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Zittend vooraan v.l.n.r.: Jac
Frencken, Mia Frencken-
Kessels, Henny Peeters-
Wijnen, Wits Beumers en
Truus van Loon.
Zittend 2e rij v.l.n.r.: n.n,
Gerda Mewiss, Jeanny
Vinken-Mevis, Mat Vinken,
Ben Willems, Jeanne Cox,
Francis Cox en n.n.
Staand 1e rij v.l.n.r.: Jo
Lormans, Margriet van
Soest-Mewiss, Jac Verheijen,
Ger Bos-Smeets, Arno Bos
en de gids.
Staand 2e rij v.l.n.r.: Karin
Beurskens ?, Wiel van Soest,
Erik Gielen, Miek Osinga-
Jonkers, Halbe Osinga, n.n.
en n.n.

Rechts Sil Janssen, linker
persoon is niet bekend

Van de redactie

De geschiedenis van Helden en omge-
ving, tegenwoordig de gemeente Peel en
Maas, blijft voor veel mensen interessant.
De redactie probeert dan ook om artike-
len en foto’s te plaatsen die betrekking
hebben op ‘onze’ geschiedenis. Dit is
niet altijd gemakkelijk, de meningen
hierover verschillen nog wel eens. Wordt
er niet té veel geschreven over de 2de
Wereldoorlog? Moet de naoorlogse gene-
ratie (60- en 70-plussers) meer ‘geprik-
keld’ worden om het tijdschrift te lezen
en natuurlijk een abonnement te
nemen? Zullen er meer artikelen moeten
verschijnen over de naoorlogse periode,
bv. wederopbouw, opkomende industrie
en groei van Helden, emigratie naar
Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, hip-
pies in Helden (Total-Loss)?
Op de facebookpagina ‘Vreuger waas
alles angers’ zie je veel reacties en
opmerkingen van deze generatie. Er
blijkt dus wel interesse te zijn. 
Maar we mogen zeker niet de geschiede-
nis van het ontstaan van Helden verge-
ten. In 1974 werd er bij gelegenheid van
de viering van 300 jaar bestuurlijke zelf-
standigheid het boek ‘Helden als
gemeen schap in vroeger eeuwen’ uitge-
geven. 
In 1998 volgde het boek ‘Bestuur en
bevolking van Helden door de eeuwen
heen’. Dit boek werd uitgegeven in ver-
band met de officiële opening van het
nieuwe gemeentehuis. In beide boeken
wordt het ontstaan van de gemeente
Helden duidelijk weergegeven.
De redactie is benieuwd naar uw
mening: redactie@moennik.nl.

Correctie De Moennik 69 (omslag)
De redactie kreeg een bericht uit
Australië van de familie Kristel naar
aanleiding van de foto op de omslag
van De Moennik no. 69. Op die foto
staan drie leden van de Jonge Wacht
Panningen omstreeks 1937. De namen
die er bij vermeld zijn blijken niet juist.
Links op de foto staat Joop Kristel en in
het midden zijn broer Wim. De naam
van de jongen rechts is nog onbekend. 

Spaanse griep

De wereldwijde epidemie van corona is
nog niet voorbij. Deze griep lijkt veel op

de Spaanse griep (1918-1920) die veel
mensen het leven kostte, waaronder ook
veel Heldenaren. In het streekblad
Midden-Limburg van 16 juni 1994 werd
op de cultuurpagina een foto afgebeeld
van twee militairen in 1917. 

Op deze foto staat Sil Janssen, zoon van
Peter Janssen en Wilhelmina Hesen. Hij
was tijdens verlof in Helden om aardap-
pelen te rooien en werd getroffen door
de Spaanse griep. Hij stierf op dezelfde
dag als zijn broer Naat op 18 november
1918.

Ondergronds
Naar aanleiding van
het artikel ‘Samen
op de foto’ in De
Moennik no. 69 ont-
ving de redactie nog
een foto van Henny
Peeters-Wijnen. Zij
was ook in het bezit
van zo’n foto en had
als leerkracht aan de
Gerardusschool in
Maasbree die excur-
sie ook meegemaakt.

Sacra ments -
processie

Leo Rogier Verberne reageerde op de
foto van de middenpagina in De
Moennik no. 69. Hij herkende zijn vroe-
gere buurmeisje Marij(ke) Berghs. Ook
Wim Daniëls, schrijver van vele artike-
len en redactielid, herkende iemand van
de ‘bruidjes’, namelijk zijn huidige echt-
genote Anny. Ze liep vooraan in de pro-
cessie.

Boek Piet Schinck
Eind november verschijnt van de hand
van Baarlonaar Piet Schinck een boek
over het bestuur van zogenaamde ker-
spelen en de structuur van gerichten in
de late middeleeuwen (1300 – 1500).
Kerspelen kunnen op kerkelijk niveau

door de redactie
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Het boek van Piet Schinck
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parochies en wereldlijk buurtschappen
of zelfs dorpen zijn. Gerichten zijn
rechtbanken. Hij vergelijkt daarbij de
situatie in Baarlo en Helden. In een vol-
gende De Moennik hopen we hier meer
over te publiceren.Voor meer informatie
www.HWG De Borcht.nl 

Archieven 
Wim Hoezen uit Belfeld kijkt in vele
archieven. Uit onderstaande vermelding
blijkt dat Heldenaren naar elders ver-
trokken. Jacques Rutten heeft in De
Moennik no.37 ook een artikel hierover
geschreven met als titel ‘Heldenaren in
den vreemde’. 

Uit overlijdensregisters blijkt dat een
aantal Heldenaren naar Vlaanderen ver-
trokken en daar ook zijn overleden.
Petrus Coumans, overleden 2 april 1696
in Flandria, staat hierin als eerste ver-
meld. Ook uit de protocollenboeken
blijkt dat Vlaanderen in trek was:
13 februari 1687. De drossaard heeft de
schepeneed laten afnemen van Willem
Roosen en Peter Crommentoen. ‘Desen
Crommentoen en heeft niet connen vereedt
worden, vermits sijne absentie naer Vlaen -
deren.’ Hij wordt alsnog vereedt op 14
april (waarschijnlijk zodra hij terug was).
5 november 1691. Peter Zeelen vervangt
zijn broer Gerard in een proces aange-
zien Gerard om te ‘bevoorderen sijne
coopmanschappe naer Vlaenderen wesende
vertrocken niet en can voldoen’.

Overigens: Peter Zeelen zou zijn overle-
den op 20 augustus 1730 te
Oudenborgh in Vlaenderen. 

De Gouden Peelhelm
In De Moennik no. 69 stond een artikel
van Huub Kluijtmans over de tien
basaltzuilen langs de Wegh van Meijl op
Seven. De opening van deze WvMoS en
de presentatie van het nieuwe boek ’De
Gouden Peelhelm’ was op zondag 11
oktober jl. Het boek kost € 24,95 en is
verkrijgbaar in de boekhandel. Huub
komt in dit boek met nieuwe bewijzen
die de theorie over de offergaven weer-
leggen. De gerestaureerde helm valt nog
steeds te bewonderen in het
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

Anekdote Marion 
Sjoeëne oêtsjpraôke
Van Verlindens Sjeng zien der veul sjoeëne oetsjpräök te vertèlle,
zoeë wie ‘t volgende verhaol:
Verlinden kwaam van Dotje aaf en hej veul gedronke, det waas
indertied hiel gewoeën, en vur Verlinden hiel zeker.
Aaf en toe ‘n stökske oppe fiets mer mierendèls met de fiets aan de
hank ging Sjeng op hoes aan. Det ging kriskras over straot det kènt
gae uch wel veursjtelle. Tot det Sjeng ter huëgte van Frencke Mietje
waas en dao Lobbezo (politieagent in Helden) versjeen…
"Zooo… meneer Verlinde… het gaat niet meer zo goed zie ik."
Waorop Sjeng zaog: "Ich wónde dich wel ‘ns zeen as doe zoeëveul
glazers beer oet hejs"! 

Daonao kwaam hae naeve Thissen-Fröhlich (modezaak) en vergapde
zich aan wat der in de etalage stjóng. "Zoeë ein sjoeën vrouw en det
vur vieftieën göldje…".

De Moennik2

Links Cor Quicken, rechts Verlinde Sjeng.

Handelaren en ambachtslieden
zoals ‘Koperteuten’ trokken de
grens over
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