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Van de redactie

Ook voor de redactie is het in deze coro-
natijd nagenoeg onmogelijk om bij
elkaar te komen om De Moennik samen
te stellen. Alles moet digitaal gebeuren.
Gelukkig is het aanbod van artikelen
geweldig. Daarom zijn we blij dat het
bestuur het goed gevonden heeft dat we
u deze keer wat meer leesvoer kunnen
leveren. Deze De Moennik telt namelijk
geen 32 maar 40 pagina’s. 

Bijnamen

Jarenlang heeft Trees Dorssers-Pubben
een bijnamenrubriek verzorgd in De
Moennik. Binnen de vereniging zijn er
stemmen opgegaan om te kijken of
deze en andere bijnamen niet gebun-
deld kunnen worden. Dit idee is door
de redactie opgepakt. Omdat het ook de
bedoeling is om die bijnamen op fami-
lienaam alfabetisch te ordenen, moeten
die bijnamen en familienamen wel
bekend zijn. Van de volgende namen
ontbreken bijvoorbeeld de familiena-
men: De Deursjtiel, De Hakkespitz,
Meulehuuskes Mina, Meulehuuskes
Tiesj, Huuzaars Driekes, Toone Pier en
Sjieëpers Jan. Kunt u ons helpen? Stuur
dan a.u.b. een e-mail naar:
redactie@moennik.nl. Bij voorbaat
bedankt voor de moeite. En hebt u
mogelijk nog onbekende bijnamen, dan
ontvangen we die ook graag. Wilt u
weten of een bijnaam in uw familie al
in onze lijst staat, dan kunt u dat ook
per e-mail vragen. Op dit moment
beschikken we over zo’n duizend
namen.

Archief
In de archieven is er door Wim Hoezen
een vermelding gevonden die betrek-
king heeft op een van de vroegere inwo-
ners van Helden n.l. Pastoor Gommans.
De heer Joannes Franciscus Gommans,
gedoopt in Helden op 10 januari 1765
was de zoon van Theodorus Gommans
en Petronella van Wis. Van 1785 tot

1804 was hij rector van de kapel in
Panningen. In 1804 werd hij benoemd
als eerste pastoor van de pas opgerichte
St. Hubertusparochie te Schaephuysen
(Kreis Kleve). Hij mocht dit ambt
slechts drie jaar, tot zijn overlijden in
maart 1807, bekleden.

Lezersreacties
Zoals bekend waren de namen van de
leden van de Jonge Wacht (omslag De
Moennik no.69 foutief vermeld (zie
Bejeingezeumerd De Moennik no.70).
De naam van de jongen rechts is niet
bekend. De foto is ook niet in Helden
gemaakt. Na het overlijden van de
ouders kwam Joop Kristel als weeskind
bij Frenske Tummers terecht om een
vak te leren. Een en ander is bevestigd
door de kinderen van Joop en Wim
Kristel.

door de redactie

De Moennik

Anekdote Marion 
Misverstjank
Oppe Merret waas ‘nne kleine
kapper mèt ‘nne kleine kapsalon
en ‘nne kleine tabakswinkel. Det
waas Bèr Brummans, alias Bèr
van de klómp, zoe wie de meiste
minse um kóste. Doe kós dich
dao de haor laote sjnieje en ouch
sjaere. Det ging dan mèt ‘n mets
en zónne laere reem waor ‘t
mets aan aafgevaegd woord. 

Op ‘n gegaeve moment kwaam dao ‘nne klant dae zich ónger
angere wooj laote sjaere. 
Bèr deej um ’ne lange sjolk veur en begós aan ‘t ritueel, maar
wat hae zoog beveel Bèr neet. 

Want op sjlöp huuëgte bewoog d’r iddere kier get ónger dae
sjolk. Det ging ‘n bietje op en neer… totdet Bèr ‘t meuj waas
en hae sjloog mit dae laere reem op dae sjolk en zag:
”Aafgeloupe mit det gevetzak!”…
Waorop dae klant zag: ”Zoewe… moogs doe mich ’ne neje bril
betale!”

Uit het doopboek 
Schaephuysen.
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