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Veel leesplezier.

Pete Leysten en Geert Raedts namen de opengevallen plekken in.
Verder op zullen ze zichzelf aan u
voorstellen.
Pete werd nog op de jaarvergadering tot voorzitter gekozen. En Geert
richt zich specifiek op de straatnamen en evenementen.
Houdt verder onze website in de gaten. Angelique Billekens (dochter
van Jos en Mien) gaat onze website
onder handen nemen.
Birgitte Beeren is uit het bestuur
getreden, maar ze is wel bereid het
Spintölke voorlopig nog te verzorgen. Het bestuur is heel blij dat beide dames deze taken op zich willen
nemen.

IBAN-nieuws
Het zal u niet ontgaan zijn dat de
bankrekeningnummers tegenwoordig IBAN-nummers zijn geworden.
Het nummer van onze vereniging is
daardoor: NL76RABO0147218012
We zouden het erg fijn vinden als
iedereen de contributie op tijd betaalt. Als u dat voor 2014 nog niet
gedaan heeft, is NU het moment
om dat goed te maken.

We zijn heel blij met de 2 nieuwe
leden. Toine Vullinghs en Petra
Walter. Van harte welkom bij onze
vereniging.
Het boek met oorlogsfoto’s vordert
gestaag. Op pagina 4 kunt u er
meer over lezen. Op 22 november
wordt het in de Wingerd gepresenteerd. Houdt die datum in uw
agenda alvast vrij.
Op 7 september heeft onze vereniging medewerking verleend aan
het jaarlijkse tuinfeest dat de Vrienden van Sevenheym organiseert.
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Straatnamen

Fietstocht

Onze namencommissie boog zich onlangs, op verzoek van het College van
B&W, over nieuwe straatnamen.

Op 1 juli jl. werd er o.l.v. Jo Geurts een
fietstocht ondernomen door Sevenum.
Om 19.00 uur werd gestart bij de hallenhuisboerderij van de familie van
Dooren op het Broek 11. Jo vertelde
uitvoerig over dit type boerderij, waarna iedereen bij de buren, de familie
Heldens, gastvrij ontvangen werd met
koffie en cake.

Zo werd ons advies gevraagd voor namen voor de nieuwe straten in de nog
te realiseren woonwijk bij de Beatrixstraat. De nieuwe wijk ligt in het Groot
Veld, en de commissie bedacht een
aantal namen van graansoorten die
vroeger in dat gebied geteeld werden.

Volledige
aandacht voor
de boeiende
verhalen van
Jo Geurts

De nieuwe straten kregen de volgende
namen: Haverstraat, Tarwestraat, Roggestraat, Boekweitstraat en
Korenpad. Met deze namen wordt ook verwezen naar het vroegere CHVgebouw, dat in de buurt van deze straten lag. In dat gebouw werden deze
granen gemalen en verhandeld.
Soms wordt ons advies niet gevraagd.
Dat was het geval bij de naam ‘Piri
Reisweg’ die bij Trade Port Noord ligt.
Op Venloos grondgebied begint de
weg en B&W vond het wenselijk om
het verlengde stuk op ‘ons grondgebied’ dezelfde naam te geven, vandaar.
Of wordt ons advies niet overgenomen. Dat was het geval bij de weg die
naar het nieuw te bouwen hippisch
centrum in Kronenberg leidt. Ons voorstel was Bucephalusweg. Een naam
die verwijst naar de Ruiterclub van Sevenum. Deze naam werd afgewezen
omdat ze te moeilijk zou zijn. Zowel in
schrijven als uitspreken.
B&W heeft gekozen voor de naam
‘Travers’. Hun motivatie hiervoor was
dat Travers een bekende term in de
hippische sport is. Bovendien heeft het
woord volgens B&W een internationale
uitstraling, omdat het bekend is in het
Engels, Frans en Duits.



Daarna toog men naar de plek waar
vroeger de Galgenberg lag. Zoals toen
gebruikelijk, lag deze op de gemeentegrens, zo ver mogelijk van het dorp.
In Sevenum was dat op de grens met
Maasbree, op Hazenhorst. De laatste
ophanging is al weer lang geleden, in
1637.
En tenslotte werd het oude bakhuis en
het restant van de tiendschuur op de
Vorst bij de familie van de Goor bekeken. En weer vertelde Jo heel uitgebreid over deze historische bouwwerken.
In Spintölke nummer 12 werd vermeld
dat Maria Dietz - van Bree uit Eindhoven, de oudste vrouw uit Brabant was.
Maria was op 13 augustus 1905 in
Sevenum geboren.
Afgelopen zomer, op 24 jul 2014, is Maria overleden in haar woonplaats Eindhoven. Ze werd net geen 109 jaar.

Nabeschouwing Jaarvergadering
De uitgebreide notulen van de
laatste jaarvergadering worden
voor de volgende jaarvergadering toegezonden. In dit Spintölke
kijken we kort terug op de afgelopen jaarvergadering.

Pete Leysten werd daarnaast
ook gekozen als voorzitter.
Geert Raedts is de nieuwe
voorzitter van de namencommissie. Hij neemt ook zitting
in de evenementencommissie.

Zoals gewoonlijk bij onze vereniging verliep de vergadering in
goede sfeer. Er waren 38 leden
aanwezig.

Er is nog steeds onduidelijkheid
over de subsidie aan Terhorstnet.
En daar hangt ook van af of dit
project doorgang zal vinden. Als
er meer duidelijkheid is, wordt dit
gemeld.

Dit jaar waren er 3
jubilarissen:
Birgitte Beeren, Nel Thijssen en
Ruud Timmermans. Alle drie waren
ze 25 jaar lid en werden ze in de
bloemetjes gezet.
De bestuursleden Birgitte Beeren,
Mart Lenssen en Hay Hegger
waren reglementair aftredend.
Birgitte en Hay stelden zich niet
herkiesbaar. En Mart was statutair
niet meer herkiesbaar.
Geert Raedts en Pete Leysten waren bereid gevonden zich
kandidaat te stellen voor een
bestuursfunctie. En beiden
werden gekozen.

De ledenlijst wordt niet meer in
het Jaarboek opgenomen vanwege de privacy. Er wordt afgesproken dat aan ieder lid deze
ledenlijst verstrekt zal worden.
Tenslotte wordt ook afgesproken
dat er een actielijst wordt opgenomen, om de voortgang van
afgesproken acties te waarborgen.
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Ruud, Nel en Birgitte,
gefeliciteerd met
jullie jubileum

De stervorm van Fort
St. Michiel is duidelijk
te herkennen.

Excursie Fort St. Michiel
Op 4 oktober is er voor onze leden
een excursie georganiseerd naar
Fort St. Michiel bij de voormalige
Frederik Hendrikkazerne in Blerick.
De kazerne is gebouwd op de
resten van het 17e eeuwse ‘Fort SintMichiel’, dat werd aangelegd door
de Spanjaarden tussen 1641 en
1643, tijdens de laatste jaren van de
Opstand (Tachtigjarige oorlog).
Onder het fort liggen wellicht de
resten van één of zelfs twee middeleeuwse schansen, die echter al
afgebroken waren toen het fort

werd gebouwd. En daaronder
liggen misschien zelfs de resten
van het Romeinse Blariacum,
waar men al zo lang naar zoekt.
Verdere informatie over deze
excursie volgt zo spoedig
mogelijk.
Het is misschien aardig om als
voorbereiding 2 korte filmpjes van
Expeditie Limburg over het Fort te
bekijken. Via deze link zijn ze te
vinden.

Rechts Venlo, toentertijd nog een echte
vestingstad
(topografische kaart
uit 1830-1850)
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Excursie Maasbracht
Op een zonnige zaterdagmorgen, 3
mei, werd om 9.15 uur vertrokken
richting Maasbracht om daar een
bezoek te brengen aan het Maas
Binnenvaartmuseum, de sluizen en
de Leonardusmolen.
Een schip
wordt geschut
(niet verwarren
met geschud)

Om 10.uur stond de koffie en vlaai al
op ons te wachten. Na de koffie
werden we in 3 groepen verdeeld,
die ieder o.l.v. een deskundige gids
een rondgang maakte door het museum.
In het museum bevonden zich talloze
zaken die herinneren aan de rijke geschiedenis van de
schippersbeurs en
het heden en verleden van de binnenvaart. Er waren
diverse schaalmodellen van schepen die in het verleden de binnenwateren bevoeren.
Indrukwekkend was
de maquette van het schepenkerkhof: een ramp die de binnenvaart
trof op 30 september 1944. 240 schepen werden in de haven van Maasbracht door de Duitsers met dynamiet tot zinken gebracht. Een gebeurtenis die in de geschiedenis van
de binnenvaart zijn weerga niet kent

De Tommies
banen zich
een weg naar
Sevenum
(omgeving
Kleef)
Een van de
foto´s uit het
boek

Na een goed verzorgde lunch in het
binnenvaartmuseum gingen we rond
12.45 uur al wandelend, wederom
o.l.v. een gids naar het sluizen van
Maasbracht. De sluizen hebben met
11,85 meter het grootste verval van
alle sluizen in Nederland. Met verbazing werd gekeken hoe de schepen
in 7 minuten werden geschut. In deze periode werd 35.000 m3 verplaatst.



Oorlogsboek Sevenum
Op zaterdag 22 november a.s. wordt het
nieuwste boek `Oorlogsbeeld 1940-1945´,
van onze vereniging gepresenteerd. Dit
boek is boordevol foto´s over de Tweede
Wereldoorlog in en rond Sevenum. Het
grootste deel van deze unieke foto´s is
nog nooit eerder gepubliceerd en is
afkomstig van onze oud-dorpsgenoot
Theo van de Ven.
Voor het programma rond de presentatie van dit prachtige boek, verwijzen
we naar de flyer die u onlangs hebt
ontvangen.
Dit boek kunt u nu bestellen door vóór 20
oktober 2014 het bedrag van € 17,50
over te maken op rekeningnummer
NL76 RABO 0147218012 t.n.v. Heemkundevereniging Sevenum. Zet bij de
betaling ook uw naam, adres en
woonplaats.
Na 20 oktober gaat het boek € 20,00
kosten. Het boek kan na de presentatie
op 22 november afgehaald worden in
de Wingerd tussen 17.00 en 18.00 uur.
Wilt u het toegestuurd krijgen, maak dan
€ 5,00 meer over.
Na 22 november kunt u het boek ook
iedere zaterdag tussen 10.00 en 12.30 uur
in de Spinde afhalen.
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Excursie Leonardusmolen in Maasbracht

De Leonardusmolen is een
Beltmolen en is gebouwd in
1867. De molen heeft tot 1947
dienst gedaan als korenmolen.
De molen had al oorlogsschade opgelopen, toen deze in
1947 door een technisch mankement als windmolen niet
meer kon functioneren. Vanwege de hoge kosten werd
deze niet meer hersteld en
werd het maalbedrijf tot 1973
elektrisch voortgezet.

In 1987 begon men zich in te
zetten om de ondertussen danig toegetakelde molen in oude glorie te herstellen. In 1997
werd de uitwendige restauratie afgerond en op 17 juni 2000
werd de korenmolen officieel
hernieuwd in gebruik genomen. De molen had ondertussen verschillende eigenaren
gekend.
In 1905 kocht Christiaan Hubert
Faems te Melick de molen. Na
de restauratie heeft de molen
de status “rijksmonument” gekregen en is de molen vernoemd naar de laatste beroeps molenaar Leo Faems,
tevens laatste particuliere eigenaar van de molen.
Voor de lezers die nog niet genoeg van deze molen hebben
gezien, volgt de link naar een
filmpje op Youtube over deze
molen.

Het is duidelijk hoe de molen heet

Na een bezoek en een goed
verzorgde lunch in het binnenvaartmuseum gingen we rond
14.30 uur naar de Leonardusmolen. We werden er op voortreffelijke manier rondgeleid
door molenaar Lei Palmen. Hij
wist ons vol enthousiasme alle
facetten van de molen uit te
leggen.
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Even voorstellen: Pete Leysten
Ik ben geboren en getogen in

Met asperges steken heb

Sevenum (zoon van Smulders

pijlpunt gevonden in de Hei (waar

Pietje uit de Steeg).

nu Trade Port ligt). Deze heb ik

Na mijn middelbare school, heb

ik een

sinds mijn 19-de als halsketting om.

voor de HTS in Enschede gekozen.

Dit

waarbij

was

een

opleiding

elektrotechniek

commercie

waren

en

gecombi-

neerd. Ik ben vrij snel na mijn
studie gaan werken bij Keyprocessor te Amsterdam. Voor
dit bedrijf werk ik nog steeds en
geef beveiligingsadviezen voor
grote ondernemingen.

Ik heb een lange
periode in Nieuwegein gewoond
en

woon

sinds

2005 samen met
Heidi Jacobs op
de Peperstraat in
het huis van bakker Dirckx. Wij hebben

2

jongens.

Onze Louis is 7 jaar
en onze Simon is 5
jaar. Dit jaar word
ik 48 jaar.

Mijn interesse voor
Serum is altijd gebleven en ik kwam
ieder jaar met de
kermis terug en ik
heb

Pete van
Smulders Pietje

geen

overgeslagen.

jaar

Mijn interesse in de Serumse gewoonten, mensen, boerderijen en
het dialect heeft me altijd geïnteresseerd en ik hoop samen met jullie nog veel te leren, zodat we dit
aan anderen kunnen overdragen.



Even voorstellen: Geert Raedts
Hallo, ik ben Geert Raedts en tijdens de afgelopen jaarvergadering verkozen tot bestuurslid van de
Heemkundevereniging Sevenum.
Ik ben 55 jaar en gehuwd met Gerda. We hebben 4 kinderen, waarvan er inmiddels al weer 3 het ouderlijk huis hebben verlaten. Geboren in de Frankrijkweg als 2e kind uit
een gezin van 8.
Na de lagere school heb ik een zestal jaren doorgebracht op het Peelland College in Deurne. Vervolgens
heb ik een poosje Geschiedenis gestudeerd aan de universiteit van
Utrecht. Deze opleiding heb ik door
omstandigheden niet afgemaakt.
Na mijn militaire dienst ben ik in
1980 gaan werken bij de gemeente
Tegelen. Hier ben ik – na de herindeling met de gemeente Venlo –
nog steeds werkzaam.
Sinds mijn jeugd ben ik lid
(geweest) van diverse verenigingen. In de jeugd gevoetbald bij
Sparta ’18. Na de militaire dienst
ben ik ongeveer 12 jaar lid geweest
van enkele taekwondo verenigingen. Toen mijn kinderen gingen
voetballen en ik elke week langs de
lijn stond werd ik al snel gevraagd
om jeugdleider te worden. Na 15
jaar jeugdleider te zijn geweest ben
ik nog 5 jaar leider geweest van de
senioren. Gedurende deze periode
ben ik ook een aantal jaren actief
geweest in het schoolbestuur van
de basisscholen in Horst en Sevenum en heb ik diverse bestuurs- en
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commissiefuncties vervuld bij Sparta ’18.
Momenteel fluit ik af en toe nog
een wedstrijd bij de jeugdteams.
Verder ben ik sinds enkele jaren
ook nog lid van de Vogelwerkgroep ’t Hökske en natuurlijk de
Heemkundevereniging.
Zoals jullie kunnen lezen, ben ik niet
iemand die graag stilzit. Omdat ik
mijn activiteiten bij de voetbalvereniging op een lager pitje had gezet, kon meer tijd besteden aan
de andere verenigingen.

Geert Raedts
Toen
ik
gevraagd
werd
om mij kandidaat te stellen
voor een bestuursfunctie bij
de heemkundevereniging heb
ik dan ook niet
lang hoeven na
te denken. Ik
hoop dat ik nog
jaren lang actief
bezig kan zijn
binnen de vereniging. Ik heb
er in elk geval
veel zin in.
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Pastoor Henri Vullinghs

AGENDA
22 september 2014
Lezing
Pastoor Henri Vullinghs,
door André de Bruin


4 oktober 2014
Excursie naar Frederik
Hendrik Kazerne
in Blerick


6 oktober 2014
Praatavond
Aanvang: 19.30 uur


3 november 2014
Praatavond
Aanvang: 19.30 uur


22 november 2014
Presentatie
Fotoboek oorlog
met lezing “De hel van
Watenstedt” door
Heidi Geven


1 december 2014
Praatavond
Aanvang: 19.30 uur


Hendrik Jacob Hubert Vullinghs werd in
1883 in Sevenum geboren. Hij was de
zoon van bierbrouwer Vullinghs.
Hij studeerde in Italië. Daar was hij in
aanraking gekomen met het fascisme
van Mussolini, waar hij een diepe afkeer van kreeg.
In 1918 stichtte hij in opdracht van het
bisdom de nieuwe parochie Grashoek.
En in 1939 volgde de benoeming tot
pastoor in Grubbenvorst.
Nadat de Duitsers Nederland binnengevallen waren sprak hij de woorden
“Onze soldaten kunnen niets
meer doen. Nu is het de beurt
aan ons. Wij zullen de Duitsers
dwarszitten waar wij kunnen”.
Dit werd het begin van zijn verzetswerk.
Zo hielp hij ontsnapte Franse krijgsgevangenen naar het vrije deel van
Frankrijk. Hij verschafte hulp aan Joodse onderduikers en neergestorte geallieerde piloten. Hij was betrokken bij het
opzetten van vluchtroutes door Noord–
en Midden-Limburg. Op de kansel riep
hij regelmatig op om kleding af te
staan “voor een bepaald doel dat intussen algemeen bekend is”.
Maar hij werd verraden. Op 1 mei 1944
werd hij door de Sicherheitspolizei opgepakt voor de kerk. Een maand later
werd hij overgebracht naar Kamp
Vught. Via kamp Sachsenhausen
kwam hij eind maart uiteindelijk in het
kamp in Bergen-Belsen aan. Hij was
doodziek en twee weken later stierf hij
daar aan dysenterie.
Op 22 september a.s. zal André de
Bruin een lezing geven over deze fascinerende verzetsheld met Sevenumse
roots.

Volgende uitgave
ca. december 2014

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 Rabobankrekening

NL76RABO0147218012
E-mail
heemkunde@tonstoffels.com
info@heemkundesevenum.nl

Website
www.heemkundesevenum.nl of

www.terhorstnet.nl

