
Nummer elf 
In dit Spintölke vindt u weer uiteen-

lopende artikelen over zaken waar 

onze vereniging zich mee bezig 

houdt. 

  

HET BESTUUR 

De vakanties zijn al weer groten-

deels voorbij en we mogen nog 

genieten van de nazomer. Tijd 

om de heemkunde activiteiten 

weer op te pakken. 
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Hamer zoekt                  

nieuwe voorzitter 

 

Onze voorzitter, Hay Hegger, heeft 

aangekondigd dat hij het tijd vindt 

voor een nieuwe voorzitter. Tot de 

komende jaarvergadering in 

maart 2014, zal hij de voorzittersha-

mer nog blijven hanteren.  

We zijn dus dringend op zoek naar 

een nieuwe voorzitter die onze ver-

enigingskar wilt trekken. Bent u de-

ze man of vrouw, of kent u iemand 

die dit zou kunnen, neem dan con-

tact op met een van de bestuurs-

leden.  

En natuurlijk is Hay Hegger graag 

bereid om te vertellen hoe boei-

end deze functie is. 

Zeumeringen 
 Het bestuur heeft het Regle-

ment voor het Archief een up-

date gegeven. Het nieuwe 

reglement staat in middels op 

onze website. 

 In de Spinde liggen nog 25 

Jaarboeken 2012 op hun eige-

naar te wachten, ze zijn nog 

niet afgehaald. Ligt het boek 

van u er ook nog? Haalt u het 

s.v.p. dan zo spoedig mogelijk 

op. Boeken die op het einde 

van het jaar nog liggen, gaan 

terug in de algemene voor-

raad. 

 Tot onze grote vreugde kun-

nen we melden dat alle leden 

de contributie over het jaar 

2012 hebben voldaan. Voor 

het jaar 2013 verwachten we 

nog de contributie van ca. 25 

personen. Laat ons a.u.b. 

geen kosten maken voor het 

versturen van een herinnering. 



Toen de gemeente Sevenum nog 

een zelfstandige gemeente was, 

stond er opzij van het gemeentehuis 

een beeldje dat de Peelwerker 

heette. 

Dit beeldje is onthuld ter gelegen-

heid van de opening van het nieu-

we gedeelte van het gemeentehuis 

door de toenmalige gouverneur van 

Limburg. 

Na de gemeentelijke herindeling 

werd het gebouw voor andere doel-

einden gebruikt. Het beeldje werd 

door de gemeente Horst aan de 

Maas opgeslagen. 

Onder andere door aanhoudende 

bemoeienis van onze vereniging 

heeft dit beeldje weer een eigen 

plekje gekregen in het dorp. Zodat 

iedereen er weer van kan genieten.  

Het is geplaatst in de tuin van Ver-

zorgingstehuis Sevenheijm, aan de 

kant van de Maasbreeseweg.       

Op een sokkel, zodat het manneke 

goed over de omgeving uit kan kij-

ken. 

De Peelwerker 
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De Peelwerker      

terug in Sevenum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijvig rapport         

opgravingen           

De Krouwel is klaar 

Opgravingen De Krouwel 

Enkele jaren geleden zijn er op het 

terrein van het uitbreidingsplan De 

Krouwel opgravingen gedaan. 

Inmiddels zijn de resultaten van deze 

opgravingen verwerkt in een lijvig 

rapport. Dat rapport is ter goedkeu-

ring aan de gemeente voorgelegd.  

We hebben de toezeg-

ging dat onze vereniging 

een exemplaar hiervan 

krijgt, zodra de gemeen-

te het rapport heeft 

goedgekeurd. 

Tina Disselink is een van 

de medewerkers aan dit 

project.  

Zij schrijft momenteel speciaal 

voor ons een artikel over deze 

opgravingen. Hopelijk is het op 

tijd klaar, zodat het in het komen-

de jaarboek opgenomen kan 

worden.  

Het is ook de bedoeling dat zij 

een lezing gaat verzorgen voor 

onze leden over dit onderwerp. 

Maar dit zal op z’n vroegst het 

volgend jaar pas zijn.  

Nog even wachten dus. 
 



Foto: Nel Verstegen-Maessen 



Lezing Joep Nicolas 
Op dinsdag 10 september 

a.s. zal Lou Moonen een le-

zing houden over de glas-

kunstenaar Joep Nicolas.  

 

Joep Nicolas, geboren in 

Roermond, wordt be-

schouwd als een vernieuwer 

in de glasschilderkunst in de 

20e eeuw. In 1916 slaagde hij 

voor de middelbare school in 

Roermond. Hij ging daarna 

filosofie studeren in Fribourg. 

Vervolgens studeerde hij 

rechten in Amsterdam. Tege-

lijkertijd volgde hij schilderles-

sen op de Kunstnijverheids-

school. 

In 1922 wint hij de Vigeliusprijs 

met het schilderij ‘Morte Forti-

or’ ofwel ‘Kruisafname’. Een 

belangrijke mijlpaal in zijn 

loopbaan vormde het win-

nen van de ‘Grand Prix’ met 

zijn inzending voor de we-

reldtentoonstelling te Parijs in 

1925. 

 

In de jaren 30 werkte Joep 

kort in Duitsland. Dr. Joseph 

Göbbels nodigde hem uit 

om voor de Führer te komen 

werken onder extreem goe-

de voorwaarden. Hij weiger-

de dit pertinent en verkocht 

zijn atelier en woonhuis aan 

zijn chef d’atelier, Max Weiss. 

Eind 1939 vertrekt hij naar de 

Verenigde Staten, waar hij 

weer helemaal opnieuw be-

gon. Alhoewel hij daar al eni-

ge bekendheid had verwor-

ven.  
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Joep Nicolas 

1897-1972 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Amerika maakte hij o.a. 

kunstwerken voor 26 kerken en 

diverse grote gebouwen, zoals 

het North-Western Railway Sta-

tion in Chicago. 

In 1958 keerde hij terug naar 

Nederland. Kort nadat hij in 

1972 zijn allergrootste werk, de 

25 ramen van de oude kerk in 

Delft had voltooid, overleed hij 

plotseling. 

 

Zijn werk is expressief en kleur-

rijk. De Christelijke symboliek 

speelt er een grote rol in. 

 

Wanneer: 10 september 

Hoe laat: 19.30 uur 

Waar: De Torrekoel 

 Kronenberg 



 

AGENDA 




2 september 2013 

Praatavond  

Aanvang 19.30 uur 



10 september 2013 

Lezing over de          

Limburgse glazenier 

Joep Nicolas,          

door Lou Moonen 



14 september 2013 

Excursie museum 

van wasrol tot DVD 

in de Boekend 



7 oktober 2013 

Praatavond             

Aanvang 19.30 uur 



4 november 2013 

Praatavond  

Aanvang 19.30 uur 



11 november 2013 

Lezing over de 

vliegtuigcrashes in        

Noord-Limburg,                                 

door                        

Hub Groeneveld 



2 december 2013 

Praatavond  

Aanvang: 19.30 uur 
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Volgende uitgave 

ca. nov-dec 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOFON  

Heemkundevereniging 

Sevenum 

Mgr. Evertsstraat 11 

5975 BR  SEVENUM 

 

Openingstijden De Spinde 

Iedere zaterdag 

Van 10.00 tot 12.30 uur 

 

Contributie 
€ 25,- per lid 

€ 35,- per gezinslidmaatschap 

Over te maken op Rabobank-

rekening 1472.18.012 

 

E-mail 

heemkunde@tonstoffels.com 

info@heemkundesevenum.nl 

 

Website 

www.heemkundesevenum.nl of 

www.terhorstnet.nl 

Excursie museum 
Op zaterdag 14 september gaan we naar het 

museum van Wasrol tot DVD in Boekend. Het 

museum is alleen voor groepen geopend, dus 

grijp uw kans en ga mee. 
 

Eind 2009 opende dit museum haar deuren in 

boerderij Egerboshof in Boekend. Dit museum 

richt zich op de geschiedenis van beeld en 

geluid. En dan met name hoe deze zichtbaar 

en hoorbaar gemaakt werd. De collectie be-

vat vele bijzondere en zeldzame apparaten, 

die nergens anders te bewonderen zijn, en is 

voor elke leeftijd interessant. Tijdens de rond-

leiding worden veel museumstukken voor ons 

gedemonstreerd. 
 

Er zijn o.a. oude, automatisch spelende mu-

ziekinstrumenten te zien en te horen. Maar 

ook de laatste ontwikkelingen zoals MP3-

spelers hebben een plaats in de collectie. Fo-

nograaf, grammofoon, de 45 toeren-

platenspeler of de eerste blu-rayspeler, dit zijn 

straks geen onbekenden meer.  
 

U kunt zich tot uiterlijk 10 september a.s. voor 

deze excursie opgeven door € 10,00 (p.p.) 

voor de entree met koffie en vlaai over te 

maken op de rekening van de Heemkunde-

vereniging (14.72.18.012) o.v.v. ´Excursie van 

Wasrol tot DVD´. 
 

Opgeven voor: 10 september a.s.  

 (Hoe  zie hierboven) 

Kosten: € 10,00 p.p.  

 (incl. koffie met vlaai) 

Wanneer: zaterdag 14 september 2013 

Vertrek: om 09.30 uur  

 Raadhuisplein, Sevenum 

Adres: Egerbosweg 233 

 5927 NM Venlo-Boekend  
 

We adviseren om zoveel mogelijk samen te rijden 

en de kosten met de chauffeur af te rekenen. 

(Advies € 0,20 per km. per auto) Daarom verzame-

len we op het Raadhuisplein; er is meestal wel een 

plekje vrij voor iemand zonder vervoer. 


