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Van de redactie

Zoals u hebt gelezen in De Moennik 66
heb ik de taak als eindredacteur overge-
nomen van Jos Keijmes. Jos heeft gedu-
rende tien jaar met veel enthousiasme
en inzet de eindredactie gevoerd.
Tijdens die periode wordt o.a. het for-
maat van De Moennik aangepast. Door
het groter en duidelijker lettertype en de
kleuren wordt de leesbaarheid vergroot.
De reacties van de lezers zijn positief.
Ook over de uitgave van het ‘bevrij-
dingsnummer’ (De Moennik 67) en de
prachtige lay-out heeft de redactie veel
positieve reacties ontvangen. 
Jos, namens de redactie, hartelijk dank.
Jos blijft deel uitmaken van de redactie.
We kunnen dus altijd een beroep blij-
ven doen op zijn ervaring en kunde.
Willemien Severins-Janssen

Correcties De Moennik 66
Meteen na het verschijnen van De
Moennik 66 in juli 2019 belden en mail-
den verschillende oplettende lezers met
de redactie. Op pagina 4 in het artikel
over het begin van de burgerlijke stand
stond een verkeerd jaartal bij de geboor-
teakte. Het jaartal 1898 moet inderdaad
1798 zijn. Al die reagerende lezers ont-
zettend bedankt.

Van Gerrit Greijn ontving de redactie
een foto die in 1946 is genomen bij een

herdenking op de plek waar tijdens de
oorlog de onderduikers in Bovensbos
zaten. Dankzij die foto weten we dat de
foto (het graf in 1946) die op pagina 9
staat afgedrukt niet bij het artikel over
Frans Neef hoort, maar bij de herden-
kingsplaats op Bovensbos. En dat
ondanks de vermelding ‘Neef’ op de
achterkant van de foto. 

Correctie De Moennik 67
Ook na het verschijnen van het zoge-
naamde bevrijdingsnummer van De
Moennik ontving de redactie de volgen-
de reactie. Lei Verberne liet weten dat in
het artikel ‘Gastvrijheid in Nederland’
de informatie over het eerste huis waar
de Engelsen verbleven niet meer het
huis was waar dokter Joosten woonde,
maar vanaf 1937 waren dat zijn ouders
(dokter Verberne en echtgenote). Het
huis ‘Sonnewende’ was eerst het hoofd-
kwartier van de Duitsers en naderhand
van de Engelsen. Eind 1944 was dat
zodanig uitgewoond dat zijn ouders
besloten om in Everlo (aan de
Steenstraat) een nieuw huis te laten
bouwen.

Profvoetballer
Willy van den Hurk
(1939 - 2019)

Op 3 mei vorig jaar overleed in het
Plattelands hoés in Panningen op
80-jarige leeftijd Willy van den
Hurk. Hij werd bekend als de ex-
profvoetballer die in 1966 geen toe-
stemming kreeg om bij amateur-
club Panningen te gaan voetballen.
Pas in het seizoen 1970-1971 kon
Panningen hem toelaten. Hij speel-
de er nog vier jaar in het eerste elf-
tal. De Volkskrant eerde hem door
een artikel aan hem te wijden.

Bevrijdingsbordje
Na het verschijnen van de vorige
Moennik ziet Laurens Janssen bij de
kringloopwinkel in Panningen een
bevrijdingstegeltje liggen dat hij meteen
voor zijn zus Willemien koopt. In
tegen stelling tot het kartonnen bordje
op de omslag van het bevrijdingsnum-
mer is dit een echt tegeltje, maar dan uit
1984.

door redactie
en werkgroep
documentatie

Herdenking Bovensbos

Foto’s:

• Collectie Gerrit Greijn
• Collectie Lea v.d. Schoor-Wilms
• Archief Heemkundevereniging

Helden
• Collectie Historische Werkgroep

Grashoek
• Collectie Ebisch Media
• Willemien Severins-Janssen

Bronnen:
• Schepenbank Helden inv.nr. 14

folio 138v.
• HHJ van As, Digibron 4 april 1992
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Ons Dorp
De redactie werd vorig jaar door Marlies
Ewalts geattendeerd op een you-tube-
filmpje over een oud-inwoner van
Panningen. Haar vriendin in Nieuw-
Zeeland had haar daar opmerkzaam op
gemaakt. Zoals zovelen emigreerde
Willem Verrijt (Bill Verryt) na de oorlog
naar Nieuw-Zeeland. In 1983 stichtte
hij samen met een andere Nederlander,
Louis Kuys, een compleet bejaarden-
dorp voor gepensioneerde
Nederlanders. Dat alles in de plaats
Henderson bij Auckland op het
Noorder Eiland. Op het aangekochte
perceel verschenen zo’n 89 huisjes in de
vorm van oude Nederlandse boerderij-
en. De plek kreeg de naam ‘Ons Dorp’.
Behalve de huisjes verscheen er ook een
zorgcentrum (voor 30 verpleegden), een
bibliotheek, een buiten-bowlingbaan,
enz. In het zorgcentrum zijn twee pla-
quettes aangebracht ter nagedachtenis
aan Willem Verrijt. In 1992 bezocht
koningin Beatrix ‘Ons Dorp’ in het
kader van het ‘Abel Tasman-jaar’. 

Verdronken in een waterpoel

Wim Hoezen komt bij het doornemen
van het schepenbankarchief Helden
geregeld wat interessante verslagen
tegen. Hier volgt er een.
Op 4 oktober 1688 houdt de schepen-
bank van Helden gerichtsdag. Op de rol
staat de klacht van de heer van de
Heerlijkheid tegen Willem op de Weem,
gedaagde.

De klager geeft te kennen: ‘dat oft wel de
ouders sijn gehouden goede sorge te draegen

ofte te doen hebben, dat hunne clijne kin-
deren niet en commen te verongelucken en
van leven ter doot te geraecken en daertoe
alle perijckelen voor te commen, soo ist
effenwel gebeurt, dat den ged. soontjen
sijnde ontrent alleen vier jaeren oudt
onlancks is commen te verdrincken in
eenen waterpoel, staende ontrent des
ged.ens behuijsinge, volgens de gerichtelijc-
ke informatie daerover gepasseert, want
sulcke onachtsaemheijt ten hoogsten straft-
baar is als sijnde d’oirsaeck van den doodt
van dit onnoosel kint.’ Hij eist ‘ten exem-
pel‘ dan ook een passende (geld)boete.
Of die boete ook is opgelegd, is onbe-
kend omdat de kwestie verder niet meer
in de stukken voorkomt.
Voor de goede orde: het betreft hier
Peter geb. april 1684, zoon van
Wilhelmus op de Weem en Maria
Timmermans. Zijn overlijden staat ech-
ter niet in het begraafboek genoteerd,
aangezien er tot ca. 1718 géén kinderen
werden ingeschreven.

Onderscheiding
Trees Dorssers-Pubben

Dinsdag 5 november 2019 kreeg Trees
Dorssers-Pubben tijdens een Zonne -
bloem middag, voor haar geheel onver-
wacht, een koninklijke onderscheiding
opgespeld door burgemeester Wilma
Delissen. Naast het werk voor de
Zonne bloem, de Jeugdvierdaagse en het

onderwijs, heeft ook het feit dat ze als
schrijfster en redactielid van De Moennik
bezig is geweest, tot de onderscheiding
bijgedragen. Trees van harte gefelici-
teerd.

Plaquettes Willem Verrijt
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Antonie Schiphorst

In de speciale uitgave van De Moennik
van mei 2014 over de verzetsrazzia van
17 mei 1944, staat een overzicht van
opgepakte en overleden personen.
Daarbij staat als laatste de in Deventer
geboren Antonie Schiphorst (26) ver-
meld met de opmerking dat hij zou zijn
omgekomen in een Duits concentratie-
kamp. Tijdens de zoektocht van Piet
Gommans en Jos Keijmes naar ontbre-
kende namen op het Everlose oorlogs-
monument wilden zij meer informatie
over die Antonie. Via het digitale oor-
logsarchief van Bad Arolsen vonden ze

de kampkaart van Antonie. Daarop
stond vermeld dat hij tot twee keer toe
voor de Arbeitseinsatz naar Duitsland
zou gaan, maar dat hij niet vertrokken
was. Via het regionaal Historisch
Centrum Overijssel kwamen ze er achter
dat deze Antonie de oorlog had over-
leefd en naar Arnhem was verhuisd. Dat
betekent dus dat hij niet op het monu-
ment vermeld hoeft te worden.
Zoektocht ten einde en een slachtoffer
minder van de verzetsrazzia.

De Moennik

Lourdes water
Os mam hej veur ozze pap 'n fleske
Lourdeswater in de keukekas sjtaon.
Det hej ze gekrege van oos oma, eur
eige moder, die dao waas gewees. Ze
hej det vur ozze pap mètgebrach,
umdet dae mins hertpatiënt waas. 
Oos mam dee dao dan zónger det hae
't zellef wis, 'n paar dröppelkes van
ónger 't aete.

Hae zoe heur angers oetgelache
hebbe dink ich, mer oos mam zal wel
gedach hebbe:" Bat 't neet, dan sjat 't
neet."
Ich hej det sjoeëne fleske met det
blauwe printje waorop de Heilige
Bernadette stong aafgebeeld  al 'n
tiedje zeen sjtaon en sjtiekem drónk
ich d'r get van. 't Sjmakde net wie
gewoeën water en det verwóngerde
mich.
Op 'n gegaeve moment heb ich 't
ganse fleske leeggedrónke en mèt
kraanwater gevuld, en gae kènt uch
wel veursjtèlle det 't wel 'ns kós zien
det ich noeëts mier doeëd gaon.

Anekdote Marion 

De sierschijf van Helden op bezoek in Tongeren

De Historische Werkgroep Grashoek heeft vrijdag 17 januari j.l. een
bijzonder bezoek aan het Gallo-Romeins museum in Tongeren
gebracht. Met dit eerste cultureel reisje na de oprichting van de
HWG acht jaar geleden wordt tevens het jubileumjaar ‘100 jaar
Grashoek’ afgesloten. Heel bijzonder is dat de sierschijf van Helden
ook meereisde naar Tongeren. Deze schijf (phalera) is door turfste-
kers rond 1840 op Heldens grondgebied gevonden. In elk geval is
de locatie door de vinders aangeduid met ‘Achter Maris’. Huub
Kluijtmans geeft binnenkort een boek uit met een gedetailleerde
beschrijving over de Gouden Helm en de zilveren sierschijf.
Het museum over de Romeinse en Gallische aanwezigheid in onze
streken heeft momenteel een tijdelijke tentoonstelling onder de
naam: Dacia Felix. Met grote waarschijnlijkheid komt ‘onze’ sier-
schijf uit Tracië (Bulgarije) of van het volk dat hieruit is ontstaan,
de Daciërs. Voor één middag hebben we de sierschijf van Helden
samengebracht met de schitterende goud- en zilverschatten die een-
malig in België tentoon worden gesteld. 
De mensen van het museum waren verrast en enthousiast over dit
bijzondere bezoek. Het uitstapje was aan de leden van de werk-
groep aangeboden vanwege het vele werk in de afgelopen jaren,
waaronder het uitbrengen van het jubileumboek over Grashoek.
Het was natuurlijk niet de originele sierschijf, die ligt in het
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Het Streekmuseum Peel en
Maas maakte het mogelijk dat de HWG één dag over deze prachtige
en natuurgetrouw nagemaakte replica kon beschikken.

Leden van de Historische Werkgroep Grashoek poseren met de replica
van de sierschijf van Helden voor de vitrine met phalera uit Dacië.


