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Redactie Retoriek 

Zag u ook het getal     in de mooie    

banner op de voorkant? Dit nummer is            

namelijk het 50e Spintölke. En dat verdient    

natuurlijk een extra gouden randje. 

Ik hoop dat u het net zo leuk vindt om de 

Spintölkes te lezen, als ik het vind om ze te 

maken. Ook deze keer is het gelukt om een 

diversiteit aan onderwerpen te bundelen. 

Helpt u mee om een volgend nummer te    

vullen? Stuur gerust foto’s en verhalen (groot 

en klein) in. 

Veel leesplezier, 

 

Birgitte Beeren 
 

 

Foto voorkant: 

Gebouw Brouwerij “De Hees”  

in de Renkensstraat 

Foto: april 2021 

Door: Birgitte Beeren-Verstegen 

Bestuurs Babbels 

Leven in de brouwerij? Jazeker. Dit is het 50e 

Spintölke. Joepie. Birgitte blijft haar best doen en 

het wordt erg gewaardeerd.  

Reden om een feestje? Tja, er komt licht aan het 

einde van de tunnel, maar we dienen ons nog 

even rustig te houden. Inmiddels is er wel versoepe-

ling, maar het is afwachten hoe dat uitpakt.  

Voorlopig blijven we ons houden aan de richtlijnen 

van het RIVM. We zullen ons best doen om onze 

activiteiten op te pakken, zodra het weer veilig en 

verantwoord is. Heb je een leuk idee om nog iets te 

doen, geef het dan aan ons door. 

Met beste groet, 

Pete Leijsten 
 

50 
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Ingezonden 
Het brouwerij-gebouw van de voormalige 

bierbrouwerij Vullinghs in de Renkensstraat 

wordt gesloopt. Als u dit leest, is de sloop  

wellicht al voltooid. Pete Leijsten stuurde een 

foto van de sloop om in het Spintölke te 

plaatsen.   

De meeste lezers weten waarschijnlijk wel dat 

een aantal jaren terug een boom aan de 

overkant van de weg bovenop het dak van 

het brouwerijgebouw viel.  

Enkele jaren terug was L1 in de Renkensstraat 

en maakte er opnames voor hun program-

ma ‘Ongerwaeg’. Voor de liefhebbers volgt 

hier de link om deze uitzending nog eens    

terug te kijken. De onderstaande foto is uit 

die bewuste uitzending. 

Op de volgende pagina’s volgen nog een 

paar foto’s van de sloop. En een uitgebreider 

artikel over de bewoners van deze plek is in                 

voorbereiding. Dat volgt in een van de       

volgende nummers. 

Aanvullingen Jaarboek 2020 

Van Sjeng Houben uit het Belgische Poppel is 

bekend, dat hij het Jaarboek elk jaar grondig 

doorleest. En meestal neemt hij de tijd om ook 

aanvullingen of kleine verbeteringen te mel-

den. Ook dit jaar. Volgens eigen zeggen is zijn 

‘commentaar’ dit jaar zeer beperkt 

Op pagina 54 onder punt 17 van het         

Jaarboek wordt geschreven over ‘Hekse-naze

-make’. Dat werd volgens hem inderdaad  

gedaan, maar niet met de zaden van de    

lindeboom. De paarsgewijze vleugeltjes, die 

zo mooi al draaiend naar beneden konden 

dwarrelen, waren de zaden van de esdoorn. 

Als ze van elkaar losgemaakt werden en de 

vrucht verwijderd werd, dan kleefden de 

‘dekseltjes’ van de vrucht ook op een 

‘welwillende neus’. 

De lindenboom bloeide op een andere        

manier. Die had een scheefstaand blaadje 

waar de vrucht scheef uit stak. Het zaadje 

was een bolletje op een stokje. Volgens Sjeng 

was het grappige daarvan, dat dat steeltje 

een soort breekpunt had, niet ver van het 

blad. Bij het breken kwam daar ook een      

kleverige substantie uit. Daarmee kon het    

bolletje weer op het stokje gezet worden. Dat 

was dan wel een flexibele verbinding. Zij 

noemden dat ’n koew aan de tuur zette.  

Sjengs meldde ook aanvullingen over het    

artikel over de houtzagerijen en kerkrazzia. 

Die zullen waarschijnlijk t.z.t. in een artikel in 

het Jaarboek of Spintölke verschijnen. 

Zaden van de Esdoorn 

https://l1.nl/ongerwaeg-een-boerderij-en-brouwerij-in-kronenberg-122352?pagina=2
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Afbraak brouwerij-gebouw Renkensstraat 

Maart 2021 

April 2021 

Foto’s Birgitte Beeren 
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Nóg een Sevenumse priester 

In het boek over de Sevenumse kerk staat een lijst met      

Sevenumse priesters. In het laatste jaarboek is deze lijst   

aangevuld. Onlangs overleed een priester die per abuis in      

beide lijsten ontbrak: Jan Billekens, ofwel ‘Jan vanne 

Haemmaeker’. Hij noemde zichzelf ooit ‘Jan van Koëbus 

Jan Engels ziene Jan oet ‘t Derp’. Maar daarover  later 

meer. 

Jan werd in 1924 geboren als zoon van Jan en Dorothea 

Billekens-Wilms. Zijn ouderlijk huis stond op de hoek van de 

Markt en de Peperstraat (tegenwoordig Bebo). In 1953 

werd hij in Roermond tot priester gewijd. Hij was achtereen-

volgens kapelaan in de Hubertusparochie in Blerick en 

daarna in de H. Hartparochie in Venlo, pastoor in Steijl en 

tenslotte pastoraal werker in Maria Auxiliatrix in Venlo. Op 

17 april 2021 overleed hij op 96-jarige leeftijd in Horst. 

Zijn eerste bijnaam, ‘vanne Haemmaeker’, dankt hij aan 

het beroep van zijn vader: zadelmaker. Voor de tweede 

bijnaam moeten we iets verder terug in de tijd. Zijn        

overgrootvader, Hendrik Billekens, was klompenmaker   

vooraan in de Steeg (nu nr. 1). Hij overleed jong. Overgroot-

moeder hertrouwde met Jan Engels, die ook klompen-

maker was. Omdat er al zo veel Billekensen in Sevenum   

waren, werd deze familie ‘Jan Engels genoemd. De groot-

vader van pastoor Jan, werd ‘Koëbus Jan Engels’              

genoemd. En zo werd de Jan Billekens uit dit artikel ‘Jan 

van Koëbus Jan  Engels ziene Jan oet ‘t Derp’.   

1934: 2e huwelijk van Jan Billekens met Maria Petronella Smits 
Staande: Jan—Nelly—Dora—Nelly Smits—Lena—Mien—Annie 

Vooraan Jan en Maria Petronella Billekens-Smits 
Nelly Smits was het aangenomen en petekind van Maria Petronella Smits 
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Pieter Baeten trof in een boekje van de Unie 

van Sevenum een foto aan waar hij meer 

over wil weten. De foto zou dateren van 1944.  

 

We zien een auto, waar een paard voor-

gespannen is. Waarschijnlijk doordat er brand-

stofschaarste was in die tijd.  

De auto, waarschijnlijk een Chevrolet, heeft 

als kenteken P-19909. Rechts naast de auto 

staan twee heren. Een met hoed en een, 

waarschijnlijk jonger, zonder hoed. 

 

Let ook eens op de boerderij of schuur op de 

foto. De houten toegangspoort van de     

boerderij staat open, en daar wordt de auto 

juist uitgetrokken. Op de gevel van de      

boerderij zie ik muurankers in de vorm van   

verticale staven. Maar ook iets wits. Of dat 

kalkaanslag is, of schilderingen, of wellicht 

een jaartal, is niet duidelijk. Ook na het        

vergroten van de foto blijft dat wazig. 

 

De vragen van Pieter zijn:  

 Wie zijn de personen op de foto? 

 Wie is eigenaar van deze auto? 

 Welke boerderij staat er op deze foto? 

 

Kortom iedereen die meer over deze foto kan 

vertellen wordt gevraagd om te reageren. Dat 

kan natuurlijk rechtstreeks naar Pieter Baeten, 

maar dat kan ook via het e-mailadres van    

onze vereniging.  

Hulp gevraagd 

Naschrift: 

 

Volgens Frank Beeren is deze auto              

waarschijnlijk een Chevrolet, die begin jaren 

‘30 gemaakt is. In die tijd waren deze         

Amerikaanse auto’s ook in Nederland te      

verkrijgen. Ze boden meer waar aan voor hun 

prijs, dan de gangbare Europese merken. 

Vergelijking met het kenteken van Opa       

Beeren, wijst uit dat P-19909 in het begin van 

de jaren ‘30 uitgegeven moet zijn. Dat is dan 

ook ongeveer de tijd dat het rijbewijs gehaald 

werd.  De eigenaar van de P-19909 zal dus 

vóór 1915 geboren zijn. 
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Oude Kentekens (van auto’s) 

Vóór 1898 was er in Nederland geen         

regelgeving m.b.t. auto’s in het algemeen. 

In dat jaar werden de eerste kentekens 

voor voertuigen afgegeven. Daarmee was 

Nederland het 3e land in Europa met een        

voertuigregistratie. 

Elk voertuig (auto én motoren) kreeg een 

nummer. Beginnend bij 1. In 1899 waren er 

al 168 platen uitgegeven. 

Maar in 1906, na 2.065 kentekenplaten, was 

dit systeem niet meer te handhaven. Er 

kwam een nieuw systeem. De kenteken-

platen werden per provincie uitgegeven. Ze 

begonnen met een letter, gevolgd door 

een getal. Alle Limburgse nummerbewijzen 

begonnen met een ‘P’.  

Kenteken P1, het eerste van Limburg in     

deze serie, werd uitgereikt aan de heer Van 

Aubel, eigenaar van bierbouwerij “De      

Ridder” in Maastricht.  

Het Nationaal Archief in Den Haag bewaart 

registers van namen van eigenaren. Over 

de periode 1898 tot 1905 hebben ze de    

registers van heel Nederland. En van 1906 

tot 1950 alleen van de provincie Zuid-

Holland. Die van Limburg van 1906 tot 1950 

zijn er niet (meer). 

Overzichtelijk systeem, met een nadeel. De 

kentekenplaat was gekoppeld aan een 

persoon en niet aan het voertuig zelf. Dus 

bij verkoop van het voertuig, werd het     

kenteken er af gehaald en bleef bij de 

‘oude’ eigenaar. 

 

Door de auto werd men steeds mobieler, en 

reed men steeds vaker en verder. En           

ontstond de behoefte aan een landelijk,   

centraal toegankelijke kentekenadministratie. 

In 1950 werd het systeem daarom nog eens 

veranderd. De Rijksdienst voor het             

Wegverkeer werd opgericht. En zij beheren 

(nog steeds) een landelijk bestand met de 

kentekens. Tweede verandering was dat de  

kentekens aan het voertuig zélf gekoppeld 

werden. In het registratiesysteem werd         

uiteraard wel de eigenaar vermeld. Maar bij 

verkoop van het voertuig, ging het kenteken 

met het voertuig mee naar de nieuwe         

eigenaar. 

Omdat de registers voor Limburg niet meer te 

vinden zijn, is een aantal jaren geleden,       

onder leiding van het Limburgs Museum, een 

project van start gegaan om oude kentekens 

en de houders daarvan op te sporen. En zo 

mogelijk ook te koppelen aan foto’s.  Dit    

project zou in maart 2017 voor onbepaalde 

tijd stopgezet zijn volgens een bron op        

internet.  

Voor Brabantse kentekens is er wel een online

-database opgezet. Kijk hiervoor op de site: 

www.deautovanmijnopa.nl.  

Niet Sevenum, maar Weert. De allereerste   

auto van Opa Beeren, met kenteken P-16670. 

Opa is in 1903 geboren en haalde eind jaren 

20 zijn rijbewijs. 
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De ijsheiligen zijn de naamdagen van een 

aantal katholieke heiligen die vallen in de 

periode 11 tot en met 15 mei. Ook de         

heiligen zelf worden wel ijsheiligen genoemd. 

 

Tot de ijsheiligen horen: 

 H.Mamertus - 11 mei 

 H. Pancratius - 12 mei 

 H. Servatius van Maastricht - 13 mei 

 H. Bonifatius van Tarsus - 14 mei 

 

In de volksweerkunde zijn deze dagen in mei 

de laatste dagen in het voorjaar waarop 

nog nachtvorst kan voorkomen. Een klein 

overzichtje met minimumtemperaturen van 

weerstation De Bilt, laat zien dat dit niet altijd 

opgaat. Zelfs vorig jaar was er nog vorst. 

 

 Jaar min.temperatuur 

11 mei 1928 - 2,0 

12 mei 1941 - 1,7 

13 mei 1941   0,4 

14 mei 2020 - 1,0 

15 mei 2020 - 1,2 

IJsheiligen is een van de oudste en meest  

bekende begrippen uit de volksweerkunde. 

Al rond het jaar 1000 worden ze zo genoemd. 

Omdat drie een heilig getal is (denk aan    

Heilige drie-eenheid), worden er soms ook 

maar drie heiligen tot de ijsheiligen gerekend. 

Mamertus of Bonifatius vervalt dan,              

afhankelijk van het land of regio. 

 

Soms wordt ook 15 mei nog tot de IJsheiligen 

gerekend. Dit is de dag van de H.Sophia, ook 

wel ‘Koude Sophie’ genoemd. Duiitsland kent 

nog steeds het spreekwoord: “Pflanze nie vor 

der kalten Sophie”.  

 
Nederlandse weerspreuken 

 Pancraas, Servaas en Bonifaas, geven ijs 

en vorst helaas 

 IJsheiligen hebben harde koppen 

 Voor ijsheiligen de bloemen buiten, veelal 

kun je daar naar fluiten, wacht af tot ze 

zijn voorbij, de bloemen zijn u daarvoor 

blij. 

IJsheiligen 
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Mamertus werd aan het begin van de 5e 

eeuw in Frankrijk geboren. Zijn broer was de 

theologische auteur Claudianus Mamertus. 

 

In het jaar 461 werd Mamertus bisschop in zijn 

geboortestad. Daar kwam hij in aanvaring 

met paus Hilarius. Mamertus had eigen-

machtig de kerkelijke indeling in de streek 

rond Vienne veranderd. De toenmalige 

paus, Hilarius, keurde dat uiteraard af en gaf 

hem een stevige reprimande. 

 

Als bisschop had Mamertus een ruim hart 

voor alle mensen. Hij bestreed de visie van 

andere bisschoppen uit die tijd, dat  Christus 

alleen voor een paar uitverkorenen gestor-

ven zou zijn. Mamertus was er van overtuigd 

dat Christus voor álle mensen gestorven was. 

 

In Mamertus’ tijd waren er diverse oorlogen, 

natuurrampen, en andere onheilen. Al dat 

onheil werd verklaard als straf voor de      

zonden die men begaan had. Zo woedde er 

eens een vernietigende brand in Vienne.  

Mamertus zou deze brand weten te           

bedwingen door voor het altaar in de kerk 

neer te knielen en te bidden om redding en 

uitkomst. Korte tijd later, op Paasavond, was 

er wéér brand. En wéér knielde de bisschop 

en bad voor behoud van de stad. En wéér 

ging het vuur uit. Mamertus greep deze 

’redding’ aan om de kracht van een gebed 

te benadrukken. 

 

Om doorlopend verschoond te blijven van 

onheil bedacht hij In 470 de bidprocessie. In 

drie boetedagen voor Hemelvaart trok een 

bidprocessie (ook kruisprocessie genoemd) 

door de straten van de stad. Men bad voor 

goddelijke hulp en afwending van rampen. 

Later verspreidde dit gebruik. In de 10e of 11e 

eeuw werd het officieel ingevoerd in de hele 

kerk. Ook tegenwoordig bestaat het nog.  

Heiligen (9): H. Mamertus 

Naam: Mamertus (ook Mamert of Mamer) 
Geboren: 5e eeuw in Vienne, Frankrijk 
Overleden: 11 mei 475 
Feestdag: 11 mei 
Zaligverklraing: 18-04-190 te Parijs door paus Pius X 
Heiligverklaring: 16-05-1920 te Rome door paus Benedictus XV 
 
Beschermheilige:  
Mamertus is de schutspatroon van herders en de brandweer. Hij wordt vaak aangeroepen bij droog-
te, koortsaanvallen, en bij ziekten op en van de borst of ingewanden. 
Hij is ook de patroon van minnen en zogende moeders, omdat de klank van zijn naam doet denken 
aan het Latijnse woord ‘mamma’, ofwel moederborst. 
 
Symboliek: 
Hij wordt afgebeeld als bisschop met mijter, staf, en tabberd. Vaak ook met een boek of met een 
streng opgerolde darmen. Maar ook wel met een branden licht, als symbool voor waakzaam geloof 
voor al die branden die hij met gebed succesvol bestreed. 
 
Weerspreuken: 

 Les saint Servais, Pancras, Mamert: font à eux trois un petit hiver. Vrij vertaald: De heilige Servati-
us, Pancratius en Mamertus doen met zijn drietjes de winter nog eens dunnetjes over. 

 Al is Mamertus oud en grijs, hij houdt van vriezen en van ijs. 
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Volgens de legende waren zijn ouders       

welgestelde Romeinse burgers, die in Frygië 

woonden. Pancratius was nog maar een 

kind, toen beide ouders overleden. Een oom 

nam de zorg voor de jongen op zich. Samen 

met deze oom Dionysius reisde Pancratius 

naar Rome om daar een goede baan in het 

leger te bemachtigen.  

 

In Rome zag hij vol afschuw hij hoe de keizer 

Christenen liet vervolgen, oppakken en op 

een gruwelijke manier om liet brengen. Het 

fascineerde hem dat deze gelovigen deson-

danks niet bitter of haatdragend waren. Ze 

bleven bidden voor het welzijn van de keizer 

en zijn volgelingen. Daarop liet Pancratius 

zich bekeren.  

 

Ook hij werd verraden en opgepakt. De     

keizer probeerde hem nog op andere        

gedachten te brengen. Hij beloofde een       

glanzende carrière in het leger, en zelfs een 

riant salaris. Maar dat was tevergeefs. De 

jonge Pancratius, volgens eigen zeggen was 

hij pas 14 jaar, liet zich niet overhalen. Zelfs 

niet na dreigingen met gruwelijke folteringen.  

Uiteindelijk werd hij door een zwaardslag    

gedood. 

Paus Symmachus bouwde een kerk op de 

plek van de terechtstelling in Rome, de        

Pancratiusbasiliek. Al vanaf het begin was er in 

deze kerk op de zondag na Pasen een aparte 

plechtigheid. De nieuwe dopelingen droegen 

tijdens Pasen en de week er na     witte gewa-

den in de kerk. Wit als de kleur van onschuld. 

Op de zondag ná Pasen droegen ze dat voor 

de laatste keer. Vandaar dat   deze zondag 

‘Beloken Pasen’ (blanke of     witte Pasen) ge-

noemd wordt 
 

Eens was er een heftige ruzie tussen 2           

inwoners van Rome. Ze riepen de rechter    

erbij, maar er kon geen uitspraak gedaan 

worden, vanwege gebrek aan bewijs. Er werd 

tot een Godsoordeel besloten. Beide mannen 

moesten naar de Sint-Pieter gaan, hun hand 

op het altaar leggen en zweren dat ze         

onschuldig waren. God of in ieder geval 

St.Petrus zou nooit een valse eed tolereren.  
 

Maar… er gebeurde niets. Er zouden twee          

verklaringen zijn. Ofwel God was bijzonder   

vergevingsgezind. Ofwel een jongere heilige 

kreeg nu de kans om zijn wondermacht te    

tonen. Dus toog men naar de Pancratiuskerk 

en daar herhaalde men het ritueel. Nu bleek 

dat de schuldige zijn hand niet meer van het 

altaar los kon krijgen. Wat hij ook probeerde. 

Vanaf die tijd was een eed, uitgesproken in 

deze kerk, bijzonder heilig en mocht zeker niet 

geschonden worden. 

Heiligen (10): H. Pancratius 

Naam: Pancratius 
Geboren: Synnada, Frygië (tegenwoordig centraal Turkije) 
Overleden: 12-05-304 in Rome 
Feestdag: 12 mei 
 
Beschermheilige: 
Hij is de patroon van kinderen in het algemeen en in het bijzonder kinderen die 
de Eerste Communie doen. Ook is hij beschermer van jonge aanplant en bloe-
sem. En wordt zijn voorspraak ingeroepen tegen valse getuigenissen en mein-
eed. Tegen hoofdpijn en kramp.  
 
Symboliek: 
Pancratius wordt meestal afgebeeld als een jongeman met zwaard. Of hij wordt 
afgebeeld als martelaar, met een martelaarspalmtak in zijn hand, of een marte-
laarskroon op zijn hoofd. 
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Volgende uitgave 

ca. juni 2021 

 

 

 

 

 

COLOFON  

Heemkundevereniging Sevenum 

Mgr. Evertsstraat 11 

5975 BR  SEVENUM 

 

E-mail 
heemkundesevenum@gmail.com 

 

Website 
www.heemkundesevenum.nl 
 

 

Openingstijden De Spinde 

Iedere zaterdag                           
van 10.00 tot 12.30 uur.  

Op feestdagen en in de             
zomermaanden gesloten. 

Tijdelijk gesloten vanwege de 

pandemie-maatregelen 

 

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

NL76RABO0147218012   

AGENDA  
 

In verband met 

landelijke restricties  

zijn alle activiteiten  

voorlopig afgelast. 

 

Ook in 2021 

Leuk plaatje 

In deze vreemde tijd wandel ik 

veel. Niet alleen is het een goede 

lichaamsbeweging en maakt het 

mijn hoofd weer leeg. Het levert 

vaak boeiende ontmoetingen en   

bijzondere gesprekken, die ook 

heel leerzaam zijn, op.  

En daar uit volgen regelmatig 

nieuwe ideeën of onderwerpen 

voor het Spintölke. 

Op een van die wandelingen viel 

me dit plaatje op. Een herenfiets, 

geparkeerd naast een huis in de 

Renkensstraat. Net van tevoren 

had ik nog een uitgebreid         

gesprek met de eigenaar.          

Uiteraard over Heemkundige    

onderwerpen. 

Wat mij opviel aan de fiets, was 

hetgeen onder de snelbinder     

gebonden was. Ik had het al in 

één ruk uitgelezen. Herkent u het 

ook? 

Birgitte Beeren 

Ingezonden (2) 
 

Sjeng Houben had ook een 

mooie aanvulling voor het 

artikel over houtzagerijen 

van Pieter Baeten in het 

Jaarboek. Hij memoreert dat 

hij ‘geen weet’ had van 

houtzagerijen in Sevenum. 

Maar aangezien zijn moeder 

een ‘Britse’ was, was hij wel 

zeer bekend met houtzagerij 

Pennings vooraan in      

Maasbree. Hij zag daar hoe 

boomstammen in de lengte 

tot planken gezaagd       

werden. Hij meent zich ook 

te herinneren dat ‘onze’   

kapelaan Pennings verwant 

is aan die houtzagerij.  

 

Sjeng speelt graag met 

woorden en vat dat vaak in 

de vorm van een haiku.  

Over de zagerij maakte hij 

deze:  

 

 

Zagerij spoorloos 

is maar hoe je dat ziet 

Spoor zagerijloos 

 

waar planken lagen, 

zagen daar zagen zagen 

zonder te vragen 

 

 

Sjeng Houben 
 


