
Spintölke  

Vanuit het Bestuur 

I n  d i t  n u m m e r  

Nummer 24 1 

Vanuit het   

bestuur 
1 

Jaarboek 

2016 
1 

Jaar–          

vergadering 
2 

Nieuwe       

leden 
2 

Waar zijn we  

mee bezig? 
3 

Gezocht 3 

Jubilarissen 3 

Verhuizing 4 

Archief–     

pareltjes 
6 

Schenking 7 

Help ! 8 

Jules Nabben 8 

Bruiloft  9 

Agenda 10 

Sevenum 10 

Colofon 10 

 H e e m k u n d e v e r e n i g i n g  S e v e n u m  

17-01 
 

Apr i l  2017 

Nummer vier-en-twintig 

Vanuit het bestuur is deze keer niet 

zo veel te melden.  Het meeste is 

staat in het Jaarboek of is op de 

jaarvergadering al gemeld. Op de 

volgende pagina staan de         

belangrijkste punten uit die jaar-

vergadering nog eens kort           

opgesomd. 

 

Het grootste project van de         

afgelopen tijd, de nieuwe Spinde, 

is weer voor leden en publiek          

geopend. Een groot aantal      

mensen hebben ons daar al weer      

gevonden. 

 

Wél staat er op 10 april nog een 

gesprek gepland met wethouder 

Van Rensch over de gang van    

zaken rond de verhuizing. Er waren 

een aantal zaken die niet de 

schoonheidsprijs verdienden, en 

daar willen we nog over praten. 

Het accommodatiebeleid van de 

gemeente voor de toekomst zal 

ook aan de orde komen. Zodat we 

niet binnenkort weer moeten      

verhuizen. 
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Deze editie is een beetje later dan 

normaal. Het was best lastig om dit 

Spintölke gevuld te krijgen. Er zal 

vast wel genoeg gebeurd zijn in de 

afgelopen tijd, maar nog niet rijp 

genoeg voor een artikel. 

Ik hoop dat u toch weer geniet 

van de artikelen die wél klaar    

waren voor publicatie.  

Veel leesplezier. 

 

Birgitte Beeren-Verstegen 

Jaarboek 2016 

De redactie van het Jaarboek is 

er weer in geslaagd om een 

pracht exemplaar samen te    

stellen. De grootste prestatie was 

om dit op tijd voor de jaar-

vergadering gereed te hebben. 

Maar het is weer gelukt. 

De leden die daar waren konden 

het Jaarboek meteen inzien en 

meenemen. 

De leden die daar niet aanwezig 

waren, kunnen hun exemplaar 

ophalen in De Spinde. 

Het bestuur is ook op zoek naar 

een persoon die een schakel wil 

zijn tussen onze vereniging en de 

kerk c.q. kerkbestuur. Deze      

persoon vindt het ook leuk om af 

en toe rondleidingen te            

verzorgen in de kerk. Als u dit leuk 

lijkt, laat het dan even weten 

aan een van de bestuursleden. 

Het bestuur 
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Maandag 13 maart jl. werd de 

29e jaarvergadering van onze 

vereniging gehouden in de     

Wingerd. 

De opkomst was groot deze keer, 

42 leden waren aanwezig. Op 

een ledental van 102 leden, een 

groot aantal. 

 

De opzet van de avond was 

enigszins gewijzigd. De notulen 

van de vorige vergadering had 

iedereen in april vorig jaar en   

onlangs per mail ontvangen.    

Deze werden dan ook heel snel 

doorgelopen, zodat er veel meer 

tijd overbleef voor nieuwe zaken 

en activiteiten. 

M.b.v. een presentatie vertelde 

de voorzitter over de activiteiten 

van onze vereniging in het        

afgelopen jaar, en plannen voor 

2017. Een greep hieruit: 

 Wingerdplein: de plannen 

hiervoor zijn uitgewerkt door 

Mart Lenssen en Ruud v.d. 

Beele. Helaas zijn deze door 

de hoge kosten niet uitvoer-

baar. 

 Boekverkoop: i .v.m. de         

verhuizing van de Spinde is er 

e e n  b o e k v e r k o o p                 

georganiseerd. 

 Verkoop eigen uitgaven bij 

Jan Linders. Samen met de 

verkoop vanwege de         

verhui z ing heeft  deze          

verkoop een leuk bedrag    

o p g e l e v e r d  v o o r  d e            

verenigingskas. 

Jaarvergadering 

 Aezelprojek: een aantal      

vrijwilligers heeft helaas       

afgezegd. Het project stokt 

een beetje. Ook al omdat er 

geen kartrekker is. Mensen 

die een bijdrage (hoe klein 

ook) willen leveren, GRAAG. 

Stuur een e-mail en je wordt 

met open armen verwel-

komd.  

 Facebook. Deze snelle       

manier om met Sevenummers 

en anderen in contact te    

komen, wordt goed bekeken. 

Met regelmaat komen er    

leuke foto’s uit de oude doos 

op. Heeft u nog leuk           

materiaal? Graag een e-mail 

naar de secretaresse. 

 

Na de pauze werd een film      

vertoond van Wiek Lenssen met 

de titel “Portretten in de Peel”.  

Nieuwe leden 

Op dit moment hebben we 102 

leden, waarvan 19 gezinslid-

maatschappen. In 2016 kwamen 

er 4 nieuwe leden bij: 

 Mevr. Bos-Reijnders 

 Sjak Draak 

 Sandra Moors 

 Hay Thijssen 

 Jacques van de Rijdt 
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Op de jaarvergadering werden de twee aanwezige jubilarissen in het zonnetje én in de 

bloemen gezet. Gerd v.d. Goor en Harry v.d. Kolk waren allebei 25 jaar lid van onze     

vereniging. Ook Ad Philipsen was 25 jaar lid. Hij kon helaas niet aanwezig zijn op de     

jaarvergadering. Maar de bloemenhulde heeft hij inmiddels ook ontvangen.  

Gerd, Harry en Ad, proficiat met jullie jubileum. 

Jubilarissen 

Waar zijn we mee bezig? 

In de jaarvergadering werd gevraagd naar de           

activiteiten waar de HVS mee bezig is. Het bleek dat 

men een overzicht mist van alle zaken waar onze      

vereniging bij betrokken is (geweest). 

Het is de bedoeling dat in het Spintölke een korte      

opsomming komt met de lopende activiteiten van de 

HVS. In deze editie trappen we af. Mocht U in deze of 

komende edities een item missen in deze lijst, dan heel 

graag een melding naar de secretaresse. Dan zal dit in 

het volgend nummer alsnog vermeld worden. 

Ook werkgroepen kunnen hun speciale projecten hierin 

op laten nemen.  

Voor de duidelijkheid, het betreft ALLE zaken waar we 

bij betrokken zijn, hetzij als uitvoerder, of als adviseur, of 

interne zaken.  

Waar zijn we mee bezig? 

 Wingerdplein 

 Milleniumput 

 Aezelprojek 

 Opgraving De Donck  

Gezocht 

Sinds kort maakt Bert Billekens 
ook deel uit van de werkgroep 
Archief. Maar deze werkgroep is 
op zoek naar nog iemand.       
Iemand die hen wil komen       
helpen met archiveren, of die het 
leuk vind om regelmatig op     
zaterdag gastvrouw of gastheer 
te zijn in De Spinde. 

Meer informatie bij Michel     
Janssen. 
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Eenmaal door 

hekje, naar links, 

en het pad        

volgen. 

 

Voor het lokaal 

van de basis-

school langs, naar 

links, tot men deze 

rode deur zit. 

 

 

 

 

 

Dan de hoek om 

naar rechts. 

Daar is de glazen 

ingangsdeur al. 

 

 

 

Binnen is rechts 

vooruit de Spinde 

al te zien. Daar 

achter het raam 

om de laatste foto. 

Verhuizing 

Sinds januari hebben we een nieuw 

onderkomen in een van de lokalen 

van de Horizon.  Het is even zoeken 

naar de ingang. Maar eenmaal 

binnen in ons eigen lokaal is er    

dezelfde gezelligheid als in de    

oude Spinde en staat de koffie 

(meestal) klaar. 

De route naar de nieuwe Spinde 

begint bij het hekje voor de oude 

ingang. 
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Maandagmorgen-

groepje 

 

Bezoekers op    

zaterdag 
 

Eenmaal binnen de Spinde valt 

meteen op dat er nu veel meer 

dagl icht  i s .  De oude,              

vertrouwde archiefstellingen 

staan er weer. Net als de grote 

kaartenkast en computer. 

Nieuw is het keukentje, waar 

heerlijke koffie gezet wordt. 

 

De maandagmorgen-groep 

heeft de nieuwe Spinde al     

gevonden en is weer druk aan 

het werk. 

Net als de vertrouwde en    

nieuwe bezoekers op zaterdag. 

Lekkere  
koffie 



Archiefpareltjes 
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Regelmatig ontvangt de HVS 

echte pareltjes voor ons         

archief. In het Spintölke willen 

we regelmatig deze pareltjes 

laten zien. 

Zo werd onlangs een           

crediteurenboek van de 

Smederij Vullings gebracht.  

Aan de buitenkant ziet het 

er goed gebruikt uit.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens een sticker aan de 

binnenkant werd het bij de 

Venlosche Boekdrukkerij van 

Grinsven aangeschaft.  

 

Het boek begint in de jaren 

1919-1920. Via een index op 

alfabet zocht men heel      

gemakkel i j k  de ju i s te           

crediteur op. Om op diens 

blad de aankopen te         

vermelden. Eens in de zoveel 

tijd werd er afgerekend. 

 

Het geeft ook een prachtig 

tijdsbeeld. Zo kostte een fiets 

repareren een kwartje. 
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Het afgelopen jaar heeft onze            

vereniging een drietal  Heiligenbeelden 

ontvangen uit de erfenis van de heer 

Jac. Verrijth. Oudere Sevenummers     

kennen hem beter Pulle Sjakske. 

 

Het Mariabeeld op de foto rechts is 

heel bijzonder, omdat het in een         

speciaal kastje staat, in plaats van     

onder een stolp. Volgens Harry           

Jenniskens staat het kastje symbool voor 

een klein kapelletje. 

 

Het Jezusbeeldje (foto rechtsonder) mist 

een kruisje in zijn handje. Volgens Lies 

Keizers-Janssen werd een dergelijk 

beeldje in de jaren 1920-30 vaak         

cadeau gedaan bij een Communie. 

 

De drie beelden krijgen binnenkort een 

plaatsje in de Spinde. Zodat iedereen 

ze daar van dichtbij kan bekijken. 

 

Schenking 



Jules Nabben 

Piet Oomen heeft een DVD            

samengesteld met film-materiaal dat 

door Jules Nabben is gefillmd. Ook 

wel bekend als ‘filmende pater’. 

Om een mooie voorkant te maken, is 

hij op zoek naar een mooie en vooral 

duidelijke foto van Jules Nabben. 

Wie kan hem hieraan helpen? Graag 

een berichtje naar Piet Oomen,         

e-mail: piet.oomen@kpnmail.nl 

Help ! 
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Deze foto’s zijn in 

het echt te       

bekijken in        

De Spinde 

Al langere tijd liggen in ons      

archief twee grote portretfoto´s, 

van een man en een vrouw, 

waarschijnlijk een echtpaar. 

We willen graag weten wie     

deze personen zijn. 

 

De portretten lijken wel met 

houtskool getekend, maar het 

zijn toch echt foto´s. Wél heel 

oude, misschien wel van vóór 

1900. 

De foto´s zijn erg groot,            

ongeveer A1-formaat. Dat zijn 

acht A4-velletje aan elkaar. 

Wie helpt ons aan de namen van 

deze mensen. Het zou toch     

prachtig zijn als we weten van wie 

deze voorouders zijn. Graag een 

berichtje naar ons e-mail-adres. 
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In het archief zijn twee 

prachtige foto´s van een 

bruidspaar. Helaas is niet 

bekend, wie de jubilaris-

sen zijn. Dus bij    deze vra-

gen we u om hulp. 

 

In de rechterbeneden-

hoek van de foto staat 

het jaartal 1933. Dat is dus 

het jaar van het feest. Het 

paar zal dus in 1883        

gehuwd zijn. En alhoewel 

het niet zo vaak voor-

kwam, kan het ook een 

diamanten echtpaar zijn, 

dan was het huwelijk gesloten in 1873. 

Hopelijk kent u mensen op de grote 

groepsfoto, of het huis op de foto.  

 

Bruiloft 

Herkent u iemand, dan graag 

een berichtje via e-mail. 



 

AGENDA  
  

Maandag 24 april 2017 

Diapresentatie door  

Nel Verstegen over           

‘Wat de pot schaft’               

in de Torrekoel 

  

 

Zaterdag 20 mei 2017 

Excursie naar kastelendorp 

Steijl, met o.a.                      

missiemuseum,                     

boven– en onderkerk 

  

 

Woensdag 28 juni 2017 

Zomeravondexcursie         

met Jo Geurts 

  

 

Zaterdag 16 september 2017 

Bezoek aan de boerderij van 

Sjak Draak in Kronenberg  

  

 

Maandag 16 oktober 2017 

Dubbellezing:                    

Huub Kluijtmans over “Mijl op 

Seven” en Xavier van Dijk 

over de vondsten bij          

Huize De Donck 

  

 

Zaterdag 18 november 2017 

Boekpresentatie  

“Wat de pot schaft”,  

geschreven door  

Nel Verstegen 

t.g.v. 30-jarig jubileum HVS 
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Volgende uitgave 

ca. juni 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOFON  

Heemkundevereniging 

Sevenum 

Mgr. Evertsstraat 11 

5975 BR  SEVENUM 

 

Openingstijden De Spinde 

Iedere zaterdag van 10.00 

tot 12.00 uur 

 

Contributie 
€ 25,- per lid 

€ 35,- per gezinslidmaatschap 

Over te maken op Rabobank-

rekening 

NL76RABO0147218012   
 

E-mail 

heemkundesevenum@gmail.com 

 

Website 

www.heemkundesevenum.nl 

Friese Koerier, 

dd. 24-03-1960 


