering voor
AEZEL uitgesproken en voorgedragen voor de
landelijke erfgoed-vrijwilligersprijs!
Deputé Koopmans startte tijdens een
feestelijke bijeenkomst in Ligne de livegang.
Door coronavoorschriften was het slechts
mogelijk een beperkt aantal personen hiervoor
uit te nodigen. U kunt deze bijeenkomst nog
terugzien via deze link.
Intussen is de update van februari 2021 een
feit waarbij de volgende verbeteringen zijn
aangebracht.
De layout van de homepage is aangepast.
Onder het thema ‘Minuutplans’ zijn in
plaats van 38 gemeenten nu 59 van de
oude kadastrale gemeenten zichtbaar!
 Het aantal icoontjes op de kaart is uitgebreid.
 De opzet van de database is vereenvoudigd.
 Een aantal verbeteringen zijn aangebracht
bij het thema “Bronnen”, ”Begraafplaatsen”,
“Stolpersteine”, en de weergave van diakritische tekens.
 Het probleem met het downloaden van
scans is opgelost.
 De belangrijkste teksten op de site zijn nu
viertalig.
Natuurlijk zijn we er daarmee nog niet. We
voorzien dat in de loop van het jaar

Ook zijn we gestart met het ‘project archiefbrigade’, een samenwerking tussen het LGGI
en de archieven, welke tot doel heeft alle kerkregisters (en op den duur de burgerlijke stand
registers) te scannen en te koppelen aan reeds
ingevoerde datasets. Een eerste stap die
samen met het RHCL gezet is, is het maken
van een complete basislijst van de registers
met vindplaats en een taakverdeling en
afspraken rond de aanpak.
Uw opmerkingen, aanvullingen en correcties
over deze nieuwe versie zijn meer dan welkom
en kunt op elke pagina indienen via de gele
button ‘Melden’.
Heb je interesse om wat tijd aan dit project te
besteden of wil je nog meer informatie, stuur
dan een berichtje naar
heemkundesevenum@gmail.com of
t.karis@aezel.eu

Theo Karis









Hieronder de gedigitaliseerde kadasterkaart van
Sevenum uit 1842. Midden onder de kom van
Sevenum. Links in het midden is duidelijk kasteel/
boerderij De Donck te herkennen. En rechtsboven
ligt de Erdbrug, van de foto van de voorpagina,
waarover meer details op de volgende pagina.

De scans uit 'Alle Limburgers' zijn overgezet.
Een stamboom-, statistiek- en collectie- en
correctiemodule worden toegevoegd. Ook
een dataset met betrekking tot gezagsdragers in Limburg door de eeuwen heen
is voorbereid tot en met gemeentelijk
niveau. Deze kan hopelijk dit jaar nog
zichtbaar gemaakt worden op de website.
Aanvulling van het thema begraafplaatsen
met de begraafplaatsen van Stramproy en
Geleen.
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Het rode blokje is de Erdbrug. De huidige wegen en
gebouwen zijn vaag in een laag onder de kaart van
1842 te zien. Zo is de schakelweg (N556), tussen
de rotonde en de Horsterweg, te herkennen. En ook
het Blakterbeekpark.
Ook is te zien dat de bocht voor de Erdbrug later
wat minder scherp gemaakt is. Vermoedelijk
vanwege het zicht.
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De Erdbrug was in 1842 eigendom van de erven
Willem Engels (zie afbeelding hieronder).
Via een naam kan ook gezocht worden naar álle
percelen die eigendom waren van die persoon. Zo
zijn in bovenstaande afbeelding alle percelen die
in 1842 eigendom waren van de erven Willem
Engels oranje omkaderd. De boerderij zelf ligt in
het oranje blokje bij de blauwe pijl.

Het mysterie van het huwelijk
(deel 2)
In het vorige nummer vertelde ik dat Willem
de Bruijn twee keer trouwde. Eerst in 1797
met de pas 16-jarige Joanna Jeuken. En in
1800 voor de tweede keer met de 15 jaar
oudere Theodora Janssen. Hij woont in de
Bantuin in Venlo als hij in 1812 voor de
tweede keer weduwnaar wordt. Tot zo ver
niets aan de hand met zijn huwelijken.

En alhoewel Willem wél zijn naam kon
schrijven, kon hij waarschijnlijk niet echt
lezen. In ieder geval heeft hij niet in de
gaten gehad dat zijn kinderen zijn achternaam niet kregen.
Pas in 1821 trouwt hij voor de burgerlijke
stand van Venlo met Cunera. En alhoewel Willem in 1800 nog zijn eigen huwelijksakte tekende, verklaarde hij nu niet te
kunnen schrijven.

Maar dan
Op 15 juni 1814 trouwt Willem voor de
derde keer. Hij trouwt in de Heldense kerk
met Cunera Verrijth uit Sevenum. Cunera is
in 1785 in Sevenum geboren als de dochter
van Joannes Verrijt en Maria Slots.
Al in 1786 overlijdt haar vader. Moeder
Maria Slots hertrouwt in 1788 met Jan
Hilkens uit Helden. Jan is ook weduwnaar.
Maria en haar kinderen trekken bij Jan op
de Stox in Helden in.
Voor zijn derde echtgenote is Willem dus
weer teruggegaan naar zijn ouders in
Helden. Die woonden op de Vosberg, en
dat is niet ver van de Stox.
Ook Cunera verhuist naar Venlo, daar op
de Maagdenberg, worden 3 kinderen
geboren. Deze kinderen worden allemaal
in
het
geboorteregister
in
Venlo
ingeschreven. Maar onder de naam
Verrijth (of een variant in schrijfwijze).

Detail huwelijksakte. Alle getuigen tekenen de
akte, zelfs de 74-jarige moeder van de bruid.
Bruid en bruidegom, en de vader van de
bruidegom verklaren niet te kunnen schrijven. En
tekenen de akte niet.

Tussen 1800 en 1821 is Willem het schrijven
verleerd. Bij de aangifte van de geboorte
van zijn kinderen heeft hij de akte dus niet
kunnen lezen. En niet gemerkt dat zijn
kinderen zijn achternaam niet kregen.
Blijkbaar zijn Willem en
Cunera er op een of
andere manier toch
achter gekomen dat
ze in gebreke zijn
gebleven. En is het in
1821 hersteld.
Het blijft wel gissen hoe
het
kan
dat
het
kerkelijk huwelijk plaats
kon vinden, zonder
eerst
een
wettelijk
huwelijk.

Genealogisch fragment Verrijt-Slots-Hilkens-Hanssen
Omwille van de leesbaarheid zijn alle jong overleden kinderen weggelaten.
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Als Willem en Cunera niet precies op de
hoogte waren van de wettelijke vereisten,
dan toch zeker de Heldense pastoor toch
wel.
Bij het huwelijk in 1821 worden de kinderen
wel officieel erkend en gewettigd. Pas dan
krijgen ze wettelijk de achternaam ‘de
Bruin’. Ik vermoed dat Willem en Cunera
niet te kwader trouw waren. En dat men op
de Maagdenberg hun gezin gewoon als
‘die van de Bruin’ kende.

Op de Maagdenberg worden nog twee
dochters geboren. En in 1831 overlijdt
Cunera daar. Willem gaat nog een 4e
huwelijk aan. En wéér uit Helden.
Wilhelmina Beurskens is de gelukkige. Zij is
maar liefst 26 jaar jonger dan Willem.
Willem en Wilhelmina breiden hun gezin
met nog eens vier kinderen uit.

Volkstelling Venlo, 1822

In de volkstelling van 1822 wordt het gezin
als ‘De Bruin—Van Riet’ vermeld, wonende
in de Bantuin. Nichtje Catharina de Bruijn
uit Helden woont ook bij hen.
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Tranchotkaart, 1803. Linksboven is de vesting
Venlo te zien. Het huidige Grand-Hotel Maagdenberg is toen de carré-vormige boerderij net boven
het woord Maagdenbergh. Ik vermoed dat Willem
in een van de 4 huisjes bij de witte pijl woonde.

Willem overlijdt in 1842. Zijn weduwe
hertrouwt met Wilhelmus Frenken. Met deze
Wilhelmus komt er nóg een Sevenums tintje
aan dit verhaal. Hij is de weduwnaar van
Everdina Maes die in Sevenum is geboren,
als dochter van Jacob Maes en Catharina
Litjens.
Al met al levert dit verhaal een
imponerend relatieschema op, dat hier
onder afgebeeld is. We zien Willem de
Bruin centraal staan, omringd door zijn 4
echtgenotes.
Uit
zijn
laatste
twee
huwelijken had hij kinderen, die onderaan
in het schema staan. En dat ‘andere
Sevenumse tintje’ is ook in dit schema te
zien. Everdina Maes is ook twee keer
gehuwd, En Willem Frenken drie keer.
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De kinderen uit deze laatste huwelijken
zijn niet opgenomen, dat werd wat al te
ingewikkeld. Al met al weer een prachtige
huwelijksketen. Dit keer weer met een
mooi verhaal er achter.

Birgitte Beeren

Heiligen (5): H. Bernadette
Bernadette Soubirous werd in 1844 in Lourdes
geboren in een eenvoudig molenaarsgezin. In
1857, ze is 11 jaar, is Bernadette met een
vriendin sprokkelhout aan het zoeken. In een
grot ziet ze een Dame. De vrouw is in het wit
gekleed met een blauwe sjerp. Op haar
blote voeten liggen 2 goud-gele rozen.
Samen bidden ze de rozenkrans.
Als Bernadette dit thuis verteld, verbiedt haar
moeder Bernadette om terug te gaan naar
de grot. Maar die keert toch terug. In totaal
verschijnt de witte dame 18 keer aan
Bernadette. Tijdens de 9e verschijning zegt de
vrouw dat Bernadette moet drinken uit de
bron. En als het meisje in de grond graaft,
vindt ze warempel een bron.

schap wel van hogerhand ontvangen
hebben. In 1862 worden de verschijningen
kerkelijk erkend. Waarna Lourdes uitgroeit tot
het grootste bedevaartsoord ter wereld.
En Bernadette?
In 1866 trad ze op 22-jarige leeftijd in in het
klooster in Nevers. Ze leefde een teruggetrokken bestaan in het klooster. Tot ze
tuberculose krijgt en in 1879 overleed.
In 1909 werden haar stoffelijke resten
op-gegraven. De resten bleken nauwelijks
vergaan te zijn. Tegenwoordig liggen haar
stoffelijke resten in de kerk van het klooster in
Nevers.

Later krijgt Bernadette de opdracht om
priesters te vragen een kapel op de
verschijningsplek te bouwen. In eerste
instantie twijfelt men aan haar oprechtheid.
Maar als de witte dame zich bekend maakt
met de woorden: “Ik ben de Onbevlekte
Ontvangenis”, gaan ze overstag. In 1854 had
paus Pius IX namelijk in een dogma verklaard
dat de Maagd Maria haar hele leven zonder
zonden is geweest (= onbevlekte ontvangenis).
De ongeletterde Bernadette kon dit dogma
nooit gelezen hebben. Dus moest ze de boodNaam:

Bernadette
De naam Bernadette is afgeleid van de naam Bernhard. Wat
een samenstelling van de Germaanse woorden: ‘brean’, ofwel
beer, en ‘hard’ ofwel sterk, krachtig.
Geboren:
07-01-1844 Lourdes
Overleden: 16-04-1879 Nevers
Feestdag:
18 februari
14-06-1925 (zalig verklaard) 08-12-1933 (heiligverklaring)
Beschermheilige tegen:
Ze is de patrones van de herders.
In Lourdes komen nog dagelijks vele zieken om zich te wassen met het water
uit de bron en in de lichtprocessie door de bedevaartsplaats te gaan. Door de
aanwezigheid van zo veel andere zieken, krijgt men de kracht om de eigen
ziekte en kwalen te doorstaan.
Symboliek:
Bernadette wordt meestal afgebeeld als herderinnetje met schapen of brandhout. Vaak geknield met de ogen naar boven gericht, de rozenkrans om haar
handen.
In een andere voorstelling wordt ze als kloosterzuster in een zwart habijt afgebeeld. Met zwarte sluier en witte ondersluier, met daaronder een in tweeën gesplitste bef.
Weerspreuken:
 Als met Sint Bernadette de muggen zwermen, moet ge in maart uw oren
wermen.
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Heiligen (6): Heilige Jozef
Jozef was verloofd met Maria. En als zij
zwanger blijkt te zijn, wil hij eigenlijk in stilte
van haar scheiden. Dan verschijnt er een
engel in zijn droom, die hem vertelt dat hij
Maria onbevreesd tot vrouw kan nemen,
omdat ze zwanger is van de Heilige Geest en
een zoon zal baren die de naam Jezus gaat
dragen.

Gedichtje over Jozef uit ‘Roosjes uit de
Hemeltuin’ uit 1946:

In de Bijbelverhalen wordt hij voorgesteld als
een goed huisvader. Hij begeleidt Maria op
weg naar Bethlehem. En is bij haar bij de
bevalling. Later brengt hij Jezus samen met
Maria naar de tempel om hem daar aan
God op te dragen. Ze laten Jezus daar nog
niet achter, hij is nog te jong. In zijn plaats
laten ze 2 duiven achter, het plaatsvervangend offer van arme mensen.

Smakt

Als Jezus 12 jaar is en ongemerkt tijdens het
paasfeest in de tempel achterblijft, is Jozef
bezorgd om hem, en keert hij terug naar
Jeruzalem om Jezus te halen. Dat is meteen
de laatste keer dat Jozef in de bijbel
vermeld wordt.

Smakt is naar verluid, de enige plek waar Sint
Jozef daarvoor vereerd wordt.

Naam:

Feestdag:

Sint Josef die zo welgemoed
Het goddelijk Kindje hebt behoed
Toen het door moordlust werd belaagd
En die het, samen met de Maagd,
Gebracht hebt naar een veilig land,
Reik ook aan mij uw sterke hand.

In onze buurt kennen we Sint Joep, zoals hij
hier liefkozend genoemd wordt, vooral van
de gelijknamige kapel in Smakt. Met name in
de maand maart gingen en gaan velen naar
deze kapel op bedevaart ‘voor een goede
bedkameraard’, voor een goede levenspartner. Ook vanuit Sevenum ging men op
bedevaart naar Smakt.

Slapende Jozef
Het schijnt dat paus Franciscus een speciale
verering voor Sint Jozef heeft.


Jozef
De oorspronkelijke betekenis van het Hebreeuwse woord ‘Joseph’. Is
’Jahweh (God) moge toevoegen’ of ‘God vermenigvuldige’.
19 maart (en op 1 mei: het feest van Jozef arbeider)

Beschermheilige:
Van timmerlieden, arbeiders, begrafenisondernemers, stervenden (voor een goede
dood), maagden, het huisgezin, voor de spoedige aan en verkoop van een huis, tegen
woningnood, verleiding en moeilijke situaties. Hij is de patroon van de Katholieke kerk
en van de arbeid. Ongehuwde mannen roepen hem ook aan om een goede huwelijkspartner te vinden
Symboliek:
Jozef kan worden afgebeeld als timmerman, het beroep dat hij uitoefende. Maar
meestal wordt hij afgebeeld als een wat oudere man. Soms samen met Jezus. In zijn
hand draagt hij een bloeiende lelie of een staf. De lelie staat symbool voor reinheid.
En verwijst ook naar het verhaal hoe Jozef ‘uitverkoren’ werd om de partner van Maria te worden. Nadat de engel haar verteld had dat ze een bijzonder kind zou baren,
moest er een man voor haar gezocht worden. Hiervoor werden 11 mannen gevraagd.
De priester vroeg hen hun staf achter te laten. De volgende dag bleek er aan de staf
van Jozef een bloem te bloeien. Dat werd beschouwd als het teken dat hij uitverkoren
was.
Weerspreuken:
 Als het helder is op Sint-Jozefdag, een goed jaar men verwachten mag
 Sint-Jozef helder en klaar, geeft licht een vruchtbaar jaar
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In zijn werkkamer staan maar liefst 2
beelden van Jozef. Naar het schijnt
staat er nog een derde beeld in zijn
slaapkamer. Ook paus Franciscus
‘ontdekte’ Jozef als het geheim van
een goede nachtrust. De foto laat zijn
werkkamer in het Vaticaan zien. Rechts
Jozef met staf met lelies en Jezus op zijn
arm, daarnaast een Madonna. En links
een slapende Sint Jozef.
‘s Avonds schrijft de paus zijn zorgen op
een briefje, legt dat onder het beeldje
van de slapende Jozef en gaat naar
bed. Dan slaapt hij goed, ondanks alle zorgen en verantwoordelijkheden die hij heeft.

Uit de werkkamer van paus Franciscus
beschermen, is hij een voorbeeld voor alle
mannen, aldus de paus. In onze wereld waar
psychologisch, verbaal en fysiek geweld
tegen vrouwen vandaag de dag zo duidelijk
aanwezig is, is Jozef een voorbeeld van een
respectvolle en gevoelige man.

2021: Jozefjaar
Op 8 december 2020, het hoogfeest van de
Onbevlekte Ontvangenis van de H.Maagd
Maria, en precies 150 jaar nadat St.Jozef
uitgeroepen werd tot patroonheilige van de
Katholieke kerk, kondigde paus Franciscus
een Jozefjaar af. Dat jaar ging meteen in en
wordt op 8 december 2021 afgesloten.

De Apostolische Penitentiairie, een Vaticaans
tribunaal dat zich bezighoudt met het
verlenen van aflaten, vertelt hoe men
speciale aflaten kan verdienen. Een volle
aflaat is te verdienen door gebed en boetedoening. Maar ook door daden van rechtsvaardigheid, naastenliefde en godsvrucht die
opgedragen zijn aan de heilige Jozef. Als
voorbeelden noemde het tribunaal: 30
minuten het Onzevader bidden of deelname
aan een geestelijke retraite, gewijd aan Sint
Jozef, van minimaal 1 dag. Gezinnen en
verloofde stellen die samen de rozenkrans
bidden kunnen daarmee ook een volle aflaat
verdienen.

In de apostolische brief ‘Patris Corde’ (met
het hart van een Vader), schrijft de paus dat
gelovigen in St.Jozef vaak een voorspreker,
steun en gids in moeilijke tijden kunnen
vinden. Sint Jozef herinnert ons er aan dat
degenen die in de schaduw lijken te staan,
een ongeëvenaarde rol in de heilsgeschiedenis kunnen spelen.
Door Jozefs onvoorwaardelijke aanvaarding
van Maria en zijn beslissing om ‘haar goede
naam, haar waardigheid en haar leven’ te
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Heilwens (3) Baeten - van Enckevort
Op 30 april 1931 trouwen Hendrik Hubert
Baeten en Maria Petronella van Enckevort
voor de burgerlijke stand in Sevenum.
Daags erna vindt het kerkelijk huwelijk plaats,
uiteraard in de parochiekerk van Sevenum.
Op deze laatste dag zal ook de bruiloft
gevierd worden. Bij deze gelegenheid werd
de heilwens voorgedragen door Nella
Baeten, de jongere zus van Henri.
De herinneringen van Gert Kessels-Baeten
aan haar ouders zijn in het navolgende
verhaal verwerkt.
Nella en Henri hebben elkaar vermoedelijk
leren kennen op de bruiloft van ome Piet
(Stepkes Piet) en tante Dora (Baeten ‘oet d’n
Hook’).
Het
was
een
zogenaamd
‘kruishuwelijk’. Ze trekken in bij de ouders van
Nella in Den Eigen (’Stepkes’).
Uit het huwelijk van Nella en Henri worden vier
kinderen geboren: Ans (Annie) in 1932, Jet in
1933, Gert (Gerda) in 1934 en … gelukkig
kwam er ook nog een zoon … Jeu in 1937.

Oudste foto van Gert zelf
Zomer 1935, samen met moeder

Relatieschema
Baeten - van Enckevort
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Behalve de oorlogsjaren, waren het
gelukkige jaren in een goede en
gezellige buurt.
Zo herinnert Gert zich dat de
Kapelkesbuurt twee keer per jaar de
straat met bloemen en zand
versierde voor de processie.
Met prachtige wagens deden ze
mee in de optocht tijdens het Oogstfeest. Vaak wonnen ze ook nog een
mooie prijs. Ze zijn zelfs een keer met
een bus naar La Gileppe in België
geweest. Dat was een heuse wereldreis.
Ze stuurt twee mooie foto’s van de
kinderen Baeten mee.
Ter afsluiting een gezinsfoto van het
gezin van haar grootouders, Pieter
Baeten en Hendrina Custers.
Achter: Maria - Nella - (groot)vader Pieter Baeten - Dora - (groot)moeder Hendrina Custers - Henri - Mina
Voor: Sophie

Gert Kessels-Baeten
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Heilwens Henri Baeten en Nella van Enckevort
Sevenum, 1 mei 1931
- 14 -

Elisabeth Verheijen
In het vorige nummer stond de
heilwens van Piet en Beth
Verstegen-Verheijen.
Piet
Hoogers meldde dat er een
paar foutjes ingeslopen waren.
Onder de foto van de ‘bruid’
staat Elisabeth Verstegen. De
bedoeling was dat daar haar
meisjesnaam stond: Verheijen.

AGENDA

Volgende uitgave
ca. februari 2021

In verband met
landelijke restricties
zijn alle activiteiten
voorlopig afgelast.
COLOFON
Ook in 2021

Verder meldde Piet dat op haar
grafsteen als overlijdensdatum
31 mei stond. De overlijdensakte geeft echter 30 mei als
overlijdensdatum aan. Ze is in
het
ziekenhuis
in
Horst
overleden en de aangifte is
waarschijnlijk
door
een
personeelslid gedaan. Vreemd
genoeg staat ook 31 mei als
overlijdensdatum
op
haar
bidprentje.

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.

In de akte staat dat ze ‘s avonds
laat, om elf uur, overleden is.
Misschien is dat een verklaring.
Of is de verkeerde dag aan de
familie doorgegeven.

Contributie
€ 25,- per lid
€ 35,- per gezinslidmaatschap

Tot mijn grote schaamte moet ik
ook bekennen dat er nóg een
foutje in het verhaal staat. Het is
niet zoon Herman die de
Hackert overnam, maar zoon
Grad. Herman is de kleinzoon
die na Grad de boerderij in eigendom kreeg.

Over te maken op Rabobankrekening

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

Bovenste gedeelte van de overlijdensakte van Elisabeth Verheijen,
waar in toch echt staat dat ze op 30 mei is overleden
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