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Foto voorkant: 

De kerktoren van Sevenum in prachtig 

licht. Als teken van hoop en vertrouwen 

op betere tijden die komen. 

Foto: Birgitte Beeren-Verstegen, 2021 

 

Redactie Retoriek 

 

En dan is dit al weer het allerlaatste nummer 

van dit jaar. Wat voor een jaar! Nu achteraf, 

lijkt het omgevlogen, maar sommige periodes 

waren toch behoorlijk pittig. Zeker voor mij. 

 

Ik hoop dat u genoten heeft van alle extra 

edities die ik voor u gemaakt heb. Mijn wens 

voor het volgend jaar is dat we er SAMEN 

weer een mooi jaar, vol Spintölkes van        

maken. Maar daar heb ik ook uw hulp bij     

nodig.  

 

Voor nu wens ik u een “Zalig Kerstfeest” en 

een “Gelukkig Nieuwjaar”. Dat het jaar 2022 

geluk, liefde en maar vooral gezondheid    

moge brengen voor iedereen. 

Birgitte Beeren 
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Namens het bestuur wens ik  

iedereen een zalig kerstfeest,  

vol warmte en liefde toe.  

 

En een vrolijk en sprankelend begin van het nieuwe jaar. 

Dat we elkaar in het jaar 2022  

weer regelmatig mogen treffen  

om samen activiteiten te ondernemen. 

 

 

Pete Leijsten 
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Sinds begin november zijn de bekende 

maatregelen weer aangescherpt. Dat        

betekend dat de praotaovenden weer      

opgeschort zijn.  

Maar nét voor de ingang van die maat-

regelen was er een praotaovend in de     

Wingerd. Daar zijn deze foto’s gemaakt.  

Er kwamen weer een paar interessante      

onderwerpen aan bod.  

 

Praotaovend 

Afgesproken is om op de eerstvolgende          

bijeenkomst verder te praten over “Wie kwam er 

vroeger allemaal aan de deur?” Daarmee    

worden bijvoorbeeld, bakkers, scharenslijpers, 

voddenmannen, en andere (ambachts)lui     

bedoeld. 

Birgitte Beeren 
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Zaterdag 13 november 2021 

In het laatste Spintölke stonden de prachtige 

posters van ‘Funske’ met de tekeningen en      

uitleg van een aantal woorden in het Zaerums 

dialect. Deze posters hingen ook her en der in 

Sevenum zelf. Het was de tijd van Zaerum Kwist, 

dus de link met dat dorpsevenement werd al 

snel gelegd. 

 

Wat zullen de mensen achter deze poster          

gegniffeld hebben, want het was een ludieke 

actie voor de ‘onthulling’ van het digitale 

Zaerums woordenboek. 

 

Al langere tijd waren Zef en Jaer Mertens, twee     

jonge Sevenummers, bezig om ‘ons’ woorden 

boek digitaal beschikbaar te maken. Een         

geniaal idee, om meerdere redenen: 

 het bereik is wereldwijd 

 Het papieren exemplaar was al snel na de 

presentatie uitverkocht 

 

Maar de meest interessante gedachte daar-

achter is dat jongeren tegenwoordig amper iets 

in boeken opzoeken, maar wél digitaal op hun 

telefoon of tablet. En dat zijn nou net de mensen 

die het dialect levend moeten houden. En dat 

gebeurt ook in gesprekken op whatsapp, of 

door de dialect mêmes van Zaerum Mêmes. 

Maar de beide jongens misten toch een snel en        

toegankelijk naslagwerk. En besloten het toen 

zelf te ontwikkelen. En dat werd het digitale 

woordenboek. 

 

Zaterdag 13 november was het dan zo ver. In 

het restaurant van Jansen-Noy werd het digitale 

woordenboek gelanceerd. Uiteraard waren Zef 

en Jaer Mertens aanwezig. Maar ook Mien Wijn-

hoven en Nel Thijssen, die verantwoordelijk     

waren voor de papieren versie, waren uiteraard 

present. Die papieren versie zag overigens bijna 

op de kop af 11 jaar eerder het levenslicht.      

Namelijk op 30 oktober 2010. 
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Op de website: sevenumswoordenboek.nl kan 

iedereen zelf gemakkelijk zoeken. Zowel van het 

Nederlands naar het dialect, als andersom. 

 

Uiteraard zocht ik meteen het woord Spintölke 

op. Maar wat zag ik… 

 

Geen enkel resultaat !!! Dat kan toch niet !!! Groot 

gemis natuurlijk.  

Gelukkig is het een digitaal woordenboek, dat 

houdt in dat er gemakkelijk woorden bijgevoegd 

kunnen worden. Ik ga er van uit dat dit een klein 

missertje is, een bug, ofwel in goed ‘Zaerums’: 

een klein ’faelerke’ dat snel en eenvoudig te    

verhelpen is.  

 Birgitte Beeren 
 

Links: 

 artikel in Hallo Horst aan de Maas 

 Kay Thijssen in gesprek met de makers 

 Zaerums woordenbook 

 

 

https://www.sevenumswoordenboek.nl/index.php?q=spint%F6lke&language_type=All
http://hallohorstaandemaas.nl/Article/Details/6905
https://www.youtube.com/watch?v=lv9bFGbzGVA
https://www.sevenumswoordenboek.nl/index.php?q=spint%F6lke&language_type=All
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’t Zaerums Waordebook ONLINE! 

’t Is toch nit te geluueve wat ze vort kónne… 

 

Det zujjen aos elders zaeker zegken as se d’r 

beej waore gewest op d’n 13de november 2021 

heej in derp, ’s aoves inne baeste kamer van 

Jansen-Noy: beej juffr. Jansen. 

                                                                                      

Wat waore we dao welkom! D’r waas wet te 

drinken en wet lekkers te aete - noow hèt det 

vort: met ’n hapje en ’n drankje - en d’r waorte 

bieëstig schoeëne en slumme wäörd gespraoke 

dor de twieë gebreurs Mertens: Jaer en Zef, die 

samen ‘nen degeliken oêtlek gaven ouver det 

groeëte online-gebäöre wat zeej paraat hebbe 

gemakt. Wie ze d’r toe gekaome waore, wat 

äör gedraeven hej um det schoeëne, pepére 

Zaerums waordebook nág mier vör ederieën 

toegankelik te make! En noow hengt det book 

vort inne loocht; des toch nit te geluueve?     

Ederieën kan vort os geleefde aezelstaal         

opzeuken en laeze: wäörd, gezegdes, äör       

beteikenis en nag wiêd mier! En kan me det zelf 

nit, dan vrugt me ’t   anne kiengder of anne 

kleinkiengder. (Dao blieft beej die ok altiêd wal 

wet van hange) 

 

Mar de kieps deep aaf vör Zef en Jaer Mertens! 

Det is ’n schrikkelik werk gewest; twieë jaor daag 

in daag oêt achter de computer os Zaerumse 

taal de loocht injage. Mar noow is ’t klaor,       

gedaon. Noow kónnen alle mingese - dus ok die 

van Haors, zaeker sunkt ze beej    Zaerum zien 

gekaome - van ‘t Zaerums Waordebook         

profitere! Want d’r waas ok ‘nen Haorster wet-

haojer dao din aovend, din gelukkig ok plat 

pradde. Det deej din noow nag in zien eige 

taaltje; ’t Haorster. Ie brâcht ’n plenkske met 

straekprodukte mej vör de       

Mertens-jónges. Netjes. Mar 

‘ne volgende kier haop ik 

din ’n Zaerums laesplenkske 

te kónne gaeve. Dao wört   

nemes  dómmer van. Ik heb 

de wäörd al jaore klaor en 

det plenkske kumt d’r ok. 

Haopelik… 

 

Mar sónger gekheid; det 

waas dao ’n plezèrrig       

sameziên met allemaol 

mingese die nag altiêd gaer 

Zaerums praoten en die dao 

ok venalles venaaf wieëten 

V.l.n.r.: Mien Wijnhoven - de gebroeders Mertens—       

Nel Thijssen - Pete Leijsten 

en det äör laevelânk an jan en allemân 

daor wille gaeve. Zoeëdet allemaol os              

kiengds-kiengder nag zulle wieëte det ’ne       

fiespernölles ginnen aoje, fiêze kaerel is, mar 

emes din diene kepotte fiets makt en ’t     

rimke van dien tasje en mier van die        

mankementjes. Det ‘ne sopkaetel vör de 

wès waas en um ’t verkesvoor in te kaoke, 

mar nit vör te dippen as se tapas its. Det ’n 

schilderstuk nit altiêd ’n schilderiej is… Mar 

ok det ’n spinning wal degelik väöl weg hej 

van ‘n fuif in ’n kieët, behalve dan ’t spinne, 

breien en allieënig ‘nen appel aete… 

 

Vraog: ‘Maar is noow de Zaerumse taal     

gered?’ Nieë. Nit as op dezelfden aovend 

de Zaerumse väörzitter vanne Zaerumse 

Heemkundeverieëneging oet zien eige zaet 

det ie nag altiêd Nederlands prat met zien 

Zaerumse kiengder… ’t Waord toen wal    

efkes bieëstig stil inne baeste    kamer. Boeh 

rope? Nieë, zaeker nit. Dao mót gewoeën 

wet an gedaon waere. Op dit gebied haet 

nit allieën aoze väörzitter ’n väörbildfunctie, 

mar ederiën en daomej oêt!     

                                                                                                                           

En det hebbe dit kier Zef en Jaer gedaon; 

danke, hiere Mertens! Dank!  

 

P.S. Mar wat hebbe weej ‘nen ierlike      

väörzitter!
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Aezel projek 

Een van de activiteiten van onze vereniging die 

wél door mogen gaan, is het Aezel Projek. U weet 

wel, die ijverige invoerders die zorgen dat wij via 

internet precies kunnen zien wie, wanneer, welk 

perceel in eigendom had.  Of welke percelen van 

een bepaalde persoon waren. 

Dit is een project waar iedereen met een         

computer aan kan deelnemen. Gewoon thuis, op 

de momenten dat het U uitkomt. Al is het midden 

in de nacht. 

Omdat velen toch wat huiverig zijn om te            

beginnen, graag wat extra hulp hebben bij de 

start, of wat positieve aanmoediging, is de         

Sevenumse projectleider, Theo Karis, een soort 

Aezel-cafe begonnen. 

In onze eigen Spinde kunnen de vrijwilligers bij    

elkaar komen. Om ervaringen uit te wisselen, om 

vragen te stellen, of hulp te vragen. Of samen 

naar een lastig te lezen bladzijde kijken. Altijd is er 

wel iemand die kan helpen. 

Als men de eigen laptop meeneemt kan er ook in 

de Spinde aan de teksten gewerkt worden. Wel zo 

gezellig, en het ‘plakt’ beter,  volgens goed 

Zaerums gezegde. 

Het project kan zeker nog nieuwe vrijwilligers      

gebruiken. Men hoeft niet over veel tijd te           

beschikken, maar wel over een computer en    

goede wil. Vraag via de     

secretaresse van onze         

vereniging of Theo Karis eens 

wanneer het volgende Aezel-

café is, en loop eens binnen. 

Kijk eens wat er gedaan 

wordt, praat met een          

vrijwilliger, of probeer daar 

gewoon zelf een regel of 

twee in te voeren. Het is niet 

moeilijk. 

 

Naschrift: op het moment 

dat dit Spintölke verspreid 

wordt, is besloten om ook 

het Aezel-café voorlopig 

te sluiten. Gezondheid    

boven alles. 

Rubie: een sigarenfamilie 

Onlangs zijn er weer verscherpte overheids-

maatregelen afgekondigd. Hierdoor heeft het    

bestuur en de archiefcommissie besloten om de 

Spinde met onmiddellijke ingang te sluiten. Daar-

door is het lastiger om contact te (onder)houden. 

Gelukkig hebben we een aantal actieve leden die 

dit proberen te ondervangen. 

 

Zo heeft U onlangs via de mail 

een digitaal boek over de     

familie Rubie uit Horst           

ontvangen. Dit zijn voorouders 

van Janus Rubie (zie foto hier-

naast), bij de meeste oudere 

Sevenummers wel bekend. 

Pieter zocht de geschiedenis 

van deze sigarenfamilie uit.  

En beschreef dat op toegankelijke manier, onder-

steund door heel veel foto’s en afbeeldingen. 

 

Herinneringen aan Sinterklaas,  

Kerstmis en Oud & nieuw 

Nel Verstegen-Maessen liet via onze secretaresse 

iedereen haar eigen herinneringen aan Sinterklaas 

en Kerstmis toezenden. Met daarbij de oproep aan 

iedereen om uw eigen herin-

neringen ook op papier te     

zetten en in te sturen. Als er       

genoeg verhalen ingezonden 

worden, kan er een nieuwe 

uitgave van gemaakt worden. 

Dus klim in de pen en beschrijf 

hoe Sinterklaas en/of Kerstmis 

en/of Oud & Nieuw bij uw thuis 

gevierd werd. 

Of hoe u het nu viert.  

Gebeurtenissen van vandaag 

zi jn immers morgen al           

geschiedenis. Hopelijk komen 

er op deze manier verhalen 

van de jaren ’30-’40 tot en met 

deze eeuw boven water. Dat 

wordt op die manier een 

mooie collectie bij elkaar. 

2020: Burgemeester Palmen helpt Sinterklaas 
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Oproep voor Heemkundige Bijdragen in Jaarboek 2021 

  
Ondanks dat er ook in 2021 weinig activiteiten zijn geweest bij de Heemkundevereniging willen 

we een Jaarboek maken.  

 

Door het wegvallen van verslagen van werkgroepen, excursies e.d. is hierin meer ruimte voor 

Heemkundige Bijdragen. Misschien hebt u dingen opgeruimd, waarbij foto’s of papieren te 

voorschijn zijn gekomen, die wellicht de moeite waard zijn om er iets bij te vertellen. Of hebt u 

herinneringen, die iets kunnen toevoegen aan de geschiedenis van Sevenum. Ook reacties en 

aanvullingen op artikelen en verhalen uit eerdere Jaarboeken zijn welkom. 

 

Daarom deze oproep: iedereen die een bijdrage wil leveren aan het Jaarboek 2021 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 voor half januari een bericht aan de redactie, zodat er al een       

globale indeling kan worden gemaakt. De uiterste inleverdatum is 13 februari 2022. 

  

Pieter Baeten & Nel Thijssen-Schouten 077 4672684, e-mail: hhmthijssenschouten@hetnet.nl 

Bergerhof op tv 

Jo Geurts, met zijn partner Wim Vermeulen de 

trotse bewoners van de Bergerhof, waren      

onlangs te zien in het tv-programma Bed & 

Breakfast. In dat programma testen eigenaren 

van een bed & breakfast elkaars logementen.  

Ze gaan bij elkaar logeren en bepalen dan 

wat zij dat verblijf waard vinden.  

Jo en Wim waren op die manier te gast in 

Leende en in Geleen. Bij de telling op het     

einde van het programma bleek dat de 

Bergerhof de winnaar van deze aflevering 

was. Proficiat heren. 

Voor degenen die het gemist hebben, HIER is 

de bewuste uitzending terug te zien. Na een 

korte reclame begint het programma, dat 

zo’n 50 minuten duurt. 

mailto:hhmthijssenschouten@hetnet.nl
https://www.npostart.nl/bed-breakfast/03-12-2021/POW_05143092
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Heiligen (18): H. Lucia 
Volgens de legende zou ze in de 3e eeuw       
geboren zijn in Syracuse op Sicilië. Ze kreeg een 
christelijke opvoeding, maar werd toch door haar 
ouders aan een heidense jongeman                  
uitgehuwelijkt.  
 
Als haar moeder ziek wordt, gaan moeder en 
dochter op bedevaart naar het graf van de 
H.Agatha in Catena. Daar krijgt Lucia een       
visioen van Agatha, waarin ze gevraagd wordt 
haar leven in dienst van God te stellen. En op 
dát moment is haar moeder genezen. Lucia stelt 
haar leven in dienst van God en wil non worden. 
Ze verbreekt haar verloving en schenkt al haar 
bezittingen weg aan de armen. Heidense        
verloofde is woest en verraadt dat ze een     
christen is, zodat Lucia het risico loopt opgepakt 
te worden. Lucia geeft niet bij en wordt            
opgepakt. Ze wordt gedwongen de prostitutie in 
te gaan, maar de gerechtsdienaren krijgen haar 
niet van haar plaats. Zelfs als ze een span ossen 
inschakelen, lukt het niet. 
 
Er wordt verteld dat Lucia voedsel brengt naar 
haar christenen, die de catacomben ingevlucht 
zijn. Om haar handen daarbij vrij te hebben, 
draagt ze een kroon met kaarsen op haar hoofd. 
 
De gerechtsdienaren krijgen maar geen vat op 
haar. Ze proberen haar levend te verbranden, 
maar dat mislukt. Niets kan haar weerhouden 
haar geloof of kuisheid op te geven. Uiteindelijk 
wordt ze gedood door een dolk in haar hals. 
 
Met name in Scandinavië is haar naamdag een 
traditionele feestdag. Zij kennen echter geen 
grote katholieke cultuur. Waarschijnlijk stamt   
deze viering af van een voorchristelijke viering 
van de winter-
zonnewende. Voor hen is 
de feestdag van de 
H.Lucia het begin van de 

Kerstperiode. ‘s Morgens vroeg wekken meisjes in 
witte kleding en een rode sjerp en een kaarsen-
kroon op hun hoofd de ouderen in het gezin. 
Daarbij brengen ze hun ook eten, terwijl ze Lucia-
liedjes zingen. 
Elk dorp kiest 
haar eigen Lucia. 
Tijdens het feest 
worden 
‘lussebullar’ (gele 

saffraanbroodjes ) 
en pepparkaka 
(soort speculaas) 
gegeten. Er wordt 
glögg bij gedron-
ken, een soort 
glühwein. 

Naam: Lucia van Syracuse 
 Afgeleid van het Latijnse ‘lux’, dat licht betekent. Dat komt terug in haar naam-

dag, 13 december. In de oude, Juliaanse kalender was dat de kortste dag van 
het jaar.  

Geboren: 283 in Syracuse 
Overleden: 304 in Syracuse 
Feestdag: 13 december  
 
Beschermheilige:  
Lucia is o.a. de beschermheilige van de blinden en opticiens. Maar ook van elektriciens, pros-
tituees (met name die spijt hebben), arbeiders, en zieke kinderen. Door katholieken wordt ze 
aangeroepen voor genezing van blindheid, halspijnen en versterkte bloedingsneigingen. 
Ze is de patroonheilige van de steden Syracuse en Venetië. Maar ook van de kerk van Raven-
stein, Steensel, Mierlo en Mierlo-Hout. 
 
Symboliek: 
De oudste afbeeldingen van Lucia laten haar zien met een schaal waarop een paar ogen lig-
gen. Vanwege de legende dat ze haar eigen ogen zou hebben uitgerukt om er geen mannen 
mee te kunnen verleiden. Maar er wordt ook gezegd dat haar verloofde haar de ogen uitge-
rukt had, uit nijd. Al dan niet samen met een palmtak als teken van martelaarsschap. Ze 
wordt ook wel met een kelk of een dolk door haar nek afgebeeld. 

Weerspreuken 

 St.Lucia helder, Kerstmis donker 

 Als rond St.Lucia de ganzen door het slijk gaan, gaan 
ze met Kerstmis op het ijs 

 Komt de H.Lucia er aan, dan krijgt het koude weer 
ruim baan. 

 Als Sint-Lucie komt, lengen de dagen een vlooien-
sprong  

 
Vroeger was 23 december de dag van de H.Lucia. In 1582 
voerde Paus Gregorius XIII een nieuwe kalender in, de Gre-
goriaans kalender, die we nu nog steeds gebruiken. De voor-
ganger, de Juliaanse kalender had een foutje, zodat de ka-
lender inmiddels 10 dagen achterliep op de seizoenen.  Om 
dit te compenseren sloeg men na 4 oktober tien dagen over. 
Hiervoor volgde 15 oktober op de datum 4 oktober. Het aan-
tal schrikkeljaren werd met 3 per 400 jaar verminderd, zodat 
de kalender (redelijk) synchroon met de seizoenen blijft lo-
pen. 
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Heiligen (19): H. Titus Brandsma 

Onlangs, op 21 november 2021, werd bekend-

gemaakt dat de huidige paus het voornemen 

heeft Titus Brandsma heilig te verklaren. Daarom 

nu wat meer over deze, toekomstige,                 

Nederlandse heilige. 

 

Hij werd geboren als Anno Sjoerd Brandsma in 

een katholiek Fries boerengezin. In 1898 trad hij 

in bij de karmelieten en nam de kloosternaam   

Titus aan. In 1905 werd hij tot priester gewijd, 

waarna hij begon aan een studie in de wijs-

begeerte in Rome. Terug in Nederland gaf hij les 

in Oss en werd lid van het hoofdbestuur van de 

Karmelieten in Nederland. In die laatste rol was hij 

belangrijk in de vernieuwingsbeweging van zijn 

orde. 

 

Titus is niet bang voor zijn mening uit te komen. 

Al in 1935 veroordeelt hij de Jodenvervolging door 

Hitler-Duitsland in woord en geschrift, want hij is 

naast leraar ook journalist voor diverse katholieke 

tijdschriften. Ook tijdens de oorlog blijft hij de     

gedachten en uitingen veroordelen. Het kan haast 

niet anders dat hij opgepakt wort. Maar ook die 

gedachte weerhoudt hem niet. Hij gelooft immers 

stellig in de stelling: “God spreekt het laatste 

woord en loont zijn trouwe knecht”. 

 

Op 19 januari 1942 wordt hij opgepakt door de 

Duitsers en in het ‘Oranjehotel’ in Scheveningen 

Naam: Titus Brandsma 
 De betekenis van de naam zou komen uit het Latijnse citaat: 

“Titi sunt columbae agrestes”, ofwel “Titus zijn wilde duiven”. 
Geboren: 23-02-1881 Oegeklooster in de buurt van Bolsward 
Overleden: 26-07-1942 Dachau 
Feestdag: 27 juli 
Zaligverklaring: 03-11-1985 door paus Johannes Paulus II 
 
Beschermheilige: 
Diverse scholen in Nederland zijn naar hem genoemd, zo ook de Titus Brands-
maschool in Venlo. 
 
Symboliek: 
Hij wordt meestal afgebeeld in het habijt van de Karmelieten. In zijn hand 
draagt hij een palmtak, als teken van martelaarschap, of een ganzenveer o 
krant, als teken van schrijver van zowel journalistiek als mystiek en theologisch 
werk. 
Soms wordt er ook een wachttoren van Dachau afgebeeld. Een verwijzing naar 
zijn levenseinde, maar ook naar het feit dat hij zelf een wachttoren was tegen 
het verderfelijke nationaal socialisme van Hitler-Duitsland. 

gevangen gezet. Daar blijft hij 7 zware weken, 

waarna hij via Kamp Amersfoort en de straf-

gevangenis van Kleef, naar het berucht              

concentratiekamp Dachau wordt getransporteerd. 

Ook daar ontpopt hij zich als een grote morele 

steun voor zijn medegevangenen. Hij ondergaat er 

verschrikkelijke martelingen en overlijdt uiteinelijk 

op 26 juli 1942 als een martelaar. 

 

Er zijn veel getuigenissen van overlevenden die de 

moed en zachtaardigheid van deze strijdlustige 

man bewijzen. 

Op 3 november 1985 werd hij zalig verklaard, een 

laatste stap naar een heiligverklaring. Volgens de 

regels van de katholieke kerk is niet zijn verzets-

verleden hiervoor doorslaggevend, maar moet een 

wonder na zijn overlijden aan hem toegeschreven 

worden. Dat wonder is de genezing van de         

karmeliet pater Michael Driscoll uit Florida           

geweest. Zijn genezing werd door 5 katholieke   

artsen als ‘niet-medisch-verklaarbaar’ erkend. In 

mei van dit jaar werd deze genezing als wonder op 

voorspraak van Brandsma door de theologen-

commissie van de Congregatie voor de Heilig– en 

Zaligsprekingsprocessen erkend als wonder op 

voorspraak van Brandsma. 

 

Waarna op 25 november 2021 bekendgemaakt 

werd dat de paus Brandsma heilig gaat verklaren. 

De datum hiervoor is nog niet bekend. 
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AGENDA  
Op dit moment zijn helaas 

alle activiteiten  

tot nader order afgelast 

Volgende uitgave 

ca. maart 2022 

 

 

 

 

 

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. 

 

Contributie€ 25,- per lid 

€ 35,- per gezinslidmaatschap 

Over te maken op Rabobank-

rekening 

NL76RABO0147218012   

Rabobank Club Support 

Hartelijk dank aan iedereen die 

een stem op onze vereniging 

heet uitgebracht in deze actie. 

Dankzij jullie stem ontving de HVS 

maar liefst € 463,99. Voor de be-

steding van dit bedrag zijn al 

plannen in ontwikkeling. Als de 

tijd daar is, zal daar meer over 

bekend gemaakt worden. 

 

 

Top 5  

Zaerums Woordenboek 
(per 06-12-2021) 
 
Aafkriêge 

1. Zich bedienen, bv. aan tafel 

 “Kriêg mar good aâf, want d’r 

is grei zaât, zâg tant Truuj.” 

2. Afmaken waar men aan be-

gonnen is. 

 “Det moos ‘n beddesprei   

waere, mar ik gluuëf nit det ik 

‘t aaf kriêg. Ik bin an’t prakke-

zeren um d’r toch mar ‘n      

taffelklidje van te make.” 

 
Vâstentrömmelke 

In de vastentijd, een tijd van   

boete en versterving, snoepten 

de kinderen niet. Ieder kind had 

een trommeltje, waarin het       

gekregen snoepgoed bewaard 

werd. Dit in navolging van de   

volwassenen, die ook vasten en 

zich daarnaast het een of ander 

nog extra ontzegden, bv. het   

roken. Het trommeltje ging alleen 

op zondag open om iets uit te 

kiezen, en de rest werd bewaard 

tot Pasen. 

Bakhuuske, bakkes ‘t  

Het bakhuisje: vrijstaand       

gebouwtje, waarin zich een 

ruime bakoven bevond.      

Mede vanwege reëel brand-

gevaar bevond dit bakhuisje 

zich buiten de woning, maar 

wel in de nabijheid ervan, 

want de meeste gezinnen 

mengden niet alleen het 

deeg, maar bakten ook zelf 

wekelijks het brood en op 

feestdagen de bekende 

vlaaien. Omdat er vóór de 

oven nog redelijk ruimte was, 

werd hier in het natte jaar-

getijde en in de winter ook 

wel de was gedroogd, in 

plaats van buiten. 

“Heej waas ‘t minstes ieënen 

daâg en ‘ne nâcht lekker 

werm en darrum waort ‘t   

bakhuuske ok gewardeerd 

dor vri-jjende paartjes …” 

 
Kerkemoôr 

Muur, die in vroeger tijden    

vrijwel altijd rondom de kerk 

gebouwd werd en waar-

binnen zich ook het kerkhof 

bevond. 
Opkelder 

Kamer boven de kelder die 

zich in het stalgedeelte         

bevond. Deze kelder werd     

gebruikt voor de 

opslag van de 

voorraad aard-

appelen, worte-

len of bieten. De 

‘opkelder’ werd 

meestal  ook    

gebru i k t  a l s 

slaapkamer voor 

een tweede 

knecht of meid. 

Vâstentrömmelke 


