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Nummer Negentien

Vanuit het Bestuur

“Haj ik nit net al….” Ik hoor het u
denken. Jawel, dit Spintölke komt
wel heel erg snel na de vorige.
Maar er is nieuws te melden, waar
we ik niet zo lang mee wil
wachten.

Een extra Spintölke, omdat de

Het programma voor 2016 is klaar
en dat moet natuurlijk zo snel
mogelijk gecommuniceerd
worden.
En dan kan er natuurlijk ook nog
wat extra dingetjes gemeld
worden. Als er dan toch een
Spintölke gemaakt wordt…..
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Het is een lange lijst

activiteitengeworden.

En

alleen daarom al de moeite
waard om even te melden.
Diverse leden hebben gevraagd
om

meer

“Zaerums”

in

het

programma op te nemen. En
dan

wordt

niet

het

dialect

bedoeld, maar een link met het
Sevenums Heem.
En

In dit nummer

Nummer 19

S e ve n u m

dat

probeert

uw

bestuur

voortaan meer in de activiteiten
terug te laten komen.
U mag zelf oordelen of dat lukt.
Maar laat het dan ook even aan
ons weten.
HET BESTUUR
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Vanuit de activiteitencommissie
Net als ieder jaar proberen we
een gevarieerd programma te
maken. Ons speciale voornemen
voor 2016 was, om meer het accent te leggen op ons eigen werkgebied. En volgens ons is dat gelukt.

TWEE

U zult in het programma voor 2016
een aantal vertrouwde elementen
terugzien, die vanwege succes
2016 herhaald worden. Zoals de zomerJaar van het dialect avond-excursie onder leiding van
Jo Geurts. Deze trekt ieder jaar
weer meer deelnemers.

DRIE

Maar ook de filmavond, samengesteld door Piet Oomen is zo’n
klassieker. Hij put uit eigen archief
en zal weer een avondvullend
Stralenmonstrans, programma voor ons maken.
een van de
kerkschatten van de Dit jaar maar liefst 3 excursies.
Sevenumse kerk
EEN
In mei bezoeken we 2
kastelen. Dit is de
enige keer dat ons
programma
buiten
ons
werkgebied
treedt. Maar beide
kastelen hebben toch
een
link
met
Sevenum.

In september bezoeken we de
smederij van Sef Vullings aan de
Frankrijkweg. En gaan we naar de
boerderij van Joep van Enckevort
aan de Donckstraat. Beiden zeer
de moeite waard.

In november mogen we de kerkschatten van de Sevenumse kerk
van dichtbij bekijken. En krijgen we
er nog uitleg bij ook.
Een van de lekkere toetjes in dit
programma is de lezing over het
dialect in oktober. Onze eigen
Mien Wijnhoven gaat dit
verzorgen. Het jaar 2016 is immers
“Het jaar van dialect”. En daar
haken wij graag bij aan.
En dan zijn tussendoor ook nog de
vertrouwde praatavonden. Iedere
eerste maandag van de maand.
Ook deze worden goed bezocht.
We hopen hiermee weer een
gevarieerd en leerzaam programma te hebben samengesteld. Een
programma waar u, als lid, weer
volop plezier zult beleven.

De Donck - Sevenum
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Keverberg en Aldenghoor
Deze kastelen hebben een band
met elkaar, én met Sevenum
Het oudste gedeelte van Kasteel
Keverberg dateert uit de 10e
eeuw. Een vierkanten natuurstenen
toren van 15 meter hoog werd
toen gebouwd op een fundering
van oersteen en maaskeien.
Resten van deze toren zijn teruggevonden en kunnen bekeken
worden.

De eerste vermelding van kasteel
Aldeghoor dateert uit 1212. Toen
was er sprake van een versterkt
huis Ghoor van de heren van
Ghoor de Horne. Zij lieten toen
een nieuw kasteel bouwen in
Neer, dat ze Neyenghoor
noemden. En zo werd het kasteel
in Haelen Aldenghoor genoemd.
In 1629 kwam dit kasteel in
handen van de
familie De
Keverberg. Jawel, van
het
gelijknamige
kasteel in Kessel.

Kasteel Keverberg

In 1903 verworven de
Zusters Ursulinen het
kasteel. Zij maakten er
een klooster van, en
breidden en passant
het kasteel fors uit.
Enkele
Seve numse
meisjes waren hier in
het klooster.
Na het overlijden van de laatste
telg uit het geslacht De Keverberg
in 1921 staat het kasteel enige jaren leeg. Uiteindelijk beginnen de
Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid er een internaat voor Duitse jongens. Later wordt dit een
pensionaat voor schipperskinderen
en uiteindelijk een huishoudopleiding voor meisjes. In de
laatste oorlogsjaren wordt het
kasteel verwoest. Zowel de Zusters
als de gemeente hebben geen
geld voor wederopbouw, tot een
paar jaren geleden.

Tegenwoordig
privébezit.

is

het

kasteel

Kasteel Aldenghoor
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HELP !
De nummers in geel onder de gezichten
verwijzen naar de personen hieronder. De
jaartallen tussen haakjes vertellen
wanneer de onderwijzer in Sevenum aan
school stond. Dan blijkt ook duidelijk dat
de foto uit 1929 of 1930 dateert.

In het Spintölke 19 stonden 2 foto’s
van Meister Hafmans. Daar zijn al
reacties op binnen. Van Nel
Verstegen en Henk Hafmans weer.
Ik had er niet aan gedacht om
hen deze foto óók te laten zien,
voordat het Spintölke uit kwam.
Dom van mij natuurlijk, maar
gelukkig lezen ze het Spintölke ook.

1.
Pierre Hafmans (1928-1971)
2.
Wiel Verheijen (1929-1972)
3.
Karel van de Berg (1930-1935)
4.
Jo Janssen (Wittelings) (1929-1941)
5.
Tom Mennen (1916-1930)
6.
Peter Driessen (1906-1936)
De enige onderwijzer in Sevenum die niet
herkend is, is Frans Bellen (1922-1941 in
Sevenum aan school). Wie herkent hem
wel. In Spinninghe V over de Sevenumse
scholen staat op pagina 122 hij op de
foto.

Henk Hafmans meent dat de foto
tussen 1927 en 1930 genomen is.
Meester Mennen is in de nazomer
van 1930 van Sevenum naar
Kronenberg gegaan. Hij werd daar
hoofd van de school.
De foto zou genomen zijn tijdens
een retraite op Manresa in Venlo.
In die jaren was het heel
gebruikelijk dat mensen uit eenzelfde beroepsgroep samen op
retraite gingen. En op zo’n retraite
wer d ook ee n g roe psfoto
gemaakt.
Hieronder staat een gedeelte van
de foto, de linkerbovenhoek. Door
de uitvergroting is de foto helaas
was onduidelijker geworden.
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Wie is nou Leijsten en
wie is Raedts???

Over de tweede foto zijn
helaas nog geen berichten
gekomen.
Hierboven ziet u een vergroting
van de beide heren waarvan
we de naam nog niet weten.
Het zouden L. Leijsten en
H. Raedts zijn. Maar wie is nou
wie?
Een korte check in de
Sevenumse registers levert voor
ieder precies 1 mogelijkheid
op.

L. Leijsten zou Leo (Andreas
Leonard) Leijsten (1882-1937)
kunnen zijn. Hij is een zoon van
Pieter Jan Leijsten en Gertrui
Ernestina Billekens. Leo blijft
ongehuwd. Hij woont in zijn
ouderlijk huis op de Markt. Nu
nummers 3-5, ofwel Café
Leijsten, tegenwoordig de
Sevewaeg.

Hij is een oom van Trausje
Leijsten, waar Cub van
Enckevort mee getrouwd
was. Cub stond ook op de
foto.

H. Raedts zou (Driek)
Hendrik Jan Hubert Raedts
kunnen zijn. Hij is een zoon
van Pieter Jan Hubert
Raedts (alias Goers Piet) en
Anna Maria Poels. Ook hij
woont in het dorp, in de
Donckstraat.
Driek Raedts is een broer
van ‘tante Gertruud’.

Hopelijk
helpt
deze
informatie om de laatste
twee personen op deze
foto ook te identificeren.

 

Activiteiten 2016
AGENDA


Maandag 4 januari 2016
Praatavond in de Spinde


Maandag 1 februari 2016
Uiterste inleverdatum
stukken voor Spintölke


Maandag 1 februari 2016
Praatavond in de Spinde


Maandag 7 maart 2016
Praatavond in de Spinde


Maandag 14 maart 2016
Jaarvergadering in de Wingerd


Maandag 4 april 2016
Praatavond in de Spinde


Maandag 18 april 2016
Filmavond in de Torrekoel
Samengesteld door Piet Oomen


Maandag 2 mei 2016
Praatavond in de Spinde


14 mei 2016
Bezoek aan
Kasteel Aldenghoor in Haelen
en Kasteel Keverberg in Kessel


Maandag 30 mei 2016
Uiterste inleverdatum
stukken voor Spintölke


Maandag 6 juni 2016
Praatavond in de Spinde




Dinsdag 28 juni 2016
Zomeravondexcursie
verzorgd door Jo Geurts
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Volgende uitgave
ca. maart 2016



Juli en Augustus 2016
De Spinde is gesloten


Maandag 29 augustus 2016
Uiterste inleverdatum
stukken voor Spintölke


Maandag 5 september 2016
Praatavond in de Spinde


Zaterdag 17 september 2016
Bezoek aan
smederij van Sef Vullings en
de boerderij van Joep van
Enckevort


Maandag 3 oktober 2016
Praatavond in de Spinde


Maandag 17 oktober 2016
Lezing over dialect
i.s.m. Mien Wijnhoven


Maandag 7 november 2016
Praatavond in de Spinde


Zaterdag 19 november 2016
Bezichtiging kerkschatten
van de kerk in Sevenum


Maandag 28 november 2016
Uiterste inleverdatum
stukken voor Spintölke


Maandag 12 december 2016
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

