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Het laatste Spintölke van 2014 al 

weer. Maar liefst 10 pagina’s vol 

met nieuws en achtergronden. 
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Vanuit het Bestuur 

In het laatste Spintölke zijn onder 

deze kop ook de bestuurs-

wisselingen gemeld. Per abuis is 

vergeten het voormalige opper-

hoofd van onze Vereniging te    

vermelden. Hay Hegger heeft     

afscheid genomen als voorzitter en 

bestuurslid. Hay wij danken jou    

zeker ook voor je inzet en werk in 

het bestuur. 

Gelukkig stond e.e.a. wel goed in 

de nabeschouwing van de 

jaarvergadering.  

Op deze plek heten we ook onze 

nieuwe leden van harte welkom: 

Jack en Frank Willems, Treesje   

Kurvers en Justin Huijs. 

Het bestuur is bezig met een     

nieuwe webmaster voor onze    

website. Binnenkort is daar meer 

over bekend. 

Tevens is onze Vereniging, samen 

met de Groengroep, betrokken bij 

de plannen van Mariapeel. De 

plannen zijn niet zo dramatisch als 

eerder in de pers geschetst. Ook 

daarover zal later meer informatie 

volgen.  

En tenslotte is, met dank aan Pim 

van den Bercken, de vitrine-

verlichting in De Spinde weer     

hersteld. Iedereen kan nu weer    

genieten van het moois dat er    

tentoongesteld wordt. 

  

Jaarvergadering 

 

 

 

 

 

 

De datum voor de komende jaar-

vergadering is vastgezet.  

Op maandag 16 maart 2015 kijken 

we terug op 2014.  

Op die avond zal ook het nieuwe 

Jaarboek uitgereikt worden. 

Reserveer vast de datum in uw 

agenda. 



Zaterdagmiddag 22      

november was de presen-

tatie van het fotoboek 

“Oorlogsbeelden 1940-

1945 Sevenum Kronen-

berg en Evertsoord.  

Onder de klanken van 

onze mooie kerkklokken 

liepen tegen kwart over 

twee, drommen mensen 

de Wingerd binnen. Bij de 

ingang stond de Willy MB 

jeep uit 1943 van Louk Severens 

opgesteld. 

Oorlogsboek 
P a g i n a  2  

 

 

 

 

 

 Grote  

belangstelling in     

De Wingerd 

 

 

 

 

 

 

Heidy Geven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s:  

Hallo Horst a/d Maas 

Herdruk 
Het fotoboek was zeer gewild, in mum van tijd was het uitverkocht. Maar, 

inmiddels is besloten tot een herdruk van dit boek. 

Wilt u dit boek ook in uw bezit krijgen? Of wilt u dit aan uw kinderen of 

familie schenken, bestel het dan alsnog. 

U kunt op 2 manieren bestellen: 

 een briefje in de brievenbus van de Spinde op Mgr. Evertsstraat 11 in 

Sevenum te doen. Of het binnen af te geven op zaterdag tussen 10.00 

en 12.00 uur. 

 Een e-mailtje te sturen naarr info@heemkundeverenigingsevenum.nl 

Het boek gaat € 20,— kosten. 

Maar bestel wel snel, want de eerste druk was binnen 1 dag uitverkocht. 

Om half drie stipt werd iedereen in de 

overvolle zaal, hartelijk welkom gehe-

ten door de voorzitter van de Heem-

kundevereniging Pete Leysten. Daarna 

gaf  Manouk van Enckevort uitleg,   

gekleed in uniform van de  Britse      

verpleegsters, Qaims, die achter het 

front in Normandië hebben gestreden, 

over deze kleding. 

Heidy Geven hield een lezing over de 

kerkrazzia en de gedeporteerden naar 

Duitsland, naar Watenstedt.  

 



Na de pauze trad toneelvereniging 

Setovera op met de prachtige eenakter 

“Ik huil mijn vaders tranen” over de      

psychische gevolgen die de oorlog ook 

nog kan hebben voor de tweede        

generatie. 

Na het vertonen van een uniek filmpje, 

waar we een Schotse pipe band          

Sevenum zien binnen lopen, vond de      

presentatie van het boek plaats. De kaft 

van het boek verscheen op het grote 

scherm en Bert Bil-

lekens, die de tek-

sten bij de   foto’s 

heeft geschreven, 

gaf uitleg over de    

to t s ta nd komi ng 

van het boek. 

 

Vervolgens werd 

aan Koos van de 

Ven het eerste 

boek overhandigd 

als een eerbetoon 

aan onze verzets-

strijders. Zij is de 

laatste nog in     

leven zijnde per-

soon, van de 29 

mensen  die in   

S e v e n u m  h e t     

verzetsherdenkingskruis hebben mogen 

ontvangen.  

De samenstellers van het boek Bert, Jeu  

Baeten en Mart Lenssen kregen           

vervolgens ook het boek overhandigd 

evenals Justin Huijs, de vormgever,    

Treesje Kurvers, voor het scannen van  

alle foto’s en Hay Hegger voor de      

taalcorrectie.  
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Voorzitter Pete 

Leijsten en Koos 

van de Ven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s op deze 

pagina: 

Pim van den 

Bercken 
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8 Oktober jl. was het      

precies 70 jaar geleden, 

dat in Noord– en Midden 

Limburg de kerkrazzia’s 

plaatsv onden.  He id i       

Geven vertelde over de 

verhalen van haar schoon-

vader bij de presentatie 

van het oorlogsboek. 

De Stichting Deportatie 

Oktober 1944 Noord– en 

Midden-Limburg organi-

seerde dit jaar een laatste 

reis naar het gebied rond 

Watenstedt en Hildesheim, 

waar de gedeporteerden 

uit onze omgeving terecht    

kwamen. Jan Dinghs ging mee 

met deze reis. Zijn vader was een 

van de talloze mannen die      

opgepakt waren. 

In de vier dagen bezocht de 

groep onder leiding van      

plaatselijke gidsen verschillende 

De laatste reis naar Duitsland 

kampen, zoals KZ Moringen voor 

jongeren en KZ Drütte. Maar ook het 

kerkhof Jammertal in Salzgitter werd 

bezocht, de Reichswerke Hermann 

Göring, waar zovelen te werk       

gesteld werden. En Watenstedt, 

waar veel mannen uit onze         

omgeving in de barakken van     

Lager 6 verbleven.  
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De groep werd vergezeld 

door een TV-team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle foto’s over de laatste 

reis: Jan Dinghs 

AGENDA  
 

Maandag 5 januari 2015 

Praatavond / De Spinde, 19.30 uur 

  

Maandag 2 februari 2015 

Praatavond / De Spinde, 19.30 uur 

  

Maandag 2 maart 2015 

Praatavond / De Spinde, 19.30 uur 

  

Maandag 16 maart 2015 

Jaarvergadering / Wingerd:,19.30 uur 

  

Maandag 20 april 2015 

Film met 5 prominente Sevenummers 

  

Zaterdag 16 mei 2015 

Excursie naar Haelen en Neer 

  

Dinsdag 16 juni 2015 

Zomeravondexcursie, o.l.v. Jo Geurts 

  

Zaterdag 19 september 2015 

Wandeling door Venray o.l.v. een gids 

  

Maandag 19 oktober 2015 

Lezing: Zaerums Beer, door John Raedts 

  

Maandag 23 november 2015 

Lezing over Bronzen Tijdperk door Tom Hos 

  

Te veel om hier op te      

noemen. In het Jaarboek 

2014 staat een  uitgebreider 

verslag van de  belevenissen 

van Jan Dinghs. 

Een ding is duidelijk, het was 

een onvergetelijke reis,  

boordevol met emotionele 

ogenblikken en momenten 

die gekoesterd zullen      

worden. Door de verhalen 

van de (groot)vaders tijdens 

de voorstelronde ontstond 

er een bijzondere band    

tussen de deelnemers. 

   

De data in de  

agenda zijn onder 

voorbehoud. 
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Op 4 oktober 2014 werd door een 

aantal leden van onze vereniging 

een bezoek gebracht aan de    

opgravingen van fort Sint Michiel in 

Blerick. De rondleiding vond plaats 

o.l.v. Louis Lanters. 

Fort Sint-Michiel is genoemd naar 

de aartsengel Michaël. De bouw 

van Fort Sint-Michiel startte in 1641 

op Michielsdag, 29 september.  

 

In 1632 veroverde prins Frederik 

Hendrik (de Stedendwinger),      

tijdens de Tachtigjarige Oorlog, 

Venlo op de Spanjaarden. In 1637 

verloor hij de stad, na een lange 

en zware belegering, weer aan 

dezelfde Spanjaarden. Deze  

Spanjaarden wilden de stad beter 

kunnen verdedigen. Hoewel er 

sinds de zestiende eeuw al een 

aardige verdedigingsstructuur    

bestond, het Steenen Bolwerck, 

werd toch besloten om aan de 

overzijde van de Maas een fort te 

bouwen. In 1646 deed Frederik 

Hendrik een poging om het fort en 

de stad Venlo wederom in handen 

te krijgen. Doordat het fort intussen 

al gereed was (in 1644 werd het 

volledig functioneel in gebruik    

genomen), mislukte deze poging. 

Uit de achttiende eeuw dateren 

enkele rapporten die zich negatief 

uitlaten over de kwaliteit van Fort 

Sint-Michiel. Het fort lag te ver van 

de Maas, was daardoor relatief 

eenvoudig door de vijand in te  

nemen, waarna het juist als uitvals-

basis tegen de stad kon worden 

gebruikt. Daarom werd in 1831   

tussen Fort Sint-Michiel en de Maas 

het  aarden For t  Leopold           

aangelegd. 

Naar schatting werd een kwart 

van de stad in beslag genomen 

door de militairen, terwijl Venlo 

toch al overbevolkt was.  In vrijwel 

alle huizen woonden meerdere  

gezinnen.  

Excursie Fort St. Michiel 

In 1867 werd Venlo verlost van de 

vestingstatus. De vestingwerken 

werden snel afgebroken. Alleen 

aan de Maas en in de kloostertuin 

Mariaweide bleven delen van de 

stadsmuur overeind. In opdracht 

van het Rijk ontwierp ir. Van Gendt 

een plan voor nieuwe straten rond 

de oude stad. Het Rijk eiste wel dat 

de minderbroederskazerne in       

gebruik bleef, waarmee de binnen-

stad zelf voorlopig niet werd verlost 

van de militairen. Pas in 1909        

bereikten gemeente en Rijk een  

akkoord over sluiting van de         

kazerne. De gemeente kreeg de 

kazerne en gaf het Rijk in ruil     

daarvoor de gronden van het   

vroegere Fort Sint-Michiel. 

Op de plek van Fort Sint-Michiel 

werd tussen 1910-1913 de Frederik 

Hendrikkazerne gebouwd. In        

november 1913 werd het complex 

geopend. Na de Tweede Wereld-

oorlog werd op de kazerne een   

militaire rijschool gevestigd. Nu ook 

die vertrokken is, komt er definitief 

een einde aan de eeuwenlange 

militaire aanwezigheid in de    

Maasstad. 

 

   



P a g i n a  7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onthulling  van de naam         

Foto: Hallo Horst a/d Maas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De naam in volle glorie 

Foto:   Birgitte Beeren 

Aan het Pastoor Vullinghsplein, 

waar vroeger de Dobbelsteen lag, 

is inmiddels een nieuw apparte-

mentencomplex geopend. 

Onze vereniging werd mede-

werking gevraagd om een naam 

te bedenken voor dit complex. 

Maar de namen werden stuk voor 

s tuk  a fgewezen door  de           

aannemer. Daarop koos hij zelf de 

naam: Heren van Sevenum. 

Piet van Enckevort was het niet 

eens met deze naam en klom in 

de pen. Hij stelde de naam 

“Graevenhof” voor. En op  donder-

dag 6 november jl. onthulde de 

wethouder deze naam. 

Als onderbouwing  werd het       

volgende ingestuurd: 

Graevenhof 

Waar in de 20e eeuw café      

Vrieten Teng lag, dat nu opgeno-

men is in winkelpand Jansen-Noy 

(Kerkstraat 5), lag in de 18e eeuw 

een boerenhoeve, bekend als het 

“Graevengoedt”. De eigenaar 

was Jan Truyen alias Graeven.  

Het appartementencomplex ligt 

in de hof van deze 

boerderij, daarom de 

naam Graevenhof.    

Deze naam sluit ook 

goed aan bij de appar-

tementencomplexen 

“Barthol inahof” en 

“Simonshof”. 

 

De meeste Sevenum-

mers zal deze naam  

onbekend in de oren 

klinken. Met dit artikeltje 

zal dat hopelijk over zijn. 

En eerlijk is eerlijk, deze 

naam past inderdaad 

beter bij dit complex op 

die plek. 

  



Huub Kluijtmans uit Grashoek, 

zoon van ‘De Ziener van de Peel’ 

is al een paar jaar bezig om de 

‘Wegh van Meijl op Seven’ te  

reconstrueren. Aan de hand van 

oude kaarten en feiten, die zijn 

overleden vader bijeen zocht, is 

het hem gelukt. 

Op bovenstaande kaart is de 

vermoedelijke route te zien. Voor 

de herkenning is de A67 en de 

Middenpeelweg in rood ook op 

deze oude kaart getekend. 
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Kaart met de       

vermoedelijke route 

van de weg van 

Meijl op Seven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huub Kluijtmans bij 

Paal VII tegenover  

Toverland 

Onlangs is de vermoedelijke route 

gemarkeerd met 9 zuilen van      

basalt.  

Een zuil staat in Meijel, 3 in Gras-

hoek, 1 in Maasbree en maar liefst 

4 in Sevenum. Op de zuilen staan 

een gouden helm en het Romeinse 

nummer. De totale route was 11 

mijlen lang, de zuilen 

staan 1 mijl uit elkaar,   

ongeveer 1,487 km. 

Sommige oude wegen 

zijn verdwenen, zodat 

de      afstand tussen de 

palen tegenwoordig 

soms wat langer is. 

De palen op het grond-

gebied van Sevenum 

staan: 

 paal VI bij de Turf-

hoeve. De weg loopt 

hier dwars door de 

Bermstee. Aan de voorkant er in 

en aan de achterkant er uit. 

 Paal VII staat tegenover Tover-

land. Ze staat vooraan in het 

bos op 10 meter afstand van de 

boorschacht. 

 Paal VIII staat op het driehoekig 

eilandje voor het hondensport-

terrein in de Bedelaer. 

 Paal IX staat langs de Steeg-

bredeweg, niet ver van de 

Steegh. Op het punt waar je 

links af naar de Hees kunt. 

 

  

De wegh van Meijl op Seven 



De Groengroep 

heeft een drietal 

boerderijen onder-

scheiden met een 

“Pluim”. Onze vereni-

ging is hier ook bij  

betrokken geweest.  

De criteria die een rol 

spelen bij de toeken-

ning van de Pluim 

zijn: 

 behoud van het 

natuurlijke karakter 

van de boerderij 

 inpassing van de boerderij in het 

landschap 

 de juiste mate van 

‘rommeligheid’ 

Als ‘trofee’ krijgen de eigenaren 

van deze boerderijen een eiken-

houten landschapspoort. 

De nieuwe winnaars zijn: 

 Ger en Hay van Enckevort,  

Driekooienweg 1, Evertsoord 

 Wendy en Ger Roodbeen,  

Kronenbergweg 23, Kronenberg 

 Christel en Thijs Tacken,  

De Hees 23, Sevenum 

Achtereenvolgens kregen de   

poorten de opschriften: “Pubbe      

Kreesjaan Bert”, “Cronenberghs 

Hoek” en “Verlinden Plats”. 

In het Jaarboek 2014 zal  een      

uitgebreider stuk verschijnen met 

een onderbouwing waarom juist 

deze boerderijen onderscheiden 

werden. 

  

P a g i n a  9  

 

 

 

Boerderij met een pluim 

Oproep Jaarboek 2014 

We verzoeken alle contactpersonen van het bestuur, 

alle werkgroepen en commissies een verslag van hun 

activiteiten, liefst met datum en namen van hun leden, 

in te leveren of te mailen voor 15 januari 2015. 

Heeft u verder iets voor in de rubriek Van Actief tot in ‘t 

Zonnetje en vragen of opmerkingen betreffende het 

Jaarboek? Ook deze bijdragen willen we graag verwer-

ken in ons Jaarboek. 

Met name Heemkundige Bijdragen zijn heel welkom. Dit 

jaar denken we speciaal aan oorlogsherinneringen (70 

jaar bevrijding WO2, 1914-1918 WO1). Meld het alvast, 

als u iets wilt publiceren; inleveren kan nog tot                

31 januari 2015 of in overleg. 

Handgeschreven bijdragen zijn ook zeer zeker welkom. 

De redactie zal ze zelf dan verwerken. 

  

Redactie Jaarboek 

Pieter Baeten, Ruud Timmermans en Nel Thijssen 

p/a Molenveldweg 57 

tel. 4672684 

hhmthijssenschouten@hetnet.nl  

De poort aan de Driekooienweg 1 
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Volgende uitgave 

ca. maart 2015 

 

 

 

 

 

 

 

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 

NL76RABO0147218012   
 

E-mail 

heemkunde@tonstoffels.com 

info@heemkundesevenum.nl 

 

Website 

www.heemkundesevenum.nl of 

www.terhorstnet.nl 

 

 

Weej  
wense 
oow  

Schoeëne 
fistdaag 

En ‘n zalig 
niejjaor 

Tenslotte 

 

Het was een bijzonder jaar voor mij als kersverse 

voorzitter. Ik heb veel, fijne mensen leren kennen 

in korte tijd en ik ben trots, dat onze vereniging 

het fotoboek Oorlogsbeeld 1940-1945 zó op de 

kaart heeft kunnen zetten. Graag zou ik jullie pret-

tige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar wen-

sen. Of op ‘zien Zaerums’:  


