
Kantonnier Lodewijk Sillen

Lezersreacties:

Dörp – Kepèl
Toen de Van Hövellstraat in Helden nog
Krómsjtraot genoemd werd, wandelden
daar geregeld vier Dörper mannen rich-
ting Panningen: Keiren Sjang, Kubke,
Sjang Dorssers en Giel Segers (?). Ze lie-
pen dan tot de schuur van Ottenheims
Jeu, nu voorbij het kruispunt bij HKI en
Van Heijst, en draaiden zich dan
demonstratief om, om vervolgens weer
richting Dörp te lopen. Bij de schuur
was immers de grens met Kepèl. De
familie Verstappen-Jacobs van de
Ruijsstraat wist zelfs nog te melden dat
er op de grens een beukenhaag stond
waaronder een cocosmat lag. Als Dörper
mensen dan terug kwamen van
Panningen veegden ze daar eerst de voe-
ten af en liepen dan Dörp in.

De houter verleggen
Lodewijk Sillen uit Kessel was in 1934
kantonnier (gemeentewerker) bij de
gemeente Kessel. Bij zijn werk hoorde
ook het onderhouden van wegen. In de
meeste gevallen waren dat nog zoge-
naamde kiezelwegen. Bij het vernieu-
wen van die kiezel, paste men een bij-
zondere verhardingstruc toe. In de weg
plaatste men verspringend op de linker
en rechter weghelft balken in de kiezel-
laag. Hierdoor moesten de boerenkar-

ren slingerend
over de weg rij-
den. Na een
paar maanden
verplaatste men
die balken naar
de andere weg-
helft en ging het
slingerpad over
de nog niet
bereden losse
kiezel. Na weer
een tijd werden
de balken ver-
wijderd en was
de weg ‘automa-
tisch’ bijna hele-

maal verhard. Dat plaatsen en verplaat-
sen van die balken noemde men toen
‘de houter verleggen’. Deze uitdrukking
kwam de redactie ter ore bij een bezoek
aan Pierre en Mia Absil-Mertens in
Heythuysen. Lodewijk Sillen was name-
lijk de opa van Pierre.

De Heldenseweg
Bij dat zelfde bezoek bij Pierre en Mia
Absil-Mertens zagen we een foto die
moet dateren uit 1920. Diezelfde
Lodewijk Sillen is daar met een behoor-
lijk aantal collega’s bezig de Heldense -
weg (het deel van de Kesselse weg in
Kessel!) te voorzien van een asfaltlaag.
De pekketel staat te dampen en er is
geen gemechaniseerd voertuig te zien!
Die foto willen we u natuurlijk niet ont-
houden. Tweede van links staat opa
Sillen. Zie foto beneden.

Nieuwe aanwinsten
De heemkundevereniging is aan het
begin van het jaar in het bezit gekomen
van de torenhaan en het tabernakel van
de oude Panningse kerk.
Ook het boek ‘Het geheim dagboek van
oma’ van Kaat Verhaegh is in het docu-
mentatiecentrum te lezen.

door redactie
en werkgroep
documentatie

De grens tussen Dörp en
Kepél op de huidige
Ruijsstraat.
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De Heldenseweg in Kessel. 
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Aanbesteeïng
Soms waere mich verhäölkes
aangereikt door minse die mèt ozze
pap (Herm van Hospes) gewerkt
hebbe, en dao biezónger goije
herinneringen aan over hebbe gehoije.
Det is hiel fijn um te hure.
Ich waas op ‘ne middig bej Wiel
Schers en zien vrouw Annie. (Wat
hebbe we ‘ne plezerige middig gehad!)
Wiel waas ozze pap zien rechterhank
tiedens zien werkzaam laeve as
aannemer. Ozze pap hej um d’r
heel hoeëg op staon, det heb ich
altied wel begrepe en Wiel vertelde
mich ónger angere ‘t volgende. 
In Meijel woord ‘n boorderij gebouwd
van Vissers en ozze pap zag tege Wiel:
"Det motte we hebbe." D’r kwaam ‘n
aanbesteeïng en Wiel vroog d’r nao
aan ozze pap: "En... hebbe we ‘t
gekrege?" "Jao," zag ozze pap, “mer ich
bin wel flink ónger de pries door
gegaon.”
Angere aannemers zagte: "Wie kin det
toch? Wat heesse toch gedaon?" 
‘t Antwoord waas: "Jao, mer gae telt
d’r de verkes bej! Dao kan ich auch
niks aan doon.”
En zoeë waas ’t mer net.

Anekdote Marion 

Correctie
In De Moennik 65 is er in het artikel
over De Stogger een vervelende fout
geslopen. Er staat ‘waar tot voor kort
tegelbedrijf Verkoo was gevestigd’. Dat
is niet juist. Verkoo Tegels en Sanitair is
er nog steeds gevestigd. De redactie
heeft zich al via het weekblad HALLO
hiervoor verontschuldigd en doet dat
hier nu ook. De schrijver, Jeu Mertens,
treft geen enkele blaam. 

Projectiel adieu
Op maandag 15 april jl. heeft de
Heemkundevereniging afscheid geno-
men van een jarenlang in bezit zijnd
explosief. Niemand wist eigenlijk het
fijne over de veiligheid van dit projec-
tiel. Na een bezoek van de politie die er
ook geen zekerheid over kon geven,
werd besloten de EOD in Soesterberg in
te schakelen, die de zaak kwam bekij-
ken. Na het projectiel grondig geïnspec-
teerd te hebben, bleek dat we hier te
maken hadden met een Engelse 25 pon-
der rookgranaat, weliswaar afgevuurd.
Ter plaatse ontmantelde deze dienst de
granaat. De vraag of de Heemkunde -
vereniging dit gedemonteerde projectiel
in bezit mocht houden, werd met neen
beantwoord. Na het inladen en een ste-
vige handdruk van de drie potige man-
nen werd de zaak hiermee afgesloten. 

Bevrijdingsverhalen
Er hebben heel wat personen al gerea-
geerd op onze oproep om bevrijdings-
verhalen aan te leveren. De redactie is
druk bezig om al die verhalen te bekij-
ken. Helaas zijn er maar weinig foto’s
beschikbaar gekomen. Daarom nog een
oproep om nog eens te zoeken naar
foto’s die met de oorlog te maken heb-
ben. De redactie scant die foto’s, zodat
ze teruggegeven kunnen worden.

Eindredacteur

Jos Keijmes heeft te kennen gegeven om
na tien jaar als eindredacteur te stop-
pen. Daarom heeft de redactie naar een
opvolger gespeurd. Die speurtocht heeft
er toe geleid dat Willemien Severins-
Janssen met ingang van nr. 68 (maart
2020) de nieuwe eindredacteur is. Zij
maakt al sinds 2009 deel uit van de
redac tie en kent dus het klappen van de
zweep. Door haar pensionering heeft ze
tijd gekregen om deze klus op zich te
nemen. Jos blijft deel uitmaken van de
redactie. Willemien veel suc ces!

Afscheid Patrick
Tijdens de bespre-
king van dit num-
mer deelde Patrick
van ‘t Hooft mee dat
hij zich terugtrekt uit
de redactie.
Vanaf Oos Bukske nr.
14 (februari 2002) is
hij onafgebroken in
de weer geweest
voor wat nu De Moennik is. Eerst als
eindredacteur en vanaf 2010 als redac-
tielid. Onder zijn leiding werd De
Moennik een herkenbaar geschiedkundig
tijdschrift. Vanaf de zijlijn wil hij nu de
ontwikkelingen volgen.

De redactie bedankt hem voor zijn
enorme inzet en vakmanschap.
Patrick, het ga je goed.

Herm Verbugt met het
projectiel.

Foto’s:
• Collectie familie Absil-Mertens
• Herm Verbugt
• Heemkundevereniging Helden


