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Met ‘wet doewe en trekke’ ligt er
weer een nieuw Spintölke voor u. Al
weer het laatste van het jaar.
Vanaf deze plek wens ik u een fijne
feestmaand toe, en een super 2016
in goede gezondheid.
Birgitte Beeren-Verstegen

Vanuit het Bestuur
Met veel plezier kijk ik terug naar
een levendig en bewogen jaar.
Maar daar over meer in ons Jaarboek. Waar overigens nog steeds
bijdragen voor ingestuurd kunnen
worden.
Vooruitkijkend naar het nieuwe jaar
wil ik graag vertellen dat Fred
Cammaert (die is gepromoveerd
met het proefschrift “Het verborgen
front”) samen met Rick Roos
(documentairemaker), aan het onderzoeken is of er een mogelijkheid
bestaat om een documentaire te
maken over Eugenie Boutet. Dit
wordt vervolgd.

S e ve n u m

De samenwerking met de Groengroep en Knopenlopen willen we
verder uitbouwen. Hier zijn de
eerste resultaten zichtbaar in het
landschap met de benaming
geven van beken en waterlopen.
Verder ben ik blij met de
initiatieven, die Nel Verstegen en
Mien Wijnhoven hebben ontplooid
met hun eigen werk.
We willen ook meer naar buiten
treden met onze vereniging. De
extra boekenverkoop en promotie
net voor Sinterklaas was hier een
teken van.
Een aantal mensen is bezig om ons
meer op de kaart te zetten.
Hiervoor zijn we een aantal keren
bij elkaar gekomen en gaan
hiervoor serieuze stappen zetten in
2016. Een mogelijkheid is om
bijvoorbeeld dit samen te laten
gaan met een themajaar en het
2016 is toevallig het jaar van het
dialect. Laat u zich verrassen.
Tot slot zou ik even stil blijven willen
staan bij Harry Jenniskens en Jeu
Baeten. Ze hebben het niet
makkelijk en de tijd zal het leren
hoe men verder kan. Rest mij niks
anders dan jullie fijne feestdagen
te wensen namens het bestuur.
Met feestelijke groet,
Pete Leysten
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Verdwenen ‘bakhuuskes’
Over de bijdrage van de

de leden van werkgroep Feesten

Bakhuuskes en Buitenovens in

en Gebruiken of ondergetekende.

het jaarboek 2014 hebben
we

verschillende

reacties

ontvangen. In deze bijdrage
hadden

we

opgenomen

al
met

een
de

lijstje
niet

meer bestaande bakhuuskes.
Graag willen wij deze lijst
uitbreiden.

In

de

opgave

het

Departement van Oorlog uit 1843
waarvan Piet van Enckevort ons
berichtte, staan 103 bakovens
vermeld.

Kunnen

we

deze

allemaal achterhalen ??????
Pieter Baeten

Daarom een oproep aan
Bakhuuske van de een ieder, die weet waar
familie Van de Goor een bakhuisje heeft gestaan,
op de Vorst om dit te melden bij een van

aan

 

Beeklopen-project
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Het afgelopen jaar heeft een uniek
project plaatsgevonden. Aan dit
project namen deel: de Groengroep, de Heemkundevereniging
en het Waterschap.
De doelstelling was meer bekendheid geven aan de benamingen
van de beeklopen in de
voormalige gemeente Sevenum.
Veel mensen wisten wel wanneer
ze een beek passeerden, maar
niet hoe deze beek heette of wat
nu precies het stroomgebied van
deze beek was.

Molenbeek bij de
Römerweg

De projectgroep kwam al snel tot
de conclusie dat dit het beste tot
uiting kon worden gebracht d.m.v.
een plattegrond, waarbij de
betreffende beek zich duidelijk
aftekent in het hele stroomgebied.
Vervolgens werd gezocht naar
geschikte plekken waar de borden
geplaatst konden worden.
Uiteindelijk werd gekozen voor 19
plekken, verdeeld over de
Molenbeek, de Kattestaartsebeek,
de Elsbeek, de Blakterbeek, de
Wertemer,
de Peelloop en de
Schorfvenloop.
Daarna was het wachten op de
levering van de borden. Op 10
oktober was het dan eindelijk
zover. Na een kop koffie en een
goede werkinstructie gingen
verschillende groepen op pad om
de borden te plaatsen. Het
resultaat is prachtig en de borden
dragen bij tot een betere leesbaarheid van het landschap.
Geert Raedts

Wertemer
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Boekenverkoop bij Jan Linders

Oproep voor publicaties in
het jaarboek 2015
Vorig jaar zijn diverse mensen van
werkgroepen

en

bestuur

in

tijdnood geweest om verslagen en
artikelen in te leveren. Dat is voor
Gezellige drukte
bij de verkoop
van onze boeken

Op zaterdag 28 november heeft de

niemand prettig.

Heemkundevereniging

met

Verslagen van excursies, lezingen,

een boekenstand gestaan in de hal

foto’s en activiteiten m.b.t. de

weer

bij Jan Linders.

Heemkundevereniging kunnen het
hele jaar door telkens worden

Het was dit jaar heel bijzonder om-

doorgestuurd.

dat we weer het “Evertsoordboek” :

Wie bezig is met een Heem-

Evertsoord

naar

kundige Bijdrage kan dit alvast

Dit

melden aan de redactie. We zijn

boek was uitverkocht en er was nog

altijd bereid te helpen met de

boerderij

van
konden

woestenij
verkopen.

steeds vraag naar. Dankzij medewerking van gevangenis Ter Peel
hebben we een aantal boeken van
Evertsoord ter beschikking gekregen
en hiervan is dan ook de helft al
weer verkocht.

artikel.
Inleveren van verslagen:
van werkgroepen en bestuur:
voor half januari 2016.
Heemkundige bijdragen:

Ook voor andere boeken was er
belangstelling.

uitwerking en opmaak van een

Het

was

voor eind januari 2016.

een

gezellige morgen en tevens werd er

Redactie Jaarboek:

r e c la me

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

g e ma a kt

Heemkundevereniging.
Geert Raedts

v oor

de
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Bidprentjes
In ons archief hebben we een
collectie prachtige bidprentjes.
Een waardevolle aanvulling op
stamboomonderzoek, maar ook
een mooie herinnering aan al
die personen, die voor ons
leefden.

Oudste prentje
(van de HVS) tot
nu toe ingescand.
Margaretha Berkels
(1863-1890)

Ruud en Mariet Timmermans zijn
iedere maandagmorgen bezig
met het indexeren van deze
collectie. En sinds kort schuift
Birgitte Beeren regelmatig aan,
om de prentjes te scannen.
Zowel de voor– als de achterkant.
De letter A is helemaal af en de
letter B is in behandeling. Het
oudste prentje dat tot nu toe
gescand is, staat hiernaast
afgebeeld. Het dateert van 1890
en is van Margaretha Berkels. Zij
trad in 1885 in het klooster van
de Orde des Allerheiligsten
Verlossers als Zuster Maria
Michaela.
Het oudste prentje dat Birgitte
ooit gescand heeft, is dat van
Petrus Nabben, overleden in
1848 in Sevenum.
Degene die nog een ouder
exemplaar kent of heeft, dat
met Sevenum te maken heeft,
wordt vriendelijk verzocht om dit
te melden. Heel graag zelfs.

 
En daarnaast start er vanaf 13
December 2015 een grensoverschrijdende tentoonstellingsreeks in Limburg en het Niederrheingebied met het thema
`Hemelwaarts`.
De Kantfabriek in Horst neemt
hier aan deel door o.a. haar
grote collectie bidprentjes
tentoon te stellen.

Hun oudste prentje dateert uit
1841. Maar daar willen wij in
Sevenum toch overeen…
Dus kom maar op met die oude
prentjes.
Birgitte Beeren

 

Het oudste prentje
uit Sevenum, dat
Birgitte tot nu is
tegengekomen.
Petrus Nabben
(1789-1848)
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HELP !
In het vorige nummer toonden we
de foto van een groep meisjes. We
kregen één reactie via onze
website. Marianne Baeten schreef
dat haar moeder, Lies van
Gasteren, vertelde dat dit
waarschijnlijk een groep jonge
meisjes is die een cursus melken
heeft gevolgd. Deze cursus werd in
Posterholt gegeven. Mevrouw Van
Gasteren herkende helaas geen
gezichten als ´Sevenums´. Hoogstwaarschijnlijk is deze foto dan ook
niet uit Sevenum.
Ook in dit nummer een nieuwe
foto, waar we uw hulp bij nodig
hebben.
Dit keer tonen we u twee foto´s die
met elkaar gemeen hebben, dat
ze van dezelfde bron komen. En
dat op beide foto´s Meester Hafmans staat.
M

ee

ste

rH
af

m

an

s

De eerste, hieronder, toont een grote
groep mannen voor een gebouw. Wie
herkent het gebouw, of de personen op
die foto.
De enige die wij herkennen, is Meester
Hafmans. Hij staat op de bovenste rij, de
5e persoon van links.
Het zou mogelijk een foto tijdens de
opleiding kunnen zijn. Maar ook van een
bijscholing, of retraite. Mogelijk staan er
meerdere Sevenumse ´meesters´ op de
foto.
Op de volgende pagina is een andere
foto uit onze collectie afgebeeld. Deze is
genomen op het pleintje voor de oude
jongensschool. Een kort onderzoek
leverde al op dat deze foto ook in het
boekje “De Unie van Sevenum 1833-1983”
staat, op pagina 25. Het onderschrift daar
luidt: ‘Het comité dat zich belast had met
de organisatie van het eeuwfeest’.
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Comité Eeuwfeest
De Unie
Bovenste rij
1. Jacob (Cub) van
Enckevort
2. Wiel Peters
3. Pierre Peters
4. Pierre Hafmans
5. Bert van Dooren
6. Eed Nabben
Onderste rij:
7. Petran Weijs
8. Onbekend
9. Onbekend
10. Tom Mennen
11. Jan Tielen (smid)
12. Bèr Geurts
13. Thei Obers

Helaas geen namen van de
personen. Een kort onderzoekje
leverde al veel namen op. Kent u
de ontbrekende namen? Graag
een reactie.
Op onze website kunt u de foto´s
vergroten, zodat de gezichten
goed te zien zijn. U kunt reageren
via mail of via onze site. Nel
Verstegen en Henk Hafmans,
hartelijk dank voor het voorbereidende speurwerk.

De onbekende personen
zouden L.Leijsten en
H.Raedts zijn. Wie weet
welke naam bij welke persoon (nummer) hoort?

Nieuwe kerk ingezegend
 Krantenartikel uit De Tijd,
dd. 15-10-1955
 Kerk in kerstsfeer, 2015
 Kerk in jubelstemming,
vanwege het 60-jarig
jubileum, 2015

Beheer Buiten Objecten
De Werkgroep Beheer Buiten
Objecten (BBO), bestaande uit
Jo Geurts, Jos Billekens, Ron
Janssen en Mart lenssen, gaat
zich over de 2 aanwezige
waterputten ontfermen. Het
betreft de bodemloze of
Millenium-put op de Markt en de
St. Nicolaasput in de hoek Den
Eigen - Maasbreeseweg.
Tijdens de excursie van Jo Geurts
afgelopen zomer, ontstond het
idee hiervoor. De werkgroep wil
beide putten een kwaliteits–
impuls geven. Op dit moment is
nog niet bekend hoe men e.e.a.
gaat vormgeven. We houden u
op de hoogte.

AGENDA
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Volgende uitgave
ca. maart 2016

Maandag 4 januari 2016
Praatavond in de Spinde


Maandag 1 februari 2016
Uiterste inleverdatum
stukken voor Spintölke


Maandag 14 maart 2016
Jaarvergadering in de Wingerd


De overige data voor het komend
jaar waren nog niet bekend toen
het Spintölke klaargemaakt werd

Mart Lenssen

Fijne feestdagen
&

Een gezond 2016

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

Station Horst-Sevenum in winterse sferen, 2007
Foto: Thijs Coppus

