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Lezersreacties:

1. Nummer 64 was nog nauwelijks ver-
spreid of de eerste telefonische reactie
kwam binnen. Lien Verlaek - v.d. Velden
uit Helden-Dorp liet weten dat bij de
eerste lezersreactie de naam Sjeng
Janssen, bij de foto op de omslag van
nummer 63, niet juist was. Dat moest
Jeu Janssen zijn,
een broer van
Sjeng. En Lien
kan het weten,
want Jeu had
namelijk een
oogje op haar!
Waar oogjes niet
goed voor zijn!

2. Het industria-
lisatie-artikel in
de vorige uitgave leidde tot een reactie
van Harrie Fleuren uit Helden-Dorp,
een lezer met oog voor detail. Hij meld-
de dat de nieuwe LTS in 1958
twee weken later dan gepland
van start ging, omdat nog
niet alles helemaal klaar was.
Diverse leerlingen uit
Panningen en omgeving
moesten helpen met poetsen
en dergelijke, zodat zo snel
mogelijk na de vakantie de
eerste lessen echt konden
starten. De officiële opening
(door de gouverneur) was op
6 januari 1959, meldt deze
lezer ook nog, verwijzend
naar Midden-Limburg van 3
januari 1959. Zou hij al ont-
dekt hebben dat alle 
'Bledjes' thuis digitaal in te zien zijn via
Peelenmaasnet.nl?  

Redactienieuws 
In de colofon bij redactie ziet u dat er
wat gewijzigd is. Wilbert Manders heeft
helaas besloten om als redacteur te
stoppen. Als lid van een historisch
genootschap dat zich bezighoudt met
WO II, is hij gevraagd om daar een
actievere rol te vervullen. Aangezien
‘Collaboratie WO II’ zijn grote passie is,
hij schrijft daar artikelen en boeken
over, is zijn keuze begrijpelijk. Wij
bedanken hem voor de drie jaren dat
hij De Moennik mee heeft ontwikkeld
tot wat die nu is.

Tegelijkertijd verwelkomt de redactie
Gerard Ebisch uit Panningen als nieuw
lid. Binnen de Heemkundevereniging is
hij al geen onbekende. Hij is een van de
leden die de collectie bidprentjes scant,
zodat ze digitaal beschikbaar komen.
We heten hem van harte welkom.

Helden 75 jaar bevrijd
In november wordt stilgestaan bij de
bevrijding van Helden. De Moennik van
die maand zal geheel gewijd worden
aan dat feit. Daarom vragen we aan de
lezers of ze  interessante, maar onbe-
kende verhalen over die bevrijding ken-
nen. Vindt u het moeilijk het verhaal
zelf op papier te zetten? Wij helpen u
graag. Een mailtje of telefoontje naar de
redactie is voldoende. Natuurlijk komen
we ook graag in het bezit van foto’s die
met de bevrijding te maken hebben. Wij
scannen de foto’s, zodat ze niet afge-
staan hoeven te worden. 

Oorlogsmonument Everlo

Sinds 2017 zijn Henk Thiesen, Piet
Gommans en Jos Keijmes bezig om te
onderzoeken of er nog namen van oor-
logsslachtoffers ontbreken op het
monument in Everlo. In het voorjaar
van 2017 werd nog de naam van Louis
Nijssen uit Helden op het monument
aangebracht. (Zie De Moennik 60 pag.
14 e.v.) Dat leidde tot het idee dat er
wellicht nog meer namen ontbreken.
Begin dit jaar was er al een lijst van zo’n
twintig namen bekend die nader onder-
zoek verlangen. Het drietal wil daarom
van de lezers weten of zij ook nog
namen weten van Heldenaren die door
de oorlog stierven. 

door redactie
en werkgroep
documentatie

Jeu Janssen

Het oorlogsmonument in
Everlo.

Foto’s:
• Henk Thiesen
• Historische Werkgroep Grashoek
• Vreuger waas alles angers

• Tekening Lei Steeghs

De Moennik 65 binnenwerk:De Moennik A4  27-02-19  19:20  Pagina 1



2

Hert veur de Grashook

Op zondag 16 december was het precies
100 jaar geleden dat Grashoek als paro-
chie officieel die naam kreeg. Er was die
zondag een speciale mis met hulpbis-
schop Everhard de Jong. Er werd een
informatiebord over de geschiedenis
van het dorp onthuld, het nieuwe
Heilig Hartbeeld gezegend en het nieu-
we (jubileum)boek ‘Waar de Groote
Molenbeek ontspringt… deel 2’, gepre-
senteerd. 
Tijdens de aansluitende receptie in de
Ankerplaats ontvingen Andrea
Cruijsberg - van Mullekom en Henk
Steeghs van het Dorpsoverleg de speld
‘Hert veur de Grashook’. Dit als blijk
van waardering voor hun werk en inzet
in de afgelopen veertig jaar voor de
Grashoekse gemeenschap. De redactie
feliciteert hen beiden en Henk in het
bijzonder. Hij is immers degene die
iedere keer De Moennik zo prachtig
vorm weet te geven. Niet alleen een hart
voor de Grashoek, maar ook voor De
Moennik!

Bijnamen en familienamen

Er is een tijd geweest dat men elkaar
alleen maar met bijnamen kende. Vaak
was de officiële achternaam bij de
meeste mensen onbekend. Heel wat van
die bijnamen zijn bewaard gebleven.
Op de website van de heemkundever-
eniging staan de bijnamen die bekend
zijn met de familienamen erbij. Een
naam opzoeken kan via de bijnaam en
via de familienaam. Aanvullingen zijn
welkom via het contactformulier op de
site. (www.moennik.nl – documentatie-
centrum – genealogie – bijnamen) Zie
ook de serie artikelen ‘Wie hètse en wie
sjriefse dich’ van Trees Dorssers in De
Moennik 31 t/m 42.

Remplaçant 

In De Moennik 63 beschreef Dré 
Vaessen (†) hoe men in de negentiende
eeuw de dienstplicht kon afkopen door
een vervanger (een remplaçant) te beta-
len. Ook in het artikel van Wim Daniëls
over de Landstorm in dit nummer is er
sprake van remplaçanten. Daarbij ont-
dekte hij een krantenartikel uit 1882,
waarin Silvester Engels verhaal doet over
ene W. Stuijver die zijn zoon Paul
Engels had vervangen.

Overdrijven

Van 1953 tot 1966 was Egchelnaar

Leendert van Knippenberg (Sije-Lin)
wethouder in de gemeente Helden. Hij
stond er om bekend dat hij schromelijk
kon overdrijven. Een van zijn bekende
uitspraken was dan ook: “Vliegen, vlie-
gen, ik kon de deur niet dicht vanwege de
vliegen”.

Nieuwe aanwinst

Het volgende boek is nieuw in het
documentatiecentrum: 
• Waar blijven de bevrijders! Door

modder en mijnen naar de Maas.
‘Frontperiode Noord- en Midden-
Limburg’ door Hugo Levels en Eric
Munnicks.

De Moennik

Aan ‘t kerkhoofpèdje
En zowaar ich ‘t hej sjrief... ‘t is waor
gebeurd, volges oze pap (Herm van
Hospes).
‘t Volgende sjpulde zich aaf op ‘t kèrk -
hoof pèdje in Kepèl.
Det waas bej oetsjtek ‘n sjoeëne
plaats um ‘n kusje wèg te hale bej dien
geleefde.
Zoeë auch pliesieman Raets (volges
de overlevering), dae sjtóng dao te
vreje mèt ein hiel sjoeën maedje waor
ich helaas de naam neet mier van
weit. De sjpanning leep zoegezag zoeë
wiet op tösse die twieë det Raets zag:
“Hah… ich koos dich wel in twieë
sjtökke biete...!” Waorop Bonger

Wullem (Dorssers) aan de angere
kank van de hèk reep: “Dan sjmiet
mich de óngerste hèlft mer!”
Aangezeen det Bonger Wullem dao
aan geune zej van die beukehèk
wónde, zal dae nog wel ens mier van
die romantische tafereeltjes hebbe
kènne beloestere. Sjoeën toch?

Anekdote Marion 

Het krantenartikel uit 1882.

Waar de Groote Molenbeek
ontspringt deel 2 is hard op
weg het succes van deel 1 te
evenaren.

Voorzitter Frits Verlinden
van het Dorpsoverleg
feliciteert Andrea en Henk
met de onderscheiding
‘Hert veur de Grashook’.
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