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Juni  2017 

Nummer vijf-en-twintig 

Een paar aandachtspunten vanuit 

het bestuur: 

 

Contributie 

De contributie voor 2017 is            

inmiddels door onze penning-

meester geïncasseerd. Tenminste, 

bij degenen, die daar een            

machtiging voor afgegeven      

hebben.  

Voor het komend jaar heeft hij    

beloofd om deze incasso eerder 

uit te voeren. Dit jaar waren er een 

aantal leden die zélf de incasso al 

betaald hadden. Dubbel werk dus. 

 

Boek Grote Veld 

Marleen Wijnen zal op 9 juli a.s. 

haar fotoboek over het Grote Veld 

presenteren op het Grote Veld.  

Iedereen mag daar bij zijn. Wij 

hebben de mogelijkheid gekregen 

om daar kort onze activiteiten voor 

het voetlicht te brengen. 

25 

Met veel inspanning is het weer   

gelukt om het Spintölke vol te     

krijgen met allerlei zaken die onze 

vereniging aangaan. 

 

Veel leesplezier. 

 

Birgitte Beeren-Verstegen 

Waar zijn we mee bezig? 

Het lijstje is uitgebreid. Over de 2 

n i e u w e  p u n t e n :  K e r m i s             

K ronenberg  en Oor logs-

monument Bedelaarspad, kan 

nu nog niets verteld worden. Er 

zijn nog geen verder details     

bekend. 

 

Millenniumput 

Op zaterdagmorgen wordt de 

millenniumput opnieuw onthuld. 

Alle leden zijn van harte welkom 

om hier bij aanwezig te zijn. Het 

programma hiervan staat in dit 

Spintölke. 

Het bestuur 

Contributie 2017 

De penningmeester verzoekt    

iedereen die de contributie nog 

niet voldaan heeft, dit zo      

spoedig mogelijk alsnog te doen. 

Informatie over het bedrag en 

rekeningnummer staan op de 

laatste bladzijde van deze editie. 

Nieuwe DVD 

Piet Oomen heeft een nieuwe 

DVD gemaakt, nummer 122.   

Deze DVD bevat filmbeelden die 

door Jules Nabben gemaakt zijn. 
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Millenniumput  

Afgelopen mei hebben Erik van der 

Hulst (Creastaal) en Jo Geurts de   

Milllenniumput op de Markt onder 

handen genomen.  

Al le oude attributen werden            

verwijderd. De stenen wand werd, 

waar nodig, gerestaureerd. En       

tenslotte kreeg de put een prachtig 

deksel, gemaakt door Erik zelf. 

 

Op dit deksel staan de acht            

millenniumdoelen, zoals 189 landen 

(incl. Nederland) deze in september 

2000 hebben afgesproken.   

 

1. Armoede en honger uitbannen 

2. Alle kinderen naar school 

3. Mannen en vrouwen gelijke    

rechten 

4. Minder kindersterfte 

5. Minder sterfte zwangere vrouwen 

6. Stop verspreiding van ziektes 

7. Een schoon leefmilieu 

8. Eerlijke handel en schulden 
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Foto’s deze en vorige 

pagina: Pete Leysten 
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Uitnodiging  

Die prachtige, vernieuwde millennium-

put verdient natuurlijk om officieel     

onthuld te worden. Dat zal op zater-

dag 29 juli a.s. gebeuren. 

 

Op dit moment is men druk bezig om 

een speciaal gast te benaderen om 

deze put te onthullen. Op dit moment 

is het nog niet zeker of dit gaat lukken, 

dus meer kan er helaas niet over       

geschreven worden. 

Het programma voor deze onthulling 

staat hiernaast in het grijze kader. 

 

Alle leden zijn daarna van harte      

welkom in onze Spinde. Met een kopje 

koffie of thee en wat lekkers kan nog 

wat nagepraat worden. 

 

 

 

 

Programma 29 juli a.s. 

Bij de millenniumput op de Markt 

 

10.00: opening en onthulling 

10.10: Gedicht door Mien Wijnhoven 

10.20:  Toelichting op het werk door Jo Geurts, 

Mart Lenssen en Eric van der Hulst 

10.30:  Afsluiting 

 

Aansluitend zijn alle leden welkom in onze ver-

nieuwde Spinde voor een kopje koffie met 

wat lekkers.  

Die dag is de Spinde alleen geopend voor 

deze afsluiting. 
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Familie Nabben 

Achter:  Umke Jozef, 

Jules, Eed, Marie 

Scheijmans, Paul, 

Irma 

Voor: Piet Nabben, 

Jeu 

Dochter Guus staat 

niet op de foto. 

Jules & Jeu Nabben 

Een oproep voor medewerking in 

het Spintolke geeft meestal direct 

resultaat. Piet Oomen vroeg in het 

laatste nummer naar een foto van 

Jules Nabben. Via Nel Thijssen 

kwam hij aan het adres van        

Annemie Swinkels-Nabben. Zij heeft 

een groot archief met Nabben-

varia en kon Piet aan twee mooie 

en vooral duidelijke foto´s´ helpen 

die we hier ook mogen plaatsen. 

Piet nam nog contact op met Henk 

Hafmans en Peter Nabben voor 

extra details over de foto´s, waar-

door de foto´s ook een verhaal   

kregen. 

Toen ik Piet vroeg om een artikeltje 

te schrijven voor dit nummer,       

gebruikte hij de uitdrukking 

`schoenmaker blijf bij je leest` om 

aan te geven dat hij beter met     

bewegende beelden was dan met 

letters en foto´s. Dus dit stukje is    

geschreven door mij, maar de   

sappige details zijn door Piet     

aangeleverd. 

Op de foto op deze pagina staat 

de familie Nabben-Scheijmans.  

Vader Nabben zit naast zijn zoon 

Jeu, die net tot priester gewijd is. 

Tussen hen in staat moeder      

Nabben. Helemaal links op de  

foto staat Umke Nabben, die    

kassier bij de Boerenleenbank 

was. 

Mathieu was de oudste zoon uit 

het gezin. In 1931 wordt hij tot 

priester gewijd. Van zijn eerste mis 

werd een uitgebreid verslag in de 

krant gevonden. Jeu werd aan 

huis afgehaald door de ´W.E.   

Heeren Geestelijken` van de     

parochie. Samen met de familie, 

verschillende oud-leraren, een 

viertal mede-studenten, een 60-tal 

bruidjes ging men in een stoet 

naar de kerk. Uiteraard vooraf-

gegaan door de harmonie.  

In de kerk hield Dr. Ahaus,          

directeur van het St.Joseph-

Studiehuis te Tilburg de feest-

predicatie.  Er waren prachtige 

Gregoriaanse gezangen van het 

zangkoor en het jongenskoortje. 

´s Middags bracht de fanfare een 

serenade, sprak burgemeester 

Everts, namens de gemeente de 

wijdeling toe. Waarna Jeu zelf het 

woord kreeg. Hij dankte iedereen 

en vertelde dat: `Wanneer ik in 

mijn Missie in Kameroen ben, zal 

de gedachte aan Sevenum, hoe 

men hier zijne priesters eert en 

steunt, mij moed en kracht geven, 

ook onder de verzengendste    

stralen der Congo-zon. Die        

gedachte zal me helpen, om mijn 

mooie roeping te volbrengen, 

zooals God het wil.` Waarna het 

feest in kleine kring voortgezet 

werd. 
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Gebruikte krantenarti-

kelen: 

 

29-07-1931 Nieuwe 

Venlosche Courant: 

Inwijding Mathieu 

Nabben 

 

12-09-1931 Limburger 

Koerier: Wedstrijd 

Sparta-Panningen 

 

07-10-1931 Nieuwe 

Venlosche Courant: 

Afscheidspreek ma-

thieu Nabben 

 

27-01-1939 Nieuwe 

Venlosche Courant: 

Lezing met lichtbeel-

den 

 

 

 
1939 Aan de Maas 

V.l.n.r.: Jules Nab-

ben, Jozef Nabben, 

Jeu Nabben , Paul 

Nabben. 

Zoals Jeu in zijn dankwoord al  

memoreerde, Sevenum liet zijn 

missionarissen niet met lege    

hande n naar  d e  Mi s s ie              

vertrekken. 

Sparta organiseerde een speciale 

wedstrijd waarvan de opbrengst 

voor de missie van Jeu Nabben 

was. Die wedstrijd werd eerst    

uitgesteld vanwege regen. Maar 

op zondag 13 september 1931 

kon die wedstrijd alsnog plaats-

vinden.   

Voordat Jeu op maandag 5     

oktober 1931 naar Kameroen  

vertrok hield hij ´s zondags zijn  

afscheidspreek in de kerk. De  

collectes van die dag brachten 

ongeveer fl. 1.000 op, voor zijn 

missie. Ook de opbrengst van de 

collecte in Kronenberg van die 

dag mocht hij meenemen, wat 

nog eens fl. 85 was. 

En zo vertrok Jeu met een leuk 

bedrag voor zijn Missie naar      

Kameroen. Hij reisde eerst naar 

Marseille, waar hij de boot nam 

naar zijn nieuwe land. 

De tweede foto is 

in 1939 genomen. 

Jeu was voor de 

eerste keer terug in           

Sevenum voor een 

vakantie. Jules en 

Paul namen hun 

heerbroer mee 

naar hun heeroom 

Jozef die toenter-

tijd pastoor in Ste-

vensweert was.  De 

foto is daar aan de 

Maas genomen. 

Op de      achter-

grond is de boer-

derij c.q. stamhuis 

van de voormalige gouver-

neur Frans Houben te zien. Die 

boerderij was op een eilandje 

in de Maas      gebouwd.  

Tijdens zijn vakantie gaf Jeu 

een lezing met lichtbeelden 

over zijn missie voor de        

Boerinnenbond. Hij sprak met 

enthousiasme over  de        

toestand in zijn missiegebied 

en over zijn bekeringswerk. 

Tenslotte nog een anekdote 

over Heeroom Jozef Nabben. 

Hij was eerst kapelaan in Mid-

delaar, daarna rector in      

Leunen en tenstotte pastoor in 

Stevensweert en Maasbree. 

Peter Nabben wist te vertellen 

dat heerom Jozef in Maas-

bree ruim 4.000 flessen wijn in 

zijn wijnkelder had. 

Zo was dat tijdens het Rijke 

Roomsche Leven, aldus Piet 

Oomen. 



Vier vragen aan ... 
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Sandra Moors 

1.  Wie ben je, stel je zelf eens voor 

 

Mijn naam is Sandra Moors.         

Geboren in 1967 in Gulpen,         

getogen in Horst en sinds 3 jaar 

woonachtig in Sevenum. Ik woon 

samen met Jos Houwen, de één na 

jongste zoon van de familie Hou-

wen (van de Heerstraat). Ik ben 

trotse moeder van drie (volwassen) 

kinderen. 

Ik heb jarenlang in de reisbranche 

gewerkt. Sinds vorig jaar heb ik   

besloten om meer tijd te willen 

hebben voor dingen die ik echt 

leuk vind, zoals lezen, tuinieren,   

koken, handwerken, sporten,     

knutselen... kortom 'prutsen'  en dat 

bevalt uitstekend! 

2.  Waarom ben je lid van de HVS 

geworden 

 

Ik heb altijd al interesse gehad in 

het verleden (dat maakt tenslotte 

het nu) en het leek me leuk om 

meer te weten te komen over het 

dorp waar ik woon en de inwoners er-

van. Het blijkt dat er heel veel       inte-

ressante dingen te vinden en te vertel-

len zijn. 

 

 
3.  Welke onderwerpen of werkgroe-

pen interesseren je 

 

Wat me het meest fascineert zijn de 

verhalen over en van de mensen; het 

leven van 'vruujer' . Maar mijn            

interesse is breed: het dialect, de    

natuurgebieden maar ook de -oude- 

gebouwen en wat daarbij hoort vind 

ik interessant. Gelukkig is er een groot 

archief en zijn de mensen van de 

HVS enthousiast. 

 

 
4.  Wat zou jij voor of met de HVS wil-

len doen 

 

Voorlopig wil ik eerst even 'nestelen' 

en kijken hoe het er aan toe gaat. De 

praatavonden, excursies en thema-

avonden vind ik erg leuk.  

 

  

Tipje van de jubileumsluier 

In november vieren we ons lustrum. 

De plannen voor de viering krijgen 

steeds vastere vorm. Zoals eerder 

verteld, zal die dag het boek `Wat 

de pot schaft` van Nel Verstegen 

officieel gepresenteerd worden. 

´s Avonds zal er een maaltijd aan 

de leden (met partners) aan-        

geboden worden. Nadere details 

volgen nog. 

Houdt in ieder geval zaterdag 18 

november vrij in uw agenda. 
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Archiefpareltjes 

Op 18 april jl. overleed 

Henriëtte Sam, beter bekend als 

Juffrouw Harriët. Zij was jaren-

lang kleuterleidster. Van haar 

erfgenamen kregen we twee 

wandbordjes. 

De eerste tegel is vanwege 25 

jaar Hummeloord.  

 

Op de achterkant staat de tekst: 

“1952-1977 

Ter herinnering u aangeboden 

door de eerste klassevertegen-

woordigsters van “Hummeloord:  

 

Mevr. Van Enckevort 

Mevr. Gielen 

Mevr. van den Ham 

Mevr. Klerks 

 20 januari 1977” 

 

Wie waren deze dames precies? 

Waren zij moeder van de eerste 

kleuters op Hummeloord? Of juist 

kleuters van het eerste uur?  

Het tweede bordje is een tinnen 

bord met daarop het wapen van 

de gemeente Sevenum. Het    

bordje is ongeveer 20-25 cm. in 

doorsnede. 

 

Wie herkent dit bord? Waarom en 

wanneer werd het uitgegeven? 

Kon men het wellicht via een    

speciale actie kopen?  Of is het 

wellicht speciaal voor Juffrouw 

Harriët gemaakt? Ter gelegenheid 

waarvan heeft ze het dan           

ontvangen? Alle reacties zijn heel 

erg welkom. 

Waar zijn we mee bezig? 

 Wingerdplein 

 Millenniumput (afgerond) 

 Aezelprojek 

 Opgraving De Donck  

 Oorlogsmonument aan Bedelaarspad 

 Kermis t.g.v. 85 jaar Kronenberg 2017 



Fietsen met Jo Geurts 
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Woensdag 28 juni was 

het weer tijd voor de 

jaarlijkse fietstocht met 

Jo Geurts. Jo had weer 

een paar interessante 

huizen gevonden waar 

de deelnemers binnen 

mochten kijken. En 

waar hijzelf ook het 

nodige over wist te 

vertellen. 
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AGENDA  
  

Zaterdag 29 juli 2017 

Onthulling vernieuwde      

millenniumput, met           

aansluiten ontvangst in      

De Spinde. 

  

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. september 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

heemkundesevenum@gmail.com 

 

Website 

www.heemkundesevenum.nl 

Nieuwe Venloosche Courant, 

dd. 22-09-1936 

Nieuwe Venloosche Courant, 

dd. 18-12-1941 

Venloosch Weekblad, 

dd. 10-08-1872 

Provinciale Noordbrabantsche en 

´s Hertogenbossche courant, 

dd. 20-04-1875 


