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Redactie Retoriek

Inhoud

Later dan verwacht, of misschien zelfs
gehoopt. Maar het derde Spintölke van 2018 is
klaar. Veel plezier met lezen.

Birgitte Beeren

BestuursBabbels
De afgelopen periode is er van alles gebeurd
in en rond onze vereniging. Zo sprak Hay
Verrijth over het Grote Veld, bij een wandeling
die de Stichting Behoud van het Grote Veld
had georganiseerd afgelopen 16 september.
Het monument bij Hoeve Rust Roest begint
vastere vorm te krijgen. De volgende keer
kunnen we er waarschijnlijk meer over vertellen
en misschien zelfs laten zien.
Het volgend jaar zijn we 75 jaar bevrijd. Heeft
iemand nog ideeën hoe we hier extra
aandacht aan kunnen geven?
In samenwerking met Heemschut en de familie
Vullinghs wordt bekeken hoe en of de
brouwerij in de Renkenstraat herbouwd kan
worden.
Als het lukt is het een prachtig
project.
En tenslotte. Er is een banner gemaakt, die we
gebruiken op locatie. Voor het eerst tijdens de
boekverkoop in de Vier Jaargetijden dit jaar.
Én hebben ons eigen Heemkundelokaal
verfraaid met mooie uitvergrote foto’s. U bent
van harte welkom om ze zelf te komen
bewonderen.

Pete Leysten
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Waar zijn we mee bezig?









Aezelprojek
Opgraving De Donck
Hoeve Rust Roest (monument)
Wingerdplein (lange termijn)
Opgraving De Bulten
Brouwerij Vullinghs herbouw?
Herdenking Indiëgangers
75 jaar bevrijding

Welkom nieuwe leden





Jo en Dorine Lenders, Sevenum
Theo van Gasteren, Sevenum
Mia Camps-Kersten, Meijel
Mariet Nellen-Kurvers, Sevenum

Foto voorkant:
De fietsenwinkel van Theo Obers aan
de Markt in Sevenum
Wie zijn de mannen op de foto?

Museum Nostalgie & Techniek, Langenboom

14-09-2018
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Lezing Annie Schreuders-Derks
Op 13 november vertelde Annie Schreuders uit
Echt over de herkomst van onze gebruiken rond
het Sinterklaasfeest. Eigenlijk was het een tweeluik, zoals onze voorzitter die avond al vertelde.
Annie was namelijk een week eerder ook al naar
Sevenum getogen, maar was haar stick met
presentatie vergeten. Zodat de lezing een week
uitgesteld werd Zelf vond ze het erger dan de
aanwezigen. Want die kregen een lekker kopje
koffie
aangeboden, waarbij interessante
gesprekken ontstonden. Bovendien leverde deze
lezing leverde ons 3 nieuwe leden op.

Sinterklaas en zijn “huishoudster”
Een van de vele verhalen die Annie
vertelde ging over Sinterklaas en zijn
“huishoudster”.
Barbara was een jonge vrouw die door
haar heidense vader in een toren
opgesloten werd, zodat alle jongemannen op liefdespad op afstand
gehouden werden. Hij bouwde zelfs een
badhuis voor haar, zodat ze niet meer op
straat hoefde te komen. Oorspronkelijk
had dat badhuis 2 ramen, maar Barbara
liet er nog een derde bijmaken. Als
verwijzing naar de Heilige Drievuldigheid.
Want ze was in het
geheim tot het Christendom bekeerd. Haar
vader ontplofte van
woede toen hij hier
achter
kwam.
Toen
foltering niet hielp, liet
hij haar onthoofden.
Daarop werd vader zelf
dodelijk door de bliksem
getroffen.
Geen
wonder dat Barbara
beschermster
tegen
brand en bliksem werd.

Ook mijnwerkers, die veel met springstof
werkten, kozen haar als beschermheilige.
Net als andere gevaarlijke beroepsgroepen, zoals, artilleristen, tunnelbouwers,
slagers en dakdekkers.
De H.Barbara heeft haar feestdag op 4
december, net voor Sinterklaas.
Regelmatig is ze samen met Sint Nicolaas
patroonheilige van een kerk, zoals in
Valkenburg. Vandaar dat ze soms ’de huishoudster van Sinterklaas’ genoemd wordt.
Annie vertelde dat het verhaal gaat, dat
Barbara wat medelijden kreeg met de
drukte voor Sinterklaas in het begin van
December. Ze stelde hem voor om op
haar naamdag het strooien’ voor haar rekening te nemen. Sinterklaas kon dan nog
wat uitrusten, voordat de grote drukte voor
hem op 5 en 6 december echt losbarst.
Dus als u op 4 december wat in uw schoen
vindt, dan weet u wie u moet bedanken.
“Sinderklas is speklassie en taai taai an’t bakke”.
Dit zegt men in de sinterklaastijd tegen kinderen als
de hemel ‘s avonds (of ‘s morgens) rood
gekleurd is.
Uit: het Sevenums Woordenboek
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Vier vragen aan . . .
Deze keer weer twee nieuwe leden die zich aan u voorstellen. Deze keer vertellen Ad
Philipsen en Jan van Enckevort waarom ze lid zijn geworden.
Wie ben je, stel je zelf eens voor
Ik ben Ad Philipsen, geboren op de
Kronenbergerweg in Kronenberg op 25
juni 1928. Ik ben in 1957 getrouwd met
Nel Keizers (dochter van Kook-An) en op
de Hees 26 gaan wonen.
Daar ben ik ruim 30 jaar loonwerker
geweest. Fantastisch werk, we kwamen
veel bij de mensen thuis en mochten
vaak blijven eten. Daardoor heb ik veel
mensen leren kennen. Door mijn loonwerk weet ik veel van land– en tuinbouw
en gewassen, etc.
Het was hard werken, maar toch
hadden we meer tijd voor elkaar dan
vandaag de dag. Alles is zo gejaagd
tegenwoordig. Nel moest ook veel
helpen in het loonbedrijf. Met de fiets
rollen touw rondbrengen, telefoon
aannemen, de administratie doen, etc.
We hebben mooie jaren gehad in de
Hees. En ik had een prachtige hobby. In
1980 ben ik gaan filmen, bruiloften,
processies, feesten en evenementen.
Nu woon ik in Sevenheym, waar goed voor mij
wordt gezorgd.
Waarom ben je lid van de HVS geworden?
Door mijn loonwerk heb ik veel interesse gekregen
in oude boeren-gebruiken en beroepen. De
Heemkunde is volgens mij alles wat vroeger was.
Welke onderwerpen of werkgroepen interesseren
je?
Mijn interesses zijn de oorlogsjaren, oude gebruiken
en beroepen.
Wat zou jij voor of met de HVS willen doen?
Ik bezoek af en toe de heemkunde op zaterdagmorgen en de praotaovenden vind ik heel
gezellig. Verder heb ik veel video gemaakt, die ik
met de heemkunde wil delen.

Ad Philipsen
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Vier vragen aan . . .

(vervolg)

Wie ben je, stel je zelf eens voor
Ik ben Jan van Enckevort, geboren in
1936 in de Renkenstraat E45, als 3e kind
in een gezin van 11 kinderen.
Ik heb de Landbouwschool gevolgd,
daarna de Tuinbouwschool, Middelbaar
Tuinbouwonderwijs, Detailhandel aardappel, groente en fruit, Groothandel
aardappelen, groenten en fruit, en
tenslotte aan het Aardappelstudiecentrum gestudeerd.
Daarna was ik sergeant tijdens mijn
verplichte militaire dienst van 21
maanden en 3 x 33 dagen herhaling.
Waarna ik in 1958 een eigen tuindersbedrijf gestart ben. In 1962 trouwde ik en
in ‘64, ‘66 en ‘75 zijn mijn kinderen
geboren.
In 1970 hebben we het tuindersbedrijf
opgeheven en ben ik in dienst gegaan
van Nestlé, een groot voedingsmiddelenbedrijf. Ik had de functie van
teeltbegeleider en
teeltadviseur.

Tot 1996 heb ik hier gewerkt. En daarna
nog 4 jaar alleen in het najaar.
Waarom ben je lid van de HVS geworden?
Ik was altijd al geboeid door geschiedenis in het algemeen, en zeker door de
geschiedenis van Sevenum.
Welke onderwerpen of werkgroepen interesseren je?
De geschiedenis van Sevenum met hun
families. Daarom doe ik mee met het
Aezelprojek.
Wat zou jij voor of met de HVS willen
doen?
Wat ik nu doe. Ik zit nl. nog in verschillende andere organisaties, zoals de kerk, de
biljartvereniging en carnaval. Genoeg is
genoeg.

De kleine Jan op het grote paard
met zijn vader er naast.

Jan van Enckevort
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Help !
Onlangs vond Piet Everts een oude dia van Dr. Le Lorrain. De dia is hieronder afgedrukt. Op de kisten staat “Coöp. Venlose Veiling” ofwel CVV en het jaartal
1954. Wie herkent deze boerderij of schuur, wie herkent de persoon? Welke appels is
deze man aan het rapen of sorteren.
Reacties kunnen naar Piet Oomen of de Heemkundevereniging.

Jaarboek 2019
Binnenkort begint de redactie met de voorbereidingen voor het nieuwe jaarboek 2018. Daarom op deze plek
een herinnering aan alle schrijvers of inzenders die plannen hebben om een artikel of onderzoek te publiceren.
Laat het niet aankomen op de laatste weken, want dan komt u misschien in tijdnood.
Er zijn twee deadlines voor het inleveren. De eerste, zondag 13 januari 2018, is voor het voorwoord, verslagen
van bestuur, werkgroepen, excursies en andere activiteiten en bijeenkomsten of aanvullingen op het vorig Jaarboek.
De tweede deadline, zondag 3 februari 2018, is voor het inleveren van de heemkundige bijdragen. Wel vraagt de
redactie om uiterlijk 13-01-2018 te melden als u een Heemkundige bijdrage wilt inleveren. Dan kan hier ruimte
voor gereserveerd worden.
De redactie is altijd bereid de helpende hand te bieden bij het uitwerken van een onderwerp. Bel of mail gerust.
Namens de redactie:
Nel Thijssen-Schouten,



077-4672684,



hhmthijssenschouten@hetnet.nl
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Lintje voor Jan Dinghs
Tijdens de Evertsoord-dag op 16 september ontving Jan
Dinghs een koninklijke onderscheiding van burgemeester
Ina Leppink-Schuitema. Hij werd benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg dit lintje vanwege zijn
vele activiteiten voor de gemeenschap.
Zo was hij van 1976 tot 1993 voorzitter en van 2010 tot
2018 penningmeester van de Stg. Gemeenschapsbelangen Evertsoord.
Daarnaast zet hij zich al bijna 30 jaar in voor de OLV
Onbevlekte Ontvangenis parochie in Evertsoord. Als lid
van het kerkbestuur en koster. En tegenwoordig in de
werkgroep Onderhoud Kerkhof.
Verder was hij bestuurslid en later ook voorzitter van Stg. Agrarische Belangengroep Mariapeel eo. En 16 jaar penningmeester van Vereniging Nederlands New
Forest Pony Stamboek Regio Zuid. Waar hij actief was bij het organiseren van
keuringen en wedstrijden. En heeft hij namens de vereniging zitting gehad in het
bestuur van Stg. Paarden en Ponybelangen Limburg.
Ook voor onze vereniging was hij actief. Hij was lid van de werkgroep die een boek schreef over
Evertsoord. En vanaf 2012 is hij bestuurslid en vice-voorzitter. Samen met de andere leden van
de evenementencommissie organiseert hij de activiteiten voor de leden.

Boekverkoop & nieuwe banner
Ook dit jaar mochten we weer in de
Vier
Jaar-getijden
onze boeken en
andere publicaties
verkopen.
Nieuw dit jaar was
de
prachtige
banner om duidelijk
te maken dat we er
zijn!
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Vliegtuigcrashes in De Peel
Afgelopen voorjaar zijn Piet Snellen en
Sjraar Huijs begonnen aan een
onderzoek naar crashlocatie’s van vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog in
Mariaveen.
Op de plek waar volgens historische
beschrijvingen de Whitley Z6493 van
pilot/officer John Garrould zou zijn
gecrasht, te weten achter de boerderij
van de familie Crommentuyn aan de
Koolweg in Helenaveen, vonden zij met
hun metaaldetectors talrijke vliegtuigonderdelen in en rond een grote
inslagkrater. Met hulp van Joop Hendrix
en Sjaak de Veth van Planehunters
Recovery Team kwamen zij aan de hand
van de fabricagenummers op de
gevonden
onderdelen
tot
de
verrassende
ontdekking
dat
de
geschiedschrijving niet klopt en dat daar
ter plaatse de Wellington L7858 van Sgt.
Leslie Hawley was neergestort.
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Piet is op zoek naar de nabestaanden
van de bemanning en heeft inmiddels
drie families gevonden.
Staatbosbeheer zal in het voorjaar op
de crashlocatie een groot
informatiebord plaatsen.
Maar waar was de Whitley Z6493 dan
gecrasht?? Een vraag die hen beiden
zeer bezig houdt.
In hun zoektocht naar dit toestel
ontdekten ze overigens wel de crashlocatie van de Hawker Typhoon JR375
van John McLaughlin. (zie pag. 201
Spinninghe, Sevenum tijdens de
Tw eed e Werel oorl og). Onl angs
bezochten Piet en Sjraar samen met
Piet Oomen, de dames Marie (90) en
Mien (88) Crommentuyn voor een
interview dat door Piet Oomen werd
vastgelegd. Zij waren ooggetuigen van
de crash van de Wellington.
De speurtocht naar de crashlocatie van
de Whitley Z6493 van John Garrould en
de Whitley Z6470 van Ken Seager gaat
door, evenals de speurtocht naar de
crashlocatie van de Hawker Typhoon
MN 358 van Luitenant Bernard Lyons.
Piet en Sjraar geven niet op!
Wordt vervolgd.

Piet Snellen

Piet Snellen en Sjraar Huijs in gesprek met
de zusters Crommentuijn.
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Help !
Bij de opgravingen op de Hackert aan de
Venloseweg werd de steen op foto hiernaast gevonden. Om aan te geven hoe
groot de steen is, is er de
schaar naast gelegd.
De steen heeft een driehoekige
vorm, waarvan een uiteinde
afgerond is. Het uiteinde aan
de linkerkant is ook duidelijk dikker. De steen is duidelijk
bewerkt.
We zijn erg benieuwd of
iemand ons kan vertellen waar
deze steen voor gebruikt werd.
Of waarom ze deze aparte
vorm heeft. Reacties graag naar Pete
Leijsten of ons e-mail-adres.

Zaerum Kwist
Op zaterdag 18 november vond de
tweede editie van Zaerum Kwist plaats.
Voor degenen die het nog niet kennen.
Dit is een kwis waar teams uit Sevenum
allerlei vragen, puzzels en opdrachten in
en over Sevenum oplossen. Diverse leden
van onze vereniging deden in diverse
teams mee.

Voor een idee van de vragen verwijs ik
naar de website ‘zaerumkwist.nl. Daar
staan namelijk de vragen én antwoorden
van editie 2017 op.
Voor de deelnemers is het nu wachten
wie deze keer gewonnen heeft. Zaterdag
15 december wordt de uitslag bekend
gemaakt.

De organisatie was deze keer ook weer
bij de HVS komen shoppen voor vragen.
Zo kwamen de gevelstenen die Pieter
Baeten ‘verzamelt’ in een vraag aan de
orde.
Maar ook het woordenboek was erg nodig deze keer. Want hoe schrijf je dat nou
ook precies?
Welk kapelletje wordt ook “Tummermanskapelletje” genoemd, en wanneer werd
dat gebouwd?
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Volgende uitgave

AGENDA


ca. december 2018



Maandag 03-12-2018
Praotavend
Spinde, 19.30 uur
 
COLOFON
Heemkundevereniging
Sevenum
Mgr. Evertsstraat 11
5975 BR SEVENUM

Openingstijden De Spinde
Uit: Limburgsch Dagblad,
dd. 08-12-1952

Iedere zaterdag van 10.00 tot
12.30 uur.

Uit: Nieuwe Venlosche Courant,
dd. 26-11-1932

Op feestdagen en in de zomermaanden gesloten.

Contributie

Uit: Nieuwe Venlosche Courant,
dd. 23-11-1940

€ 25,- per lid
€ 35,- per gezinslidmaatschap
Over te maken op Rabobankrekening

NL76RABO0147218012
E-mail
Uit: Nieuwe Venlosche Courant,
dd. 06-11-1937

heemkundesevenum@gmail.com
Website
www.heemkundesevenum.nl

Uit: Nieuwe Venlosche Courant,
dd. 04-12-1940

Uit: Nieuwe Venlosche Courant,
dd. 19-11-1937
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