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Nummer zeven-en-twintig
Ons nieuwe boek is gepresenteerd. En belangrijker, de reacties zijn
lovend. Een aanrader dus. De foto’s van de presentatie en de jubileumviering zijn in deze editie te zien. En nog veel meer. Oh, en we kijken ook
uit naar het volgend jaar. Dan is er weer genoeg te beleven op
Heemkunde-gebied. Voor nu, fijne feestdagen en tot in 2018.
Birgitte Beeren-Verstegen
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Ik heb het gevoel dat we het
afgelopen jaar veel hebben
bereikt. Zowel met elkaar als met de
mensen om ons heen. We hebben
intrek genomen in ons nieuwe
onderkomen in klas 1b van de
basisschool de Horizon (Sint Jozef
school) en het lijkt alsof we er al
jaren vertoeven. De praatavonden
en excursies worden druk bezocht
en op zaterdagmorgen is er altijd
wat te doen in de Spinde. Loop ook
eens binnen voor een praatje of
maak gebruik van een vers kopje
koffie of thee met een lekker
koekje.
Verder hebben we een mooie
a anwas va n ni euwe le den
gekregen, maar hebben we ook
afscheid genomen van een aantal
dierbare leden.

kers op de taart: de presentatie
van het boek “wat de pot schaft”,
dat Nel Verstegen-Maesen heeft
geschreven. Het boek is in korte tijd
uitverkocht en er komt een herdruk.
In het voorjaar van 2018 willen we
graag nog een activiteit verzorgen
om ons 30 jarig bestaan te vieren.
Als je hiervoor een idee hebt, maak
het a.u.b. kenbaar aan ons.
De “wensput” op de markt is
verfraaid en zal op donderdag 21
december (18:00-20:00) door de
kinderen van de basisschool de
Krullevaar betrokken worden bij
een lichtjestocht door ons dorp.
Tevens komt er binnenkort een fraai
uithangbord aan de zijgevel van
de oude bieb, zodat iedereen de
Spinde beter weet te vinden.

We zijn regelmatig in het nieuws en
je ziet ons vaak met onze activiteiten in de Hallo verschijnen. Geert
Philipsen plaatst iedere dag een
foto van vroegere tijden op Facebook en hebben we in korte tijd
een groot aantal volgers gekregen.

Graag zou ik jullie namens het
bestuur fijne feestdagen en een
goede gezondheid willen wensen
voor 2018.

Ons 30 jarig bestaan hebben we in
de Wingerd gevierd met een
gevarieerd programma, met als

Pete Leysten

Met beste groeten,
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Wat de pot schaft
Zaterdag 18 november was het zo
ver, de presentatie van het boek
“Wat de pot schaft”.
Op deze dag was het boek al zo
goed als uitverkocht, 425 boeken
gingen over de toonbank.
Er werd meteen gelegenheid
gegeven om opnieuw in te
schrijven. Op het moment van
schrijven, 7 december, hebben we
meer dan 100 inschrijvingen. Er
komt dus een nieuwe druk. Wat
een groot succes. Nel proficiat!
Namens de boekencommissie
Truus Lenssen

125 exemplaren
De schrijfster, geflankeerd
door haar echtgenoot en zus

Inmiddels is de inschrijvingstermijn
verstreken. 125 exemplaren zijn
besteld. Totaal 550 boeken.

De foto’s op deze en de volgende pagina zijn
gemaakt door Pim van den Bercken en Pete Leijsten.
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De bestelde boeken konden
meteen afgehaald worden
De grote zaal van de Wingerd is
 gezellig druk

Annie Schreuder:
"Det 't uch good
moog bekómme”

Promotie
Op 25 november werd onze
verenging bij de “Vier Jaargetijden” gepromoot. Men
had speciaal de rolluik gesloten
voor de HVS, zo zat men niet
op de tocht. Er was wederom
veel belangstelling voor wat
we allemaal doen.

Het boek werd op diverse manieren onder de aandacht
gebracht. Hieronder enkele links naar promotie voor het boek:

Promofilmpje door Pete Leijsten bij TV Reindonk

Interview Nel Verstegen en Geert Raedts door Radio
Reindonk

Artikel in Hallo Horst aan de Maas

Interview Nel Verstegen, Ine Gommans en Piet Schlooz
op L1 Cultuurcafé
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Alle foto’s zijn van
Danny van den
Berghe
Behalve de foto
linksonder op
deze pagina

Foto: Hallo Horst
aan de Maas

Canon van Sevenum
Op 27 september
2017 nam Danny v.d.
Berghe, leraar van
groep 7 van BS de
Horizon, contact op
met de voorzitter van
onze vereniging over
het project “De canon van Sevenum”.
De leerlingen van
groep 7 van BS de
Horizon wilden de
belangrijkste gebeurtenissen van het dorp en van het
ontstaan tot waar we nu staan, in
beeld gaan brengen.
De leerlingen werden in 9 groepjes
verdeeld die met de volgende,
door hun gekozen onderwerpen,
aan de slag zouden gaan.
1.
Jansen-Noy
2.
Historie, Gemeente, Burgemeesters en einde gemeente
3.
Tweede wereldoorlog
4.
Ontstaan van Sevenum
5.
Sportverenigingen
6.
Carnaval
7.
De kruisweide, sporthallen
8.
Het onderwijs in Sevenum
9.
Opbouw na de Tweede
wereldoorlog

Door de voorzitter van onze
vereniging werd aan mij destijds
gevraagd of ik dit project wilde
oppakken. Nadat ik enkele geïnteresseerde leden van vond
(Birgitte Beeren, Hetty Hendriks,
Nel Thijssen, Wiel Janssen en Mart
Lenssen), die ook aan dit project
wilden meewerken kon het van
start gaan. Tot nu toe verliep het
project geweldig. Zowel van de
kant van de kinderen, hun leraar
en de mensen van de Heemkundevereniging kan teruggekeken worden op een mooie
samenwerking.
Michel Janssen

Jeer Oomen
Wiel Janssen ging met de
kinderen die meer over
carnaval wilden weten
naar het oude gemeentethuis. Daar heeft de
carnavalsvereniging een
eigen archiefruimte.
Alle leerlingen hebben
veel geleerd en vroegen
honderduit.
Helemaal
spannend
werd het toen een journaliste van Hallo Horst
aan de Maas hen kwam
interviewen.
Via deze link kan het
artikel in de Hallo nog
eens nagelezen worden.

Sem Bussemakers

De mensen waren
aardig en ze helpen
heel goed. We hadden
de antwoorden wel
snel. Iedereen
luisterde. Het was
leuk. We hielpen
elkaar. De antwoorden
zijn goed. Onze
meneer zei dat we het
goed deden. Ik had
een leuk groepje.
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Ik vond het heel leuk
om aan het project
te werken want we
zijn wat te weten

Spannend: interview
met journaliste

gekomen over de

wederopbouw van
Sevenum en het

was heel leuk om
met de mensen van

de Heemkundevereniging te werken
want zonder hun
was het niet gelukt.
Alles bij elkaar was
dit een heel leuk
project. Leuk bedacht!

Niels Lamers

Ik vond het project heel leuk. Ook
waren de mensen heel aardig en
behulpzaam. Samen met het groepje ging het erg snel. Ook was er
veel informatie. Het was jammer
dat de mensen van de Heemkundevereniging er maar drie keer zijn
geweest. Soms hadden we al
informatie en daarna ook andersom.
De mensen hadden een archief.
Daar deden wij ons project in..
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Aezelprojek
Het “Aezelprojek” heeft niet met
“Zaerumse aezels” te maken,
al doen de naam en het
logo dat wel vermoeden.
Het staat voor Archief voor
Erfgoed van Zuidnederlandse Eigendommen en
Leefgemeenschappen. Het
heeft tot doel de versnipperde erfgoed-informatie in ZuidNederland te digitaliseren, te bundelen en voor het brede publiek beschikbaar te stellen via het internet.
Onze vereniging was al langer actief in dit project.
Maar door het ontbreken van een echte kartrekker
en gebrek aan genoeg enthousiaste vrijwilligers,
lag het een beetje stil. Dit najaar is het project weer
vlot getrokken. Een aantal nieuwe vrijwilligers zijn
heel enthousiast van start gegaan met het
invoeren van de OAT-gegevens .
Een hartelijk welkom aan de nieuwe vrijwilligers:

Marion Cox-Vullings

Susanne van Mierlo-Matheij

Jan van Enckevort

Theo Karis

Sandra Moors
Samen met de eerdere
Welkom nieuwe leden
vrijwilligers
(Birgitte
Beeren-Verstegen, Jan

Wim en Bea Deckers
van den Broek, Sjak

Mevr. C. Fleuren-van Bergen
Draak, Treesje Kurvers,

André Houwen
Geert Raedts en Nel

Piet Houwen
Thijssen-Schouten)

Danielle Laudy
wordt er hard aan

Lambert Mertens
gewerkt om dit karwei

Joep Pauwels
te klaren.

Nell Pauwels-Verrijth
Treesje Kurvers

Geert Philipsen

Familie Pubben

Theo en Karin van de Riet-Fleuren

Henk en Kitty Roodbeen-Hanssen

Piet Schlooz


AGENDA




Maandag 08-01-2018
Praotavend
De Spinde, om 19.30 uur

Donderdag 11-01-2018
Aezelprojek
De Spinde, om 20.00 uur

Maandag 05-02-2018
Praotavend
De Spinde, om 19.30 uur

Maandag 05-03-2018
Praotavend
De Spinde, om 19.30 uur

Maandag 12-03-2018
Jaarvergadering
Wingerd, om 19.30 uur

Zaterdag 07-04-2018
Excursie Kerk en oudste
huis in Kronenberg

Zaterdag 12-05-2018
Excursie Geldrop
(oa. Weverijmuseum)

Woensdag 20-06-2018
Zomeravondexcursie
Evertsoord

Woensdag 19-09-2018
P.I. Ter Peel en kerk
in Evertsoord

Maandag 22-10-2018
Lezing Annie Schreuders
De Wingerd, om 19.30 uur
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Sinterklaas in Sevenheijm
Donderdagmiddag 30 november heeft de werkgroep Feesten
en Gebruiken mede de Sinterklaasviering in Sevenheijm
verzorgd.
Hetty Hendriks vertelde over
‘Rooëje Jan” en Annie van
Enckevort
over de
historie van Sinterklaas.
Lies Janssen en Nel
Thijssen haalden samen
met de aanwezigen
herinneringen op aan
de schoen zetten, de
intocht, liedjes zingen,
winkelskijken,
Sinterklaas op school en de
grote dag zelf.

Grad Lucassen. Sinterklaas, Piet en
de bewoners genoten van de
middag. Net als de dames van de
werkgroep.
Helaas kon het 5e lid van de werkgroep, Jet Tielen, er deze keer niet
bij zijn.

Sinterklaas
in Sevenheijm

Tenslotte las Nel een
dialectverhaal voor uit
het derde boek van

Jaarboek 2018
Binnenkort begint de redactie met de voorbereidingen voor het nieuwe jaarboek 2017.
Daarom op deze plek een herinnering aan alle schrijvers of inzenders die plannen hebben om een artikel of onderzoek te publiceren. Laat het niet aankomen op de laatste
weken, want dan komt u misschien in tijdnood.
Er zijn twee deadlines voor het inleveren. De eerste, zondag 14 januari 2018, is voor het
voorwoord, verslagen van bestuur, werkgroepen, excursies en andere activiteiten en bijeenkomsten of aanvullingen op het vorig Jaarboek.
De tweede deadline, zondag 4 februari 2018, is voor het inleveren van de heemkundige
bijdragen. Wel vraagt de redactie om voor 14-01-2018 te melden als u een Heemkundige bijdrage wilt inleveren. Dan kan hier ruimte voor gereserveerd worden.
De redactie is altijd bereid de helpende hand te bieden bij het uitwerken van een onderwerp. Bel of mail gerust.
Namens de redactie:
Nel Thijssen-Schouten,



077-4672684,



hhmthijssenschouten@hetnet.nl
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Vier vragen voor …
Op verzoek van Piet Oomen worden in deze rubriek voortaan niet alleen
nieuwe leden de vier vragen voorgelegd, maar worden ook ‘oude’ leden
gevraagd. Deze keer komt Piet Schlooz aan het woord. En omdat het zijn
idee was, is Piet Oomen zelf het eerste ‘oudere’ lid dat zijn verhaal vertelt.

Piet Schlooz

Piet Schlooz
Ik ben Piet van Schlooz Thei. Heb samen met mijn vrouw Mia een slagerij
gehad van 1963 tot en met 1996
aan de Markt in Sevenum waar nu
kleding winkel Zusjes is gevestigd. We
waren de derde generatie van de
slagerij Schlooz familie. We hebben
Drie geweldige kinderen en ook drie
schatten van kleikinderen. We
wonen nog steeds met veel plezier
aan de Markt in het huis waar ik
geboren en getogen ben.

Piet Oomen
Mijn naam is Piet Oomen, geboren
(op 3-1-1951) en getogen in
Sevenum, Vinkepas B 23 later
Zeesweg en nu Sondertsepad. Mijn
naam was een nachtmerrie voor
menige postbode, want er waren er
drie van in dezelfde postroute. Piet
Oomen, de leraar, Piet Oomen, de
fruitteler en peetoom tevens buurman op de Klassenweg en Piet
Oomen, de timmerman op de
Romerweg.
Hier rust dus …… zal op het kerkhof
later voor veel verwarring zorgen.
Toen mijn vader vroeg stierf werd ik
curator van mijn vier broers (met
verstandelijke beperkingen) en dat
ben ik nog steeds.
Mijn vader was Wiel Oomen,
gemeenteraadslid van 1947-1981 en
wethouder van 1959-1981, een
volhouder, bescheiden en man van
het volk.
Hij werd ook kampbeheerder van
Het Korhoen en De Patrijs in de Piël.

Ik ben lid geworden van de heemkunde vereniging omdat de
geschiedenis van Zaerum ,en dan
vooral van de laatste honderd
jaar ,mij erg interesseert.
Vooral mensen en
hebben mijn aandacht.

Piet Oomen
in 1962

gebruiken

Ik wil eerst eens ervaren hoe de
vereniging draait. Ben al een paar
keer naar een praatavond geweest
en dat beviel goed.
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Oprichter van het Zorgenkind
(Vereniging voor ouders van
Gehandicapte Kinderen) en van
kinderdagverblijf Den Doevenbos.
Zijn twee broers waren in 1942
samen met twee broers van mijn
moeders kant (van Berlo en ook
de buren) omgekomen bij het
grootste ongeluk tijdens WO2 in
Sevenum (samen zeven slachtoffers)
Hij dook onder na de kerkrazzia in
1944, hij verloor met “toeketrekken” die zondag en moest
toen voor het vee zorgen. Hij hield
een chronische bronchitis over
van een langdurig verblijf onder
de grond. Zijn buurmeisje kwam
hem eten brengen (met liefde) en
na de oorlog trouwden ze. Ze
kregen 7 kinderen.

Crailo, 21-04-1978

In 1973 - pas uit militaire dienst en
heel actief bij de VVDM
(soldatenvakbond) werd ik
onderwijzer in Kronenberg.

Dat was wel een overgang en ik
werd strak begeleid door het
hoofd der school.
Hij vroeg de tweede dag al voorzichtig of ik niet naar de kapper
zou kunnen gaan. Ik zei dat ik de
vorige week al bij de kapper was
geweest en hij moest even slikken. Oei, eigenwijs en ook nog ad
rem!

Ik was de opvolger van meister
Geelen die van 1930-1972 aan
school stond.

Ik was flexibel, creatief en
verzorgde de gymnastieklessen
voor de halve school. Ik
organiseerde fietsoriëntatietochten, sportdagen, koninginnedagspelen en kocht zelf de
prijzen en schoot dit voor.
Ik wisselde vaker van klas en ging
als mannelijke leerkracht de
eerste klas doen, in 1981 zeer
ongeb rui keli jk, da arna de
combinaties klas 1 en 2 en klas 1
en 3. Ik begon er gewoon aan.
Van elke groep kinderen maakte
ik video-opnames
Een herseninfarct in 2004 gooide
roet in het eten. Ik had geluk, revalideerde en ging ’s morgens
werken.

1973
Pas voor de klas
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Met groep 6
op excursie naar
Evertsoord

Voor de middagen werd ik
afgekeurd, de accu was leeg.
In 2012 werd ik ontslagen
(vanwege de krimp, beweerde
men) maar ik ging tot augustus
2017 verder als vrijwilliger. Ik heb
aldus het record van meister
Geelen gebroken, werkzaam
zijn op dezelfde school in
Kronenberg !

tekst

Van 1973 tot 2003 bij Kinder
Vakantie Werk actief geweest.
De ultieme test om leider bij de
schooljeugd te zijn zonder te
leunen op de status van leraar.
Soms met de vraag: “ Is het
echt waar dat jij een leraar
bent ?”.
In 1975 begonnen bij Sparta 18
met de mini-pupillen of F (6-8
jaar) als eerste in Limburg.
Dat deed ik jaren samen met
vrouwelijke leidsters (Christien U.
en Nel S en Nel H.) en met opa
Sjeng van Dooren tot 1991, op
de vrije woensdagmiddag. In
de winterperiode trainden we
in de gymzaal of sporthal

(vanaf 1977). Ik voetbalde zelf
nog op het veld en in de zaal
tot 2004, mijn schoenen waren
versleten en de inhoud ook.
In 1982 kocht ik een Betamax
videocamera met draagbare
recorder en werd ik lid van
videoclub ’t Lenske. Joep
Keizers maakte in 1967 en 1977
smalfilms over Sevenum en ik
wilde dit dunnetjes over doen
met een videocamera met
geluid en veel geduld.
In 1983 vroeg men in Evertsoord
of ik opnames van de
bewoners en de boerderijen
wilde maken, die bij de
opening van het gemeenschapshuis (De Smelentos)
vertoond konden worden.
Sparta werd kampioen in 1984
en van de kampioenswedstrijd
maakte ik opnames, van de
jeugdafdeling voor de open
dag, van de Oogstcorso’s, de
carnavalsoptochten, de Eerste
H. Communies in Kronenberg
en vanaf 1991 in Sevenum enz.
Ik bewaarde alles en kocht in
2005 een Sony hard-diskrecorder om alle opnames over
te zetten op dvd’s. Bij kopiëren
was er geen verlies meer in
kwaliteit. Toen Van EnckevortBors stopte met de winkel,
kocht ik met een fikse korting
twee hagelnieuwe S-VHS
videorecorders. Ik zette veel
videobanden over voor een
prikkie naar dvd en vroeg of ik
he e mkundi g
i nte re s s a nte
stukjes zelf mocht bewaren.
In 1987 was ik bij de oprichtingsbijeenkomst van de Heem-
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kunde Vereniging. Ik was wel fan
van Grad van Enckevort, een
beetje warrig in zijn schrijfsels maar
heel charismatisch en bevlogen.
Ik was gewoon lid en had geen
specifieke interesses, ik was breed
geïnteresseerd in heem en in vroeger. Het viel me op dat er in de
werkgroepen soms Hoekse en
Kabeljauwse twisten woedden en
als ik ergens een hekel aan heb
……
Met alle partijen omgaan,
onbevooroordeeld zijn en vooral
het leven relativeren, zijn meer
mijn ding.
Geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog is en was mijn
grootste interesse. Meer dan 1000
b oe ke n gel e ze n ov e r di t
onderwerp (samenvattingen
opgeschreven in a-4 cahiers !) en
p ra kti sc h a l l e filmb e e l den
verzameld op dvd’s, gekocht bij
Mediamarkt.
In 1994 (50 jaar bevrijding) maakte
ik een drieluik over WO 2 waarin
de laatste ooggetuige Maan Rijs,
het ongeluk met de zeven
jongens vertelt, ter plekke net over
de A 67 in Maasbree. (dvd nr 22)
Ik begon met een reeks dvd’s met
beelden van de dorpen
Sevenum, Kronenberg en
Evertsoord van vroeger.
De reeks bestaat nu uit 132 dvd’s
en is te leen.
Graag een kopie, mail of bel me.
Leuk om cadeau te geven of te
bekijken met senioren / bejaarde
mensen. piet.oomen@kpnmail.nl
Telefoon: 467 1266.

Waarom doe je dat ?
Ik beschouw mezelf als een doorgeefluik van beelden uit het
verleden. Ik maak me geen illusies
over mijn erfgenamen, de meeste
zaken zullen in een grote
container komen. Ik wil niet
mopperend bij Petrus aankomen met een groot menserger-je-gehalte.
Ik geef nu alvast af wat me
dierbaar is en was, ik word er
rijker van qua relaties en heb
een hobby die me zal overleven.
Wat is er nu leuker dan beelden
uit je jeugd bekijken waar je
onschuldig en onwetend over je
t o e k o ms t r on dhup p e l t a l s
voetballertje, communicant of
schoolkind.
Ik kan me
een wijze oma
herinneren (Marietje V. uit
Kronenberg) die zei; Ik geef je
een fiets met de EHC, maar je zult
hem wel niet verslijten met naar
de kerk fietsen.
Groot fan van James Bond
(boeken van Ian Fleming) en de
films.
For your eyes only (voor de lezers
van het Spintölke dus).

Piet Piraat

Optocht 2010
Biëstig schoën!
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Kerstmis met Piet Schlooz
Het is weer de tijd voor Kerst. En in deze
tijd ga ik vaak weer terug in de tijd. Hoe
we vroeger Kerst vierden.

Kerststal bij de
familie Schlooz

Het was laatst 40-er jaren. De oorlog was
al weer een paar jaar voorbij. Alles was
weer zonder bon te krijgen. Dus er kon
weer wat royaler geleefd worden. Een
paar dagen voor de Kerst werd de kerststal weer opgezet. En niet al direct na
Sinterklaas. Wij hadden geen stal, maar
mijn oom had een prachtige grot
gemaakt van papier en gips. Jammer
dat we daar geen foto’s van hebben.
De kerstgroep die we toen hadden,
waren nog echt gipsen beeldjes. Ik vond
hem heel erg mooi. Moeder vond dat hij
toch aan vervanging toe was. De oude
groep die we toen hadden, heeft een
tijdlang op de zolder gelegen. Bij toeval
kwam ik er bij uit. We hebben hem toen
op laten knappen en nu staat hij weer
bij ons als kerstgroep te pronken. En dan
moet opa voor het kerstdiner een kerst
verhaal vertellen, hoe vroeger kerst
gevierd werd.
Dan kwam de Kerstmis. Je kunt wel
zeggen het hoofdfeest van Kerstmis. Om
4 uur was de nachtmis, Nog in de noodkerk. Dus de plaatsen waren vlug
vergeven. Ik moest al om drie uur plaats
gaan bewaren. De kerk was prachtig
versierd en het kerkkoor zong al mooie
kersliederen voor de mis. Dus de tijd van
wachten viel wel mee. Om kwart voor
vier kwam mijn vader en kon ik zelf nog
in een hoekje een plaats gaan zoeken.
Om 4 uur begon de nachtmis. Heel
plechtig met drie Heren geestelijken en
veel misdienaars. Wat was het allemaal
prachtig en plechtig. Als dan de mis uit
was, deden ze er nog maar even twee
stille H. Missen achteraan. Nou inmiddels
was het wel 6 uur geworden. Je had er
dan wel al drie uur kerk op zitten. Na de
nachtmis mocht ik dan naar bakker
Peeters Joep gaan, om daar heerlijke

warme worstbroodjes op te halen. Als
ik daar nog aan terug denk, ruik ik nog
die heerlijke geur van al dat brood en
vlaai wat ze daar gebakken hadden.

We kregen thuis chocolademelk (die
mijn moeder zelf gemaakt had) en
mochten dan zoveel worstenbroodjes
eten als we op konden. Daarna nam
mijn vader plaats in zijn grote stoel
langs de haard. Hij stak de grootste
sigaar aan, die hij in huis had. Ik ruik
nog de rook van die sigaar, als ik daar
aan denk. Wij deden dan spellen of
mijn moeder of oudere zussen lazen
wat voor.
Rond 9 uur werd het kerstontbijt
opgediend. Moeder pakte dan goed
uit. Op de tafel werd een mooi tafelkleed neer gelegd, waar ze zelf mooie
kerstfiguurtjes op had geborduurd. Het
goeie servies werd dan uit de kast
gehaald en op de tafel geplaatst. Ze
had de stukken aan de tafel gezet.
Zodat ze een mooie tafel kon maken
waar we met 11 man (vader, moeder
en 9 kinderen) aan konden schuiven.
Op de tafel kwamen dan witte
puntjes, rozijnen- en suikerbrood,
echte boter, mooi opgemaakt in een
botervlootje. Gekookte en rauwe ham
en dan van die lekkere metworst.

Moeder had de dag ervoor een
heerlijke varkenswang gebakken in de
oven. Het was wel een beetje vet maar
dat was in die tijd heel normaal en
ontzettend lekker. Gebakken met
peper en zout en ingeprikt met ‘pinkes’
kruidnagel. Dit werd dan in niet al te
dunne plakken gesneden en op zwart
brood gelegd. Heel erg lekker.
Om 11 uur was er dan nog de Herdersmis waar we ook nog naar toe
moesten. Als die dan uit was, was het
onderhand tijd voor het kerstdiner.
Moeder had dan een heerlijke
rundvleessoep gemaakt met echte
mergballetjes. Het soepvlees had
daags tevoren de hele dag getrokken
op het fornuis en dat kon je ruiken ook.
Dan kregen we aardappelen met vette
jus, div groenten en lekker varkensgebraad naar eigen recept. Ook
jammer dat dit recept niet bewaard is
gebleven. Als toetje rijstepap met
zwarte pruimen. Niet zo uitgebreid,
maar wel zware kost én lekker.
’s Middags gingen we naar de kerststal
in de kerk kijken en werd er nog maar
een lof achteraan geplakt. Aan kerkbezoek was toen geen gebrek.
Om zes uur werd er nog koffie
gedronken en kregen we er iets lekkers

bij. Ja, het eten was met zulke dagen
heel overvloedig. We gingen wel op
tijd naar bed want na zo’n lange dag
moesten we nog wat slaap in halen.
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Na kerstmis ging het vlug door naar
oudjaar. Dit had ook weer zo zijn
gebruiken. Met Oudjaarsavond
kaartte moeder met mijn oudste
broers en een paar vrienden Nieuwjaar aan. Om half 11 werden wij
wakker gemaakt en mochten wij ook
mee oudjaar vieren. Als we maar
rustig bleven. Om 12 uur werd er
braadworst gegeten en daarna werd
er nog even door gekaart, maar niet
zo lang meer. Zo werd het vlug
Nieuwjaar.
‘s Morgens eerst weer naar de kerk
natuurlijk. En daarna de Nieuwjaarsbrief voorlezen. Die was wel iets
anders opgesteld dan in deze tijd. We
kregen dan van vader een echte
grote zilveren rijksdaalder. Wat kon je
daar wel voor kopen in die tijd! Maar
dat gebeurde natuurlijk niet. Die ging
diep de spaarpot in. Zo beleefden
wij vroeger de gebruiken van Kerst en
Nieuwjaar. En hoe ouder ik word, zo
veel te meer ga ik hier aan terug denken.

 

Familie Schlooz in 1950
Voor: Jan—vader Thei—Piet—Moeder Lies
Achter: Nelly—Wim—Gert—Frits—Iets—Hay—Bèr

De nieuwjaarsbrief van Piet uit
1948 staat op de
volgende pagina

Nieuwjaarswens uit 1948
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Volgende uitgave
ca. maart 2018

COLOFON

Sevenum 1 Januari 1948
Lieve Ouders.
Op de eerste dag van het Nieuwe Jaar
Ben ik natuurlijk ook weer daar
Om u evenals de grote mensen
U een Zalig Nieuwjaar toe te wensen
Vanmorgen heb ik tot Jezus gebeden
Dat gij heel gelukkig en tevreden
Moogt zijn dat God U steeds bewaar
Voor onheil door t ganze jaar
Uw zelf en hen die u zijn toevertrouwd
En allen waar gij zo van houdt
Bescherme hij alom in elk gevaar
En schenk hun een voorspoedig
en gelukkig nieuwe jaar
Ik zal steeds, ja dat beloof ik u vast
Gehoorzaam zijn zoals
het kinderen past
En vlijtig zijn, ook al valt het soms zwaar
Tot uw geluk en heil van `t Nieuwe Jaar
Uwe Kleine zoon Piet (Schlooz)

Fijne feestdagen
En tot in 2018

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.
Contributie
€ 25,- per lid
€ 35,- per gezinslidmaatschap
Over te maken op Rabobankrekening
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