Nummer 55

Winter - Jaargang 12
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Redactie Retoriek

Inhoud

2022, een nieuw jaar, nieuw begin, nieuwe
hoop. Een blanco jaar ligt voor ons, dat we
nog helemaal zelf in gaan vullen.
Mijn hoop is dat we dat vooral veel samen
kunnen doen, met meer ‘live’ contact en
activiteiten. Ik wens u daarbij veel gezondheid, wijsheid en vooral een vrolijk nieuwjaar.
In dit Spintölke ga ik verder met de serie over
de Heiligen. Nu komen de vier evangelisten
aan de beurt.
Een nieuwe serie over mooie ontdekkingen in
het Aezel-projek. Met dank aan Theo Karis,
die de benodigde tips gaf.
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Oproep
In het volgende nummer wil ik graag een
nieuwe serie beginnen met groepsfoto’s. Een
uitstekende gelegenheid om eindelijk de
ontbrekende namen van de personen op de
foto te achterhalen. Dus stuur ze in, dan
plaats ik ze. Er zijn beslist lezers die meer
weten over de foto en/of de personen op die
foto.
Denk aan huwelijksfoto’s (zilveren of gouden
huwelijken). Of andere feesten zoals dorpsfeesten, priesterwijdingen. Alles kan en mag.

Birgitte Beeren

Foto voorkant:
Prof. Dr, Willem Everts
* 08-03-1827 † 08-06-1900

Collectie: Bisschoppelijk Centrum
Rolduc, album 1891
Fotograaf: Jules David (1848-1923)
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Reacties van Lezers
Een van de woorden uit de ‘Zaerumse top5’ uit het vorige nummer was: opkelder. Cor
Huijs reageerde op de uitleg ervan.
De opkelder was ‘hier’, in het NoordLimburgse, nooit in de stal. Het was de
kamer boven de huiskelder, meestal een
ruimte van 3 bij 3 meter. De opkelder was
toegankelijk via de onderste 3-5 treden van
de zoldertrap. De kelder had een diepte
van ongeveer 1 meter in de grond en 1
meter bovengronds. Die diepte werd
bepaald door het gemiddelde peil van het
grondwater. Meestal lag de opkelder aan
de noord– of oostzijde onder het huis,
vanwege de zonnewarmte.
Men bewaarde de inmaak in de opkelder.
Denk daar bij aan zuurkool in de ton, Keulse
potten met braadworst, de spekkuip voor
het inzouten van de slacht. Onder de zoldertrap bevond zich meestal de kelderkast, de
bewaarplaats voor brood en dergelijke. Bij
boerderijen met een dwars woonhuis, was er
soms nog een tweede kelder, in de andere
diagonale hoek van het huis. Dat was dan
de ‘petattenkelder’. Bieten en ander ruw
voer werden nooit in een kelder bewaard.
Vlak bij de huiskelder was vaak een honingperenboom geplant. Die boom had een
flinke kroon en was daarom een prima
zonnescherm voor de kelder. De honingpeertjes waren overigens prima geschikt om
te drogen en werden gebruikt in de
‘bottermelkse pap’. Tenslotte vertelt Cor dat
de opkelder zo’n 28 jaar zijn slaapplek was.

H. Lucia
Cor meldt ook dat de Heilige Lucia de
patrones was van de Sevenumse Boerinnenbond. Mina van de Rijdt - Verstegen
was daar jarenlang de voorzitster van.
Een korte zoektocht in oude kranten
leverde nog wat aanvullende informatie
op.

Limburger Koerier, dd. 20-02-1933

Nieuwe Venlosche Courant, dd. 12-12-1936

Dagblad voor Noord-Limburg, dd. 15-01-1949
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Zalig Nieuwjaar
Advertenties in de krant waren vroeger bij uitstek
om velen tegelijk te laten weten dat men hen
niet vergeten was. Een aantal zijn hieronder
verzameld. Aangevuld met wat achtergrondinformatie.

Nieuwe Venlosche Courant, dd 03-01-1914

Venloosch Weekblad, dd.05-01-1889
Mathijs, eigenlijk Jan Mathijs Wijnen, werd in 1855
in Horst geboren. Hij trouwde in 1883 met Beatrix
Dömges. Beatrix is de dochter van Wilhelm
Doembges of Dömges uit Kaldenkerken en
Barholina van den Beuken uit Sevenum. Het
paar trekt bij de ouders van Beatrix in
(tegenwoordig ongeveer Venloseweg 27). De
schoonvader van Mathijs noemt zich pellenwever, of pillenwever. Vermoedelijk maakte hij
peluwen, of ‘pulve’ in het dialect. Een soort
dekbedden. Mathijs zelf was ook wever en vond
het in 1889 nodig om zijn begunstigers via de
krant de beste wensen over te brengen.

Nieuwe Venlosche Courant, dd 31-12-1913

De advertentie verraadt al een beetje waarom
deze 4 leden van de familie Houben via de
krant hun wensen kenbaar maakten. Ze
woonden allemaal in Detroit, Noord-Amerika.
Het waren broers en zussen van de familie
Houben van de Maasbreeseweg. Rond
1885-1890 vertrokken ze, niet allemaal tegelijk,
naar Amerika.
-4-

Dit lijkt mij een groep (vrijgezelle) vrienden,
die samen de beste wensen aan hun
gezamenlijke vrienden en vriendinnen
wilden overbrengen. Maar dat kan ik (nog)
niet helemaal bewijzen. Wie helpt me?
Mijn bevinden volgen hieronder.
A. Kersten is Pieter Alphons Theodor Kersten
*1893-1963), alias ‘Koeten Fons’. L. Kersten is
dan Lodewijk Hubert Kersten (1886-1969),
ofwel ‘Koeten Louis’. Zij woonden op ‘De
Koet’ aan de Erdbrugweg.
G. Haenen jr. is volgens mij Gerard Hendrik
Haenen 1886-1952) (Ulfterhoek 20).
Voor A. Smits denk ik aan Antoon Hubert
Smits (1892-1924) van de Kruckum. Tot zover
ben ik tamelijk zeker.
De volgende namen zijn alleen nog
vermoedens. J. Tielen kan Jan Hendrik Tielen
(1889-1959) zijn, de smid en woonachtig op
de Markt.
M. Rijs is mogelijk Pieter Martin Rijs
(1894-1964), die in 1923 met Maria Jacoba
van Enckevort trouwde.
En voor H. Geurts denk ik aan Willem
Hubertus Geurts (1878-1916). Hij overleed
ongehuwd in Utrecht. Mogelijk in het ziekenhuis aldaar, want hij woonde toen in Horst.
Over H. Simons ben ik het onzekerste. Ik denk
aan Peter Hendrikus Simons (1889-1963) z.v.
Jacob en Regina van de Pasch. Hij is een
volle (dubbele) neef van Piet Simons, alias
’Kluntjes Piet’, die later aan de Markt in
Sevenum woonde. Of deze Peter Hendrikus
in Sevenum gewoond heeft, weet ik niet.
Wie kan er meer zekerheid geven?
Birgitte Beeren

Pareltje in het Aezel-projek (1)
Het Aezel-projek zal inmiddels wel bekend
zijn. Maar wist u ook dat de hard werkende
invoerders regelmatig bijzondere stukken
tegenkomen. Inschrijvingen die vraagtekens
opwerpen. Zoals deze, op artikel 1491.
Meerdere artikelnummers bevatten meer
pagina’s. Theo Karis heeft uitgeteld dat er
nu 2.442 pagina’s ingevoerd zijn. !!!

Rond 1884 kochten beide heren de
percelen van Pieter Servaas Everts, jawel, de burgemeester. Deze had ze op
zijn beurt uit de erfenis van zijn ouders
verkregen. En dan wordt enigszins
duidelijk in welke hoek we de relatie
moeten zoeken.

Ene Louis Ferdinand Hubert Michiels van
Kessenich uit Roermond en Petrus Joseph
Hubert Cuypers uit Amsterdam, waren
samen eigenaar van diverse percelen in
Sevenum. De meeste percelen lagen in de
Weel. (zie plattegrond hieronder)
Maar wie waren deze mannen, ze waren
niet afkomstig uit Sevenum. Wat is hun
relatie met Sevenum. En wat is hun relatie
tot elkaar? Maar eerst, hoe kwamen ze aan
deze percelen?

De familie Everts was bevriend met Pierre
Cuypers, de architect. Daarvoor moeten
we terug naar 1853, naar Rolduc.
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Plattegrond van Sevenum, ca. 1840
In de rode cirkel lagen de meeste percelen
waarover gesproken wordt. Ter oriëntatie:
de weg links van de cirkel die ‘omlaag’ loopt
is ongeveer de huidige Venloseweg. De ster
geeft de plek aan, waar het bruggetje op het
Hetje over de Molenbeek gaat.

Rolduc
Cuypers, geboren in 1827 in Roermond, is in
1853 al een redelijk bekend architect. In
ieder geval in het Limburgse. In dat jaar
wordt hij door de toenmalige directeur van
Rolduc gevraagd om een beeld te
ontwerpen van de Heilige Maagd onbevlekt
ontvangen. Hij bezocht toen ook de kerk en
sprak met de directeur en enkele leraren
over de staat van de gebouwen. Met name
2 leraren waren bijzonder geïnteresseerd in
de geschiedenis en het behoud van die
middeleeuwse gebouwen: namelijk de
professoren Theodoor Ariëns en Willem
Everts, zoon van de latere Sevenumse
burgemeester Pieter Everts en zijn vrouw
Maria Gertrudis Houben.
Vanuit hun
gezamenlijke interesse in geschiedenis en
gebouwen,
ontstond
een
warme
vriendschap. Tussen Everts en Cuypers.
Sevenum
Willem Everts (1827-1900) kwam regelmatig
terug in zijn geboortedorp. Zijn broer, Pieter
Servaas Everts, was hun beider vader
inmiddels opgevolgd als burgemeester.
Rond 1860 was de Sevenumse school te
klein geworden voor het groeiend aantal
leerlingen. Er moest een nieuwe komen. Via
de familie Everts werd Cuypers gevraagd
om een nieuw schoolgebouw te ontwerpen.
In oktober 1864 werd het gebouw in gebruik
genomen. Het stond op de driehoek Den
Eigen - Maasbreeseweg. Stond, want 30 jaar
later werd ze afgebroken en vervangen
door een nieuw schoolgebouw.
Rome
In 1865 gaan Cuypers en Everts op reis naar
Italië. Samen met de eerder genoemde
Theodor Ariëns. In die tijd ging de reis nog
per koets, die door vier paarden getrokken
werd. Men reisde zo over de Alpen. En ook
de Apenijnen werden op dezelfde manier
bedwongen voor ze uiteindelijk in Rome
aankwamen. Daar aanschouwden ze
natuurlijk de oude gebouwen en beelden in
de stad en in het Vaticaan. Naar verluidt
was Cuypers niet erg onder de indruk van
de architectuur aldaar. Vol indrukken en
verhalen kwamen ze weer in Nederland
terug.
-6-

Warme vriendschap
De vriendschap tussen beide heren
bleef hecht. Everts werd in 1868
benoemd tot directeur van Rolduc. Was
er een architect op Rolduc nodig, dan
werd Cuypers ingeschakeld.
Maar ook In Sevenum ontwierp Cuypers
weer een markant bouwwerk: de kerk.
Pastoor Janssen van Sevenum, ook al
een oud-Rolducien, én uit het netwerk
van Everts en Cuypers, wilde de kerk
vergroten. De bedoeling was om het
gebouw te verbouwen en meteen te
restaureren. Maar uiteindelijk kwam het
uit op nieuwbouw. De oude toren uit
1514 bleef staan en er werd een nieuwe
kerk tegenaan gebouwd. Vanwege de
connectie met de familie Everts bracht
Cuypers slechts de helft van zijn
gebruikelijke honorarium in rekening;
2,5% van de bouwkosten, i.p.v. 5%.

Drie vrienden op reis: v.l.n.r. Theodor
Ariëns, Pierre Cuypers en Willem Everts. Ze
laten zich in 1863 in Rome op de Piazza di
Spagna ‘conterfeiten’ (aldus de Katholieke
Illustratie).

Ook dit gebouw bestaat niet meer. In
november 1944 werd de kerk door de terugtrekkende Duitsers verwoest.
In 1891 vierde Willem Everts zijn 40-jarig
priesterjubileum. De leraren en leerlingen
geven hem een reliquiarium ten geschenke.
Dat is een reliekhouder, ofwel een voorwerp
om relieken (resten van heiligen) in te
bewaren. Cuypers tekende het ontwerp van
dit geschenk. Op het feest krijgt Everts de
ontwerptekening aangeboden, want het
geschenk zelf moet nog gemaakt worden.
Roermond
In 1893 vierde Rolduc het 50-jarig bestaan
van het opvoedingsgesticht. Op het einde
van dat jaar gaf Everts te kennen dat het
leiden van een dergelijk instituut hem te
zwaar werd. Hij vroeg om ontslag. Dat werd
hem natuurlijk verleend. In oktober 1893
verhuisde Everts van Kerkrade naar de
Kapellerpoort G96 in Roermond. Dat huis
was in 1852 door Cuypers gebouwd voor
zichzelf, zijn gezin en zijn werkplaats. Hij
woonde er voordat hij naar Amsterdam
verhuisde.

Tegenwoordig is in het pand het Cuyperhuis, alias –museum gevestigd.
Vijf jaar later, in 1898, komt Pierre
Cuypers met zijn vrouw en 2 jongste
dochters ook weer in dit huis wonen.
Everts woont er nog steeds bij de familie
Cuypers als hij in het jaar 1900 overlijdt.
De begrafenis mis wordt gehouden in de
Kathedraal in Roermond, waarna de
begrafenis volgt op het kerkhof van zijn
geliefde Rolduc. Zo komt er een einde
aan bijna 50 jaar vriendschap tussen
deze twee mannen.
In een volgende aflevering vertel ik meer
over Pierre Cuypers zelf. Fascinerende
man, net als zijn familie. En daarna komt
ook de familie Michels van Kessenich
aan bod. Ik verklap alvast dat hun
oorsprong een behoorlijke verrassing
voor mij was.

Het huis dat Pierre Cuypers in de 50-er jaren van de 19e eeuw voor zijn gezin bouwde aan de
toenmalige Kapellerpoort in Roermond. Later werd het adres Maastrichterweg 1. En na de oorlog
hernoemde de gemeente dit deel van de straat: Andersonweg, naar de bevrijders van de stad.
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Heiligen: de 4 evangelisten
Matteüs, Markus, Lucas en Johannes
beschreven allemaal het levensverhaal van
Jezus: in de vier evangeliën. Deze vier
evangelisten zijn waarschijnlijk de meest
afgebeelde heiligen. Ze waren erg
belangrijk voor de verspreiding van het
christelijke geloof en hebben daarom een
prominente plaats in de katholieke beeldcultuur gekregen. In elke kerk zijn ze te
aanschouwen. Maar hoe herken je de vier
evangelisten?

Rondom die toren staan
vier kleinere torens, die
naar de vier evangelisten
verwijzen. Op de top van
elke toren pronkt een
beeld van een evangelist.
Zoals op de afbeelding
hierboven.
In de kerk staan ze nog
eens afgebeeld in een
medaillon aan vier pilaren.
(zie
de
afbeeldingen
rechts).

Symboliek
Meestal hebben ze een boek bij zich: het
evangelie dat ze zelf geschreven hebben.
En dan heeft elke evangelist zijn eigen
symbool: een engel of mens voor Matteüs,
de leeuw voor Marcus, de stier voor Lucas
en de adelaar voor Johannes
Omdat ze min of meer een kwartet vormen,
worden ze vaak ze samen afgebeeld, of op
dezelfde manier.
De koepel van de Sint Pieter in Rome is 136
meter hoog en heeft een diameter van 42,6
meter. Bovenin die koepel heeft iedere
evangelist een eigen medaillon met
afbeelding gekregen. De medaillons zijn 8
meter in doorsnee. Kijk maar eens op de
afbeelding onder aan deze pagina.

Ook onze eigen kerk in
Sevenum
heeft
een
prominente plaats aan de
vier
evangelisten
toegekend.
Hun symbool staat op elk
uiteinde van het grote
kruis dat boven het altaar
hangt. Helaas heb ik er
geen foto van kunnen
bemachtigen. Als ik er
een krijg, zal ik deze
graag alsnog publiceren.

Maar ook in de veel nieuwere kerk, de
Sagrada Familia in Barcelona, zijn ze
vertegenwoordigd. In dit ontwerp van
Gaudi heeft een grote centrale toren die
symbool staat voor Jezus.
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Heiligen (18): H. Matteüs
In deze reeks starten we deze keer met de
eerste van de 4 evangelisten. Een evangelist
is een brenger van een evangelie (= goede
boodschap). Evangelisten worden door de
eeuwen heen als heiligen vereerd en aangeroepen, alhoewel ze niet direct heilig
verklaard zijn. Het eerste evangelie is dat
van Matteüs. Die komt in deze aflevering
aan bod.

Relieken
Matteüs zou in Palestina begraven zijn. Daar
trof keizerin Helena zijn relieken aan. Op haar
bevel zouden die naar Trier overgebracht zijn.
Deze stad beroept zich erop dat ze sindsdien
de enige stad ten noorden van de Alpen is,
met een apostelgraf. Nog steeds is de stad
een bedevaartsoord van Matteüs.
Het schijnt dat Keizer Karel V een grote
devotie had voor Matteüs. Hij schreef diverse
van zijn overwinningen toe aan de
tussenkomst van Matteüs. Op 14 mei 1520
woonde hij daarom de hoogmis tijdens zijn
Blijde Intrede in Maastricht in de St.Mathijskerk
bij. Na afloop schonk hij een flinke som geld
aan de armen van die parochie.

Matteüs woonde in Kafarnaüm, een
nederzetting aan het Meer van Tiberias in
het noorden van het huidige Israel. Hij was
tollenaar van beroep. Dat is een oude
benaming voor belastingambtenaar, of
beter: een inner van belastingen. Matteüs
was in dienst van de Romeinse bezetters en
eiste in hun naam het belastinggeld op bij
zijn eigen volksgenoten.
Tollenaars staan vaak niet erg hoog
aangeschreven, ze zouden regelmatig een
flink deel van het geld dat ze inden, in eigen
zak steken. Tóch laat Jezus zijn oog op
Matteüs vallen als hij hem passeert en zegt:
“Kom, volg mij. Matteüs stond op en volgde,
en is daarmee een van de 12 apostelen.

Weerspreuken
Matteüs, of Mathijs, is een belangrijke weerheilige. Vriest
het op zijn feestdag, dan vriest het nog 6 weken lang. Maar
24 februari kan ook heel zacht weer hebben. Ook daar zijn
weer weerspreuken voor.
 Als Sint Matthijs, geeft sneeuw en ijs, dan kan men
verwachten, het zal nog vriezen veertig nachten.
 Sint-Matthijs bouwt zich een huis op het ijs, van stenen
muren, maar het kan niet lang meer duren.
 Sint-Matthijs breekt het ijs; vindt hij op het water geen
brug, dan heeft hij die op zijn rug.
 In het Duits: Matthias brich’s Eis: hat er kein’s, so macht
er eins.
 Tritt Matthäus stürmisch ein, wird’s bis Ostern Winter
sein.
 Wenn Matthäus weint statt lacht, er aus dem Wein oft
Essig macht.

Leven
Volgens bronnen heeft Matteüs in Ethiopië
het geloof verkondigd. Terwijl andere bronnen vertellen dat hij in Jeruzalem werkte.
Men is er het er over eens dat hij aan zijn
einde kwam, doordat hij door de joden
gestenigd en onthoofd werd.
De evangelist Matteüs en de engel,
geschildern door Rembrandt in 1661

Naam:

Matteüs komt van het Hebreeuwse woord ’mattanja(hu)’ en
betekent “Geschenk van God”.

Geboren:
Overleden:
Feestdag:

ca. 90 n.Chr.
24 februari

Beschermheilige:
Matteüs was tollenaar van beroep, voor hij geroepen werd als apostel.
Vandaar is hij de patroon van financiële ambtenaren, bankiers, beursmakelaars en geldwisselaars, douaniers, veiligheidsbeambten, handelsreizigers en boekhouders. Maar ook van de stad Salerno en hij wordt ook aangeroepen tegen drankzucht of ongeneeslijke ziektes.
Symboliek:
Alle vier de evangelisten hebben hun eigen symbool. Dat van Matteüs is
een engel of mens. Omdat hij in zijn Evangelie Christus als mens beschreef.
Als atributen heeft hij vaker een zwaard of geldbuidel (vanwege zijn beroep als tollenaar) bij zich.
Hij wordt vaak op stenen afgebeeld, omdat hij gestenigd werd.
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Heiligen (19): H. Marcus (Evangelist)
Met Marcus is iets vreemds aan de hand. Hij is
zeker niet een van de onbekende heiligen en
toch is er van hem zeer weinig bekend. Zo
weten we niet wanneer hij geboren of
overleden is. Volgens de Koptische liturgie is hij
3 jaar na Jezus geboren in de stad Cyrene,
toentertijd een Griekse stad, tegenwoordig in
Libië.
Wél is bekend dat hij de zoon was van ene
Maria uit Jeruzalem, in wiens huis de eerste
christenen bij elkaar kwamen na de
hemelvaart van Jezus.
Marcus maakte samen met Paulus de eerste
apostolische reis mee. Het lijkt er op dat er een
meningsverschil ontstaan is tussen Marcus en
Paulus. In ieder geval reist hij niet meer met
Paulus verder, maar gaat samen met Barnabas
naar Cyprus.
Later sloot hij zich aan bij Petrus. Die noemde
hem ‘mijn zoon’. Hij werd de ‘tolk’ van Petrus.
Marcus schreef namelijk alle herinneringen van
Petrus aan Jezus
op. Weliswaar niet in
volgorde van gebeurtenis, maar wel
heel nauwkeurig. Marcus is dus zelf niet Naam:
een ooggetuige van het leven van
Jezus geweest.

Evangelist Marcus met links de leeuw,
geschilderd door Frans Hals, ca. 1650

Volgens de overlevering reist Marcus 10-20
jaar ná de hemelvaart van Jezus naar
Alexandrië. Hij stichtte daar de christelijke kerk.
Tegenwoordig is dat een Koptisch-orthodoxe
kerk. Daar was hij ook de eerste bisschop.
Men vertelt dat hij zijn evangelie rond 65-70
n.Chr. geschreven heeft. Rond de marteldood
van de apostelen Petrus en Paulus.
In het jaar 829 was Alexandrië onder de
invloedsfeer van de Islam gekomen.
Venetiaanse koopmannen smokkelden de
relieken van Markus met een list het land uit.
De relieken zouden aan boord van het schip
verborgen zijn gehouden onder een stapel
varkensvlees. Een plaats waar de moslims
zeker niet wilden kijken.
In Venetië werden en worden de relieken in
de San Marco kathedraal bewaard. Later
werd daar het beroemde San Marcoplein
omheen gebouwd.

Geboren:
Overleden:
Feestdag:

H.Marcus (Evangelist)
Zijn naam is afgeleid van de Romeinse oorlogsgod Mars.
De betekenis is dan ook: ‘de strijdbare’.
3 n.Chr. In Cyrene
na het jaar 70 n.Chr.
25 april (valt het samen met Pasen of in de octaaf van
Pasen, dan wordt het feest een week uitgesteld.)

Beschermheilige:
Hij is de beschermheilige van notarissen, secretarissen, schrijvers en
vertalers, opticiens, schoenmakers, bouwvakkers, glazenmakers en –
zetters, glazeniers en glasschilders. Maar ook van de stad Venetië. Marcus wordt ook aangeroepen voor een goede oogst, tegen bliksem en
hagel, en tegen een plotselinge door.
Symboliek:
Marcus wordt vaak zittend aan een tafel of lezenaar afgebeeld., als
schrijver van het evangelie. Omdat in het begin van zijn evangelie een
leeuw voorkomt, is zijn attribuut de leeuw.
Weerspreuken:
 Sinte Merc, lang en sterk
 Sinte Merc, plant uw bonen en ga naar de kerk
 Sint-Marcusdag zaaien voor zonne, om pompoenen te krijgen gelijk
tonnen
 Zo lang voor Marcus warm, zo lang na Marcus koud
 Als de kikker voor Sint-Marcus kwaakt, blijft hij later zonder spraak
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Zeumeringen
Onlangs doken er in Kronenberg
allerlei balonnen in de vorm van
een hart op. Na een tijdje gissen
werd er een film vrijgegeven
waarop het mysterie ontrafeld
werd. Via deze link kunt u het ook
bekijken. Met dank aan Piet
Oomen.

AGENDA

Volgende uitgave
ca. maart 2022

Op dit moment zijn helaas
alle activiteiten
tot nader order afgelast

Wie weet welke Christ van
Enckevort dit is geweest? Is dit
dezelfde als Christiaan Hubert
van Enckevort, geboren op
26-12-1876 in Sevenum, als
zoon van Hendrik van
Enckevort en Petronella
Baeten?

COLOFON
Heemkundevereniging Sevenum
Mgr. Evertsstraat 11
5975 BR SEVENUM

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

Uit de Volksstem, dd. 15-09-1897
Dit is een krant die in Wisconsin,
Amerika werd uitgegeven.

Openingstijden De Spinde
Twee nieuwe bankjes
Een bankje met de spreuk
“Kiêk ‘s um dich haer en
geneet …”. Ik weet niet wie
deze geplaatst heeft. Wél dat
ze op het veldje staat aan De
Hackert, tegenover de weg
naar het Slooyerpedje.

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 Rabobankrekening

NL76RABO0147218012
In dezelfde krant stond ook dit
bericht over de ongelukkige
Christ. van Enckevoort.

En een bankje met “… En
wiêd ewèg huurs se nag
tromme” op het veldje aan
de Van Vlattenstraat. Als
aandenken aan Drumband
‘t Slaâgveld.
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