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Nieuw jaar, nieuw uiterlijk. Dat is nou een van 

de leuke dingen voor een redactie, een nieu-

we layout verzinnen. Fris & modern, maar toch         

eerbied voor ons heem & geschiedenis. Ik ben 

heel benieuwd of u het daar mee eens bent. 

Dus alle reacties zijn meer dan welkom. 

In de tussentijd veel leesplezier, want er is 

weer veel gebeurd sinds de laatste editie. 

Birgitte Beeren 
BestuursBabbels 
Deze keer een heel kort woordje namens het 

bestuur. Alleen de mededeling dat we ons 

lustrum op zaterdag 14 april in de Wingerd 

vieren. De uitnodiging heeft u inmiddels ont-

vangen. Vergeet u vooral niet op te geven 

voor 30 maart a.s. We vieren het lustrum met 

lekker eten én entertainment. 

Pete Leijsten 
Boerderij Rust Roest 
Op 12 februari 2018 zijn de schuur Hoeve Rust 

Roest en de stallen bij de boerderij gesloopt 

en is het terrein kaal. Een gedeelte van 

het woonhuis staat er nog. 

De ijzeren staanders en de muurankers 

zijn veilig opgeslagen in een loods. Op 

donderdag 8 maart zijn Piet Everts , Mart 

Lenssen en Pieter Baeten naar de loods 

gegaan om de muurankers over te    

dragen aan Ruud van der Beele, zodat 

deze veilig zijn en Ruud verder kan gaan 

met zijn ontwerp voor het monument 

aan de Dorperdijk.  

Pieter Baeten en Mart Lenssen 
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We zijn beter te vinden 

Eric van der Hulst maakte speciaal voor onze 

vereniging een prachtig uithangbord. Dit 

bord met ons logo en onze naam is uitge-

voerd in staal, het specialisme van Eric en zijn 

bedrijf, Creastaal. Het uithangbord lag al eni-

ge tijd in De Spinde, waar iedereen het van 

dichtbij kon bewonderen. 

Begin Maart werd dit bord door Pete Leijsten 

en Mattie Bussemakers opgehangen. Aan de 

straat op de hoek van de muur naast onze 

brievenbus.   

Hopelijk is nu voor alle 

bezoekers van De 

Spinde meteen duide-

lijk waar ze moeten 

zijn. Eric, Mattie en  

Pete, bedankt ! 

Herdruk “Wat de pot schaft” 

Het boek is een succes, de eerste   oplage 

van 425 exemplaren was al bij de          

presentatie uitverkocht. Er werd meteen 

een lijst aangelegd met gegadigden voor 

een herdruk. 

En eind januari konden deze nieuwe 

exemplaren afgehaald worden in de  

Spinde.  

Voor de tweede druk werden 200      

exemplaren gemaakt. Zodat er in totaal 

625 boeken in omloop zijn. 

Inmiddels is op de Jaarvergadering          

verteld dat Gerd van den Goor stopt met 

haar werk voor de boekencommissie. 

Daarom extra een foto van haar tijdens het 

afhalen van de boeken uit de herdruk. Gerd bedankt ! 
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Jaarvergadering 2018 

Maandag 12 maart was het weer tijd voor 

de jaarvergadering. Maar liefst 63 (gezins-) 

leden waren aanwezig, 12 afmeldingen en 

een lid had aangekondigd later te komen. 

Een goede opkomst.  In dit bericht een kort 

verslag van de vergadering. Niet alles zal 

aan de orde komen, daar zijn de notulen 

voor die U later toegezonden krijgt. 

Strakke vergadering 

De vergadering was strak gepland en kende 

ook een strak verloop. Soepel en snel      

werden de notulen behandeld  en            

passeerden activiteiten uit het afgelopen 

jaar de revue.   

Facebook 

Onze Facebook-pagina wordt beheerd 

door Geert Philipsen. Op deze manier wordt 

een heel nieuw en vooral jong publiek aan-

getrokken tot ons werk. Inmiddels hebben 

we al 500 volgers.  Waarvan veel enthousiast 

reageren op de foto´s en info die Geert 

daar publiceert. 

Ledenaantal  

Onze vereniging telt nu 116 leden, waarvan 

23 gezinsleden. Het afgelopen jaar kwamen 

er 16 of 17 nieuwe leden bij.  

Jubilarissen 

Dit jaar waren er 

twee jubilarissen: 

Theo Wedemeijer en 

Peter Jakobs. Peter 

mocht een mooie 

bos bloemen in   

ontvangst nemen. 

Theo, die helaas  

afwezig was, zal   

deze thuis gebracht 

krijgen. 

 

Financiën  

Contributie  

In de jaarvergadering pleitte de voorzitter om de contributie zo veel mogelijk via automatische 

incasso te betalen. Hiermee worden onze penningmeester en secretaresse veel werk bespaard 

en zijn er minder kosten voor onze vereniging.  

Om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om dit ook voor uw contributie te regelen, heeft de 

penningmeester een formulier gemaakt. Door invulling en ondertekening van dit formulier    

machtigt u de HVS om jaarlijks de contributie van uw rekening af te schrijven. En hebt u er zelf 

geen omkijken meer naar.  

Voordeel: U betaalt altijd op tijd, zonder er energie en tijd aan te besteden. En mocht u het niet 

eens zijn met een afschrijving. Dan kan deze altijd via uw bank teruggedraaid worden. 

Als u nog niet per automatische incasso betaalt, kunt u dit heel eenvoudig regelen door contact 

op te nemen met het bestuur (bv. via de mail) en om een formulier te vragen. 
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Jaarvergadering (vervolg) 

Ook het onderwerp financiën en contributie 

passeert zonder problemen. Al zijn de kleine 

lettertjes en cijfertjes die via de beamer wor-

den getoond voor de meesten niet goed te 

lezen. Daar wordt nog verder over nage-

dacht. Besloten wordt om de contributie 

voor 2019 niet te wijzigen. 

Bestuursverkiezing  

Treesje Kurvers en Jan Linskens zijn statutair 

aftredend en herkiesbaar. Er waren geen 

tegenkandidaten. Beiden worden herkozen.  

30-jarig lustrum 

Het afgelopen jaar bestond onze vereniging 

30 jaar. Door omstandigheden is het lustrum 

uitgesteld. Zaterdag 14 april zal dit gevierd 

worden in De Wingerd. Houd deze datum 

alvast vrij. Binnenkort ontvangt u meer info 

over de preciese invulling van deze viering. 

Activiteiten 2018 

Er staan twee activiteiten in Evertsoord       

gepland, op 20-06 en 19-09. Deze zullen 

waarschijnlijk samengevoegd worden.      

Nadere informatie volgt nog. Dus houdt het 

in de gaten als u interesse hierin heeft. 

Jaarboek  

Daarna werd het nieuwe jaarboek             

gepresenteerd. De voorzitter en ook Nel 

Thijssen, een van de redacteuren van het 

jaarboek, gingen snel door de inhoud heen. 

Een fraaie terugblik op het afgelopen jaar. 

En weer een keur aan diverse onderwerpen 

in kortere en langere artikelen.  Voor               

iedereen wat wils. 

Oproep redactie Jaarboek 

Er wordt ook gevraagd om ondersteuning bij 

het werk dat de redactie van het jaarboek 

verricht. Bij navraag blijkt dit voornamelijk 

om technische ondersteuning te gaan. De 

redactie is op zoek naar iemand die het    

samenvoegen van de artikelen, foto´s en de 

opmaak daarvan op een goede en vooral 

minder tijdrovende manier kan doen.  

Herkent u zichzelf hierin? Neem dan con-

tact op met de redactie of met het be-

stuur. 

Film 

Na afloop van het vergadergedeelte werd 

een film vertoond van de onthulling van 

het monument in Kronenberg op 7 oktober            

afgelopen jaar. Piet Oomen werd door de 

organisatie benaderd om filmbeelden te    

maken tijdens deze opening. Samen met 

de schitterende filmbeelden, die Bart 

Scheepers met zijn drone maakte, is het 

een prachtige film geworden. Mocht u de-

ze film gemist   hebben, of de beelden nog 

eens rustig willen bekijken. Dan is er goed 

nieuws., want zoals gewoonlijk heeft Piet 

hier ook een DVD van gemaakt. Deze is 

onder nummer 135 in de Spinde te leen. 

 

Foto oorlogsmonument Bedelaarspad 

Bron: Dorpsraad Kronenberg 
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Vier vragen aan . . . 
Deze keer weer twee leden die zich aan u voorstellen. Een nieuw lid, Geert Philipsen, die al op 

een paar fronten actief in de vereniging is. En Peter Jakobs, die op de afgelopen jaar-

vergadering gehuldigd werd vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap.  

Wie ben je, stel jezelf eens voor 

Ik ben Geert Philipsen, geboren in de Hees in 

Sevenum, wonend in de Past. Vullinghsstraat 

een zoon van Philipsen Ad (Gieben Ad) en 

Keizers Nel (Nel van Kook An). Ik ben         

getrouwd met Will Verstegen, dochter van 

Herman Verstegen (Hackers Herm), en       

samen hebben we 3 zonen: Niek, Roel en 

Rens. 

 

Waarom ben je lid van de HVS geworden? 

Enerzijds omdat mijn vader veel film-

materiaal heeft en dat wil delen met de 

mensen in Sevenum. En ik mijn leven lang al 

in Sevenum woon. Ik merk dat er wel erg 

veel in Sevenum aan mooie, oude              

gebouwen en groen verdwenen is. Mede 

door de bouw van de flat tegenover mij 

(aan het Past.Vullinghsplein), merk je dat er 

vaak andere belangen zijn, dan het           

karakteristieke van het dorp behouden.    

Gelukkig hebben we de foto´s nog .       

De reden voor mij bij de dorpsraad te gaan. 

En daarna kreeg ik de vraag of 

ik me in wou zetten voor de 

heemkunde. 

 

Welke onderwerpen of werk-

groepen interesseren je? 

Ik ben geïnteresseerd in oude 

foto´s en video´s en dat        

proberen te delen met de      

bewoners van het dorp. Het    

veilig stellen van de  media van 

ons dorp, dat vroeger mooi en 

groen was. 

 

De historie, hoe het dorp veranderd en      

ontwikkeld is, het wegennet, de huizen maar 

ook de markante    personen . . . Geweldig! 

 

Wat zou jij voor of met de HVS willen doen?  

Meehelpen om alle informatie te delen met 

iedereen die er maar in geinteresseerd is, en 

hopen dat ik mensen kan interesseren voor 

de historie van ons dorp, of dat nu 1900, 

1960 of 2010 is . 

Aanvulling 

Op de foto staat Geert met twee van zijn 

zoons bij een bierproeverij, een andere lief-

hebberij van hem (en zijn zoons). 

Hij beheert ons facebook-account. Iedere 

dag publiceert hij daar een foto of filmpje 

over Sevenum, Kronenberg of Evertsoord. 

Daarnaast gaat hij binnenkort ook aan de 

slag om onze website verbeterd kan         

worden. Hij heeft zelf een bedrijf dat        

websites ontwikkeld, vandaar. 
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Vier vragen aan . . .    (vervolg) 

Wie ben je, stel jezelf eens voor 

Mijn naam is Peter Jakobs, ben 56 jaar en woon 

sinds goed anderhalf jaar met mijn vrouw         

Susanne en onze beide volwassen kinderen met   

aanhang onder een groot boerendak in Swol-

gen. Ieder voor zich en toch samen. Bijna           

ouderwets met drie generaties onder een dak. 

Opgegroeid ben ik in Horst waar mijn ouders Thei 

en Gina kastelein waren van eerst Poels Mien 

(t.o. het Gasthoes) en later de Horsjoebar (nu de 

Shuffle). Jan van de Bar (Bonanza-bar) was een 

oom van mij. 

Na de Weisterbeekschool, MAVO, MEAO, dienst-

plicht (UNIFIL) ben ik in het vastgoed terecht    

gekomen en verdien nu de kost als rentmeester. 

In deze functie werk ik veel voor overheden en 

semi-overheden. 

Als rentmeester doe ik ook veel aan pacht-

beheer: onder meer voor diverse gemeenten en 

de kerken van Horst, Hegelsom en Sevenum. 

In mijn vrije tijd wandel ik graag met onze Duitse 

herdershond Floor door het Schuitwater, ben 

graag in de tuin en moestuin bezig en lees gere-

geld. 

Sinds vele jaren ben ik lid en penningmeester van 

het L.G.O.G. kring ter Horst en onlangs ben ik   

gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap van de 

HVS. 

Verder ben ik penningmeester van de Stichting 

Oud Kerkhof Horst.  

 

Waarom ben je lid van de HVS geworden? 

Lid van de HVS ben ik geworden omdat mijn 

overgrootvader van de Voorste Hees bleek te 

komen. 

Hij bleek zo rond 1916 van Sevenum naar Horst te 

zijn verhuisd om de boerderij Meerlo Hof te pach-

ten aan de Veld-Ooostenrijk. Vandaar ook de 

bijnaam Mielders voor onze familie. 

Als genealoog zoek je dan de beste bronnen om 

duidelijkheid te krijgen in de stamboom. 

Toen het L.G.O.G. sectie genealogie een ver van 

mijn bed show bleek ben ik gaan zoeken naar 

betere connecties en Piet van Enckevort bleek er 

zo een te zijn. 

Piet heeft mij in vele vraagstukken geholpen. Hij 

bleek een wandelend lexicon te zijn.  

 

Welke onderwerpen of werkgroepen interes-

seren je? 

Vooral genealogie en de geschiedenis van    

boerderijen interesseert mij. Verder de algehele 

geschiedenis van Horst, Sevenum en de streek.  

 

Wat zou jij voor of met de HVS willen doen? 

Op dit moment ben ik nog druk in het arbeids-

proces. Naast mijn penningmeesterschappen 

heb ik helaas te weinig tijd om nog iets nieuws 

aan te pakken.  
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Canon van Sevenum 

In het vorige nummer werd verteld 

over de bijzondere samenwerking 

met leerlingen van groep 7 van de 

basisschool de Horizon.  

Inmiddels hebben de leerlingen hun   

project afgerond en gepresenteerd. 

Op deze pagina’s een foto-impressie 

van de diverse presentaties op      

woensdag 20 december 2017. 

Hun werk is gebundeld in een groot 

boek op A3-formaat. Ook de HVS 

heeft een exemplaar hiervan        

ontvangen. Het boek is in De Spinde 

in te zien. Vraag er eventueel naar. 

De vrijwilligers van de Heemkundevereniging 
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Dienst der posterijen in Sevenum 

(1814-1940) 

In de Franse tijd was van staats-

wege een postdienst opgezet, 

die ervoor diende te zorgen dat    

poststukken tussen de diverse 

overheidsinstellingen en de       

burgers geregeld werd. Hierbij 

werd ook mogelijk gemaakt dat 

particulieren onderling via deze 

postdienst brieven aan elkaar 

konden versturen. Na het vertrek 

van de Fransen in 1814 kwam     

Sevenum onder Nederlands      

gezag. De door de Fransen        

i n g e s t e l d e  d i e n s t  w e r d                

gehandhaafd. De post van en 

naar Sevenum werd in de eerste 

jaren door de facteur Jan       

Domhof tussen Venlo en Horst   

vervoerd. Het laatste deel van 

de route werd waargenomen 

door de Sevenumse veldwach-

ter     Theodoor Buijssen. In 1824          

bedankte Buijssen voor zijn taken 

als veldwachter en bode, en 

moest Domhof de post zelf in    

Sevenum zien te krijgen.  

 

In deze jaren was er nog niet      

zoveel post en werd deze ook 

niet dagelijks bezorgd. In de loop 

van de 19e eeuw werd de dienst 

der  pos te r i jen  gel e idel i j k            

verbeterd. Met de instelling van 

de plattelandspost in 1836 kreeg Sevenum 

zijn eigen brievenbus en werd een regel-

matige bezorging verzekerd. De Postwet 

van 1850 en de invoering van de post-

zegel zorgde ervoor dat het postverkeer 

flink toenam. In deze jaren wordt             

regelmatig door de burgemeester          

geklaagd dat de postbezorging niet      

optimaal verloopt. Dat is ook geen       

wonder; de postbode loopt dagelijks zijn 

route van Horst via Broekhuizen, Lottum, 

Grubbenvorst en over Sevenum weer     

terug naar Horst.  

De route wordt dan ook midden jaren     

vijftig ingekort en er komt een recht-

streekse bodeloop van Horst naar           

Sevenum.  

 

De problemen worden definitief opgelost 

met de komst van de spoorlijn Eindhoven-

Venlo in 1866. De post gaat voortaan 

rechtstreeks via station Horst-Sevenum met 

de trein. Op geregelde tijdstippen          

passeren treinen met postwagons, waarin 

een mobiel postkantoor is gehuisvest.  

Het postkantoor in Sevenum, gebouwd in 1905. Achter 
de etalage links de drogisterij van de gezusters Everts. 

Achter het raam aan de  rechterzijde het postkantoor. 
Voor de deur staan de postbodes Wim van den Bosch en 

Jan Houben, met tussen hen in Bas Vermeeren. 
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Hierin wordt de post gesorteerd 

en gereed gemaakt voor door-

zending naar de plaats van    

bestemming. Met het station 

komt er in Sevenum ook een 

hulppostkantoor. Dit is onder-

gebracht in de woning van de 

eerste  Sevenumse brieven-

gaarder P.J. Leijsten, op de       

locatie van de huidige             

Sevewaeg. Hij combineert deze 

functie nog met de beroepen 

tapper, winkelier en koopman, 
 

In de loop van de tijd neemt de 

snelheid en de betrouw-

baarheid van de postbezorging 

steeds meer toe, waardoor er 

ook meer gebruik van wordt   

gemaakt. De invoering van de 

briefkaart in 1871 maakt het 

voor meer mensen mogelijk om snel en 

goedkoop een kattenbelletje te ver-

sturen.  De taken van de brievengaarder 

worden langzamerhand ook zwaarder. 

Achtereenvolgens worden ook diensten 

geleverd voor de Rijkspostspaarbank, de 

Rijksverzekeringsbank, de telegraafdienst 

en de telefoondienst. De functie van 

brievengaarder wordt dan ook voltijds, 

waarbij meerdere postbodes de              

bezorging voor hun rekening nemen. 

 

Ik ben bezig om de werkzaamheden 

van de dienst der posterijen in Sevenum 

te beschrijven, waarschijnlijk voor een 

uitgebreid artikel in het komend           

jaarboek. In de kranten (via Delpher) en 

archieven heb ik al aardig wat materiaal 

verzameld. Daarnaast zoek ik informatie 

en foto’s die nu nog bij particulieren zit. 

Kijk s.v.p. eens naar de bijgevoegde lijst 

van personeel van de post in Sevenum. 

Misschien weet iemand nog ergens      

interessante zaken te liggen. Foto’s van 

personeel in functie, of foto’s van de 

postkantoren zijn van harte welkom! 

 

Sjak Draak 
 

 

 

De allereerste postzegels van Nederland 

Personeel van de Post in Sevenum 
 
Brievengaarders  
1866-1876 Pieter Jan Leijsten (1839-1883)  
1876-1883  Antoon Hendriks 
1883-1902 Hubert M.G. Everts  
1902-1903  J.H.G.L. Nabben  
1903-1919  Gerard Hubert van den Broek  
1919? Louisa Maria (Wies) Everts 
 
Postbodes/briefdragers 
 Voor 1824 Veldwachter en bode Theodoor Buissen 
1816-1836 Jan Domhof 
1836-1847 Antoon Verhorstert 
1838-1852  Jan Megens 
1852-1866 Antoon Verhorstert 
1 april 1890  Benoeming Johan Hubert Linders 
Voor 1925  Benoeming Jan Mathijs Houben  
Voor 1925 Benoeming Wilhelmus M.H. van den Bosch 
Voor 1936 Benoeming L.J. Konings  
1 juli 1936 Benoeming H.W. Bouten 
Voor 1944 Benoeming Piet Lommen  
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Bloemenketting Omroep Reindonk 

Het zondagochtend-programma De Wekker-

radio van Louis Vullings en Veronique Klaas-

sens verrast al sinds 1999 mensen met een bos 

rozen. Dit is een heuse bloemenketting        

geworden, omdat de ontvangen de volgen-

de ontvanger aanwijst. 

Ons lid, Jacques van de Rijdt, kreeg het   

bloemetje. Hij vond dat de 11 enthousiaste 

makers van Zaerum Kwist de volgende     

schakel moesten zijn. Deze groep jonge 

Zaerumse aezels organiseerden in november 

(tegelijk met onze boekpresentatie), met 

groot succes, deze kwis.  Maar liefst 80 teams 

deden er aan mee. Er is al aangekondigd dat 

er een vervolg komt dit jaar. 

En deze groep vond dat onze Vereniging de 

volgende ontvanger moest zijn. Bij het maken 

van de vragen voor de kwis hadden ze veel 

hulp van leden van onze vereniging             

gekregen en daarvoor wilden ze ons graag 

op deze manier bedanken. 

Pete, onze voorzitter, gaf dit bloemetje         

meteen aan Michel Janssen voor zijn inzet in 

ons archief en symbolisch als eerbetoon aan 

de andere leden van deze werkgroep voor 

hun goede, maar vooral stille werk. 

Een enthousiaste fan en luisteraar van 

het programma deed daar nog een 

schepje    bovenop door een lekker 

v l aai  af  te  geven.  Op de 

‘praotaovend’ van maart jl. werd de-

ze vlaai dankbaar aangesneden. 

Het bloemetje werd doorgegeven 

aan Louis van den Goor vanwege zijn 

inzet voor de natuur. En met name 

voor de bijen. 

 

 

 

Jacques van de Rijdt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De makers van Zaerum Kwist 



 

- 12 - 

Volgende uitgave 

ca. juni 2018 

 

 

 

 

 

 

COLOFON  

Heemkundevereniging 

Sevenum 

Mgr. Evertsstraat 11 

5975 BR  SEVENUM 

 

Openingstijden De Spinde 

Iedere zaterdag van 10.00 tot 

12.30 uur.  

Op feestdagen en in de zomer-

maanden gesloten. 

 

Contributie 

€ 25,- per lid 

€ 35,- per gezinslidmaatschap 

Over te maken op Rabobankrekening 

NL76RABO0147218012   

 

E-mail 

heemkundesevenum@gmail.com 

 

Website 

www.heemkundesevenum.nl 

AGENDA  
  

Maandag 12-03-2018 

Jaarvergadering 

Wingerd, om 19.30 uur 

  

Zaterdag 07-04-2018 

Excursie Kerk en oudste huis  

in Kronenberg 

  

Maandag 09-04-2018 

Praotavend 

Spinde, 19.30 uur 

  

Maandag 07-05-2018 

Praotavend 

Spinde, 19.30 uur 

  

Zaterdag 12-05-2018 

Excursie Geldrop            

(oa. Weverijmuseum) 

  

Maandag 04-06-2018 

Praotavend 

Spinde, 19.30 uur 

  

Woensdag 20-06-2018 

Zomeravondexcursie Evertsoord 

  

Maandag 02-04-2018 

Praotavend 

Spinde, 19.30 uur 

  

Woensdag 19-09-2018 

P.I. Ter Peel en kerk              

in Evertsoord 

  

Maandag 22-10-2018 

Lezing Annie Schreuder 

De Wingerd, om 19.30 uur 

  

800 jaar Horst 

In 2019 bestaat Horst 800 jaar. En 

dat zal in de hele gemeente  

gevierd worden met diverse   

activiteiten in alle 16 kernen.  

Bekend is dat er in de Hees,    

tussen Sevenum en Kronenberg, 

het oogstfeest geëerd gaat  

worden. 

En in Sevenum gaan in het        

weekend van 18 en 19 mei 2019 

de deuren van 7 boerderijen in 

Sevenum open. Iedere boerderij 

zal een eigen programma 

aabieden. 

Onze vereniging is gevraagd om 

op een programma en          

aankleding op en van een    

boerderij voor haar rekening te 

nemen. En alhoewel alles nog in 

een pril stadium is, zijn alle     

ideeën en hulp welkom. Dus 

wacht niet tot U gevraagd 

wordt, maar meldt u zelf aan. 

Dat kan via ons e-mail-adres. 

Houdt ook de speciale website 

in de gaten: www.8eeuwen.nl.  

Op dit moment is daar nog niet 

zo heel veel te beleven, maar 

dichter bij 2019 zal daar onge-

twijfeld het programma op     

vermeld komen. 

Of de speciale facebookpagina 

met veel foto’s en korte           

verhalen, ook over Sevenum, 

Kronenberg en Evertsoord: LINK. 

https://www.facebook.com/HorstaandeMaas800/

