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Vanuit het Bestuur
In samenwerking met de Groengroep en het Waterschap zijn we
bezig om bordjes te plaatsen bij
kruisingen van beken en waterlopen. Op 18 plekken komt er een te
staan met de naam van de betreffende waterloop.

Verslagen van excursies, lezingen,
foto’s en activiteiten m.b.t. de
Heemkundevereniging kunnen het
hele jaar door telkens worden
doorgestuurd.
Wie bezig is met een Heemkundige Bijdrage kan dit alvast
melden aan de redactie. We zijn
altijd bereid te helpen met de
uitwerking en opmaak van een

In een van de volgende Spintölkes
zullen we meer kunnen vertellen en
laten zien van deze activiteiten.

artikel.

Onze penningmeester meldt dat er
nog een 30-tal leden de contributie
over 2015 niet betaald hebben.
Wilt u nog eens goed nadenken of
nakijken of u een van die 30 bent.
En dit dan alsnog in orde maken?

van werkgroepen en bestuur:

Nel Thijssen-Schouten,
Pieter Baeten, Ruud Timmermans
hhmthijssenschouten@hetnet.nl
telefoon: 077-4672684

Agenda

8

Het scheelt onze penningmeester
vervelende telefoontjes en brieven.

Colofon

8



Inleveren van verslagen:
voor half januari 2016.
Heemkundige bijdragen:
voor eind januari 2016.
Redactie Jaarboek:
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Excursie Boerenbondsmuseum
Op 16 mei vertrokken we met 15
deelnemers om 9.15 uur naar
Gemert, waar we rond de klok
van 10 aankwamen bij het
B oere nbon ds m use um . W e
werden daar ontvangen met
koffie en appelgebak.

Alle foto’s bij dit
artikel zijn door
Pim v.d. Bercken
gemaakt

De rondleiding begon met een
korte inleiding over het ontstaan
van het museum in het
geboortehuis van de voorman
van de boeren (en de NCB)
pater Gerlachus van de Elsen.
Dit huis stond op
de nominatie afgebroken te worden
ten
behoeve
van de aanleg van
een weg. Door een
succesvolle lobby
van een stichting
en de NCB werd
dit voorkomen en
in de woning werd
de aanzet gegeven
voor
het
museum.

We bezochten een lang- en een kortgevelboerderij, volledig ingericht zoals in
die tijd gebruikelijk. Het gaf ons beeld
van de flexibiliteit en praktische instelling
van de bewoners om de armoedige
omstandigheden het hoofd te bieden.
Verder kwamen we in een dorpswinkel
annex café, de werkplaatsen van de diverse
ambachtslieden, zoals
de smid, de zadelmaker,
de mandenvlechter, de
klompenmaker.
Later
kwamen we ook nog in
een (mini) klompenfabriek. We kwamen
aan het bureau te staan
van de kassier van de
boerenleenbank.
De
laatste twee door ons
bezochte
gebouwen
waren een destructor,
waar van de kadavers
van het vee duizend-en-een producten
werden gemaakt en een melkfabriek,
waar nog boter geproduceerd werd,
wat te ruiken was aan de iet wat weeïge
geur die er hing.

Na de gids bedankt te hebben,
was het tijd voor de koffietafel,
die alle eer werd aangedaan.
Vervolgens vertrokken we naar
het gebouw van de voormalige
“Latijnse School”. Hier werden
we opgewacht door de gids die
ons door Gemert zou leiden.
Maar ook hier eerst een inleiding over de heemkundevereniging en de geschiedenis
van Gemert. Gemert was een
commanderij van de Duitse Orde en een min of meer zelfstandig staatje dat zo’n 600 jaar
heeft bestaan, met een onderbreking van 14 jaar na de Vrede
van Munster (1648) toen het
door Staatse troepen bezet
werd gehouden.
Vervolgens de wandeling door
Gemert. We maakten kennis
met oude gebouwen, het
kasteel en de resultaten van het
werk van de heemkundevereniging: links en rechts
hingen foto’s aan de muren die
een beeld gaven van hoe de
situatie ter plaatse in vroeger
jaren was. Gelukkig was er veel
aan de moderniseringswoede
van de 60er en 70er jaren ontsnapt en gespaard gebleven.

De winkelstraat in het centrum
behield daardoor zijn nostalgische uitstraling.

We troffen daar ook het beeld
aan van St. Dionysius, de martelaar die met zijn hoofd onder de
arm liep, en die hier de “Heilige
Losbol” wordt
genoemd. We
kwamen tenslotte weer terug bij
de “Latijnse School, tevens de
heemkundevereniging. Hier
namen we onder dankzegging
afscheid van onze gids en aanvaardden de terugweg.
Mariet en Ruud Timmermans
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Alle deelnemers van
de excursie
(behalve de fotograaf
natuurlijk)
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Foto’s:
Geert Raedts
en Rooynet.nl

Excursie naar Venray

(19 september)

In dit Spintölke een heel korte impressie van deze excursie. In het
Jaarboek volgt een uitgebreider
verslag.

Er wordt verteld dat een van de
metselaars de hoed van een van zijn
kameraden ergens in het bouwwerk
ingemetseld heeft als grap.

Op de eerste foto is de voormalige
Scholengemeenschap Jerusalem
te zien. Thans is hier het Kunstencentrum Jerusalem in gevestigd.

Er staan 2 beelden in: een grote Maria en
een kleine Bernadette. Deze werden
toentertijd geschonken
door
pensiongasten
van het klooster. Bij de
inzegening van de grot
in 1938 werd er ook
een fles
ingemetseld met een oorkonde
over het ontstaan van
de grot en Nederlandse munten van dat
jaar.

De tweede foto toont de Lourdesgrot van Venray in de tuin van het
St. Jozefklooster. Voor de bouw
werden cokesstukken en halfgesmolten bakstenen van de
mijnen gebruikt.

In 1991 vertrokken de
Zusters en kwam het
klooster
in
andere
handen. Medewerkers
van de Stg. Kruisen en
Kapellen brachten de
beelden uit vrees voor
vandalisme in veiligheid. De ingemetselde
fles was toen al weg.

In het gebouw werden later
appartementen gebouwd.
In 1997 kwam Herman
Elbers er wonen. Hij zag een
grote hoop zand en
ontdekte dat er een
Lourdesgrot onder zat. De
grot werd uitgegraven en in
ere hersteld.
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Vrienden van Sevenheym
Onze

vereniging

september

was

aanwezig

op
op

6
het

tuinfeest van de vrienden van

wit en stom
Deze DVD is voor 10 Euro in De
Spinde verkrijgbaar.

Sevenheym. Het thema was 70
jaar vrijheid.
Alle foto’s van het Fotoboek
Oorlogsbeeld

1940-1945

werden getoond. Ook werd een
unieke smalfilmopname van 1212-1944 van de bevrijdingsoptocht bij de Boerenbond, (zwartwit en stom) geprojecteerd. Pieter Baeten heeft ervoor gezorgd
dat de
juiste

foto’s en de film in het
formaat werden ge-

toond.
Het boek was helaas uitverkocht,
echter ons lid Piet Oomen heeft
veel moeite gedaan om er een
DVD over te maken en heeft
deze DVD heeft het speciale
nummer 100 gegeven

met de

volgende inhoud:
1 presentatie van het fotoboek
Oorlogsbeeld 40-45 op 2211-2014 (met vele foto’s uit
het boek en uit Piets archief
WO2)
2 interview met voorzitter HVS
Pete Leijsten Reindonk-tv
3 Kerkrazzia 1944

Nieuwsuur

documentaire
4 Requiem pastoor Henri Vullinghs
5 Reindonk kabelkrant
6 Smalfilm
Schotten

opnames
bij

de

van

Boeren-

bond van 12-12-1944, zwart-

Verder waren Bert Billekens en
Mart Lenssen aanwezig om nadere toe-

DVD nummer 100
over de oorlog in de
Spinde te koop
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Zomeravondexcursie met Jo Geurts
Het is al bijna een traditie aan het

Tot slot nog even een stop gemaakt

worden:

Jo

bij de put op de markt (voor de vis-

Geurts in de zomer. Op 16 juni jl.

artikelen winkel). Hier dient wel iets

was het weer zo ver.

mee te gebeuren, qua onderhoud.

We zijn gestart met 15 deelnemers.

Dit is al voorgelegd aan Mart en

Op de fiets en te voet richting

Ron, die verdere actie gaan onder-

de

fietstocht

met

Steinhagen. Hier hebben we in de

nemen.

oude schuur gekeken en hier zie je

Op de foto de
koperslagerij van
Stappers, Markt 17

nog de oude materialen die in de

Het was een geslaagde avond en

oude kasteeltoren hebben geze-

we laten ons de volgende keer

ten. Er ontstond een leuke discussie

weer verrassen.

op welke zijde de originele jaarcijfers

hadden

gezeten.

Verder

werd er gezocht naar de oude put.
Helaas

hebben

we

deze

niet

gevonden. Daarna op weg naar
de pastorie. Hier zie je duidelijk de
contouren van de oude pastorie.
Hierna

een

koffie

bij

kopje

Metieske

genuttigd.

Hier

hebben we nog aan
de

achterzijde

Metieske
naar

van

gekeken

de

contouren

oude
van

vroegere

de

dorps-

boerderij (nog duidelijk

zichtbaar).

Ook

hebben we nog even
in de oude slagerij
van
Tekst & foto:
Pete Leijsten
(de ‘nostalgische‘
kleuren op de foto

Piet

Schlooz

gesnuffeld.
Daarna op weg naar
markt
vroeger

17.

Hier

de

zat

koper-

komen door het

slager (naam verge-

toestel en waren

ten helaas). De oude

niet de bedoeling)

koperslagerij is nog in
takt.

We zullen de volgende keer van te
voren

proberen

te

verwoorden,

waar we naar toe gaan en of het te
voet, of per fiets toegankelijk is.
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Uitzending WDR
Afgelopen zomer is een
cameraploeg van de WDR in
S e v e n um
gew eest
om
opnames te maken over de
onderduikers in Sevenum in de
oorlog. Een aantal leden van
onze vereniging zijn hierbij
betrokken geweest. Met name
Koos van de Ven en Piet
Everts, zij vertellen over hun
ervaringen van die tijd.
Twee dagen lang heeft de
ploeg in Sevenum en Kronenberg gefilmd. Mirjam WinterHonig, een Joodse die hier
ondergedoken zat, kwam
speciaal voor de opnames
ook naar Sevenum.

link op onze website de
uitzending bekijken.

Piet Everts
voor boerderij Groot

De uitzending duurt ca. 15
minuten.

Deze opnames waren op
maandag 14 september j.l. te
zien. Helaas wisten we pas
heel kort van te voren dat de
uitzending op die dag was.
Mocht u het gemist hebben,
of de uitzending nog een keer
willen zien, dan kunt u via een
Dorpsarchief “De Spinde”
Net als de schoolvakanties is
ook de vakantie voor ons dorpsarchief weer afgelopen. De
Spinde is weer elke zaterdagmorgen geopend van 10:00 tot
12:30 uur.
Iedereen kan dan hier terecht
voor informatie uit het archief.
Uiteraard kunt u ook gewoon
binnenlopen voor een praatje.
U bent van harte welkom

De WDR heeft ons beloofd
om een uitgebreide versie
van de uitzending, dus waar
minder in geknipt is, naar ons
toe te zenden.
Piet Oomen heeft opnames
van de opnames gemaakt.
De bedoeling is dat hij deze
opnames met de uitzending
later op een DVD uitbrengt.
Deze is dan voor iedereen te
koop.

Koos van de Ven
legt uit waar de
onderduikers zaten
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HELP !

Volgende uitgave
ca. december 2015

Een tijd geleden kregen we onderstaande foto toegezonden,
waarover de graag meer willen
weten.

AGENDA


Op de achterkant van de foto
staat een stempel van de Nieuwe Venlosche Courant.

Maandag 5 oktober 2015

Verder is er niets over bekend,
zelfs niet of er een link met
Sevenum is.

Maandag 19 oktober 2015

Het lijkt de afsluiting van een
melkcursus. We willen graag
weten waar de foto genomen is,
wanneer en wie er op de foto
staan.
Op onze website is de foto te
vergroten, zodat de gezichten
beter te zien zijn. En mocht u de
foto in het echt willen zien, dan
kan dat tijdens de openingstijden in De Spinde.
Reageren kunt u via de website
of via ons e-mail adres (zie hiernaast).

Praatavond in de Spinde


Lezing: Zaerums Beer
door: John Raedts


Maandag 2 november 2015
Praatavond in de Spinde


Maandag 23 november 2015
Lezing over Bronzen Tijdperk
door Tom Hos


Dinsdag 1 december 2015
Uiterste inleverdatum
stukken voor Spintölke


Maandag 7 december 2015
Praatavond in de Spinde


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

heemkundesevenum@gmail.com

Website
www.heemkundesevenum.nl of

