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Redactie Retoriek

Inhoud

Voor u ligt al weer het laatste Spintölke
van dit jaar. Ondanks de korte tijd
ussen de laatste twee edities is het
gelukt om genoeg copij te verzamelen.
Naast de gebruikelijke kerstwensen en
–gedachten, komen dit keer een
viertal leden uitgebreid aan het woord
over onze vereniging. Dit keer zelfs drie
broers die elkaar over en weer
stimuleren en activeren. Al bij het
eerste contact vertelde een van hen
dat ze de gewoonte hadden om
breedvoerig te antwoorden. Ook deze
keer.
Het andere nieuwe lid is archeoloog
van beroep. Het is superfijn een
professional op dat gebied onder onze
leden te hebben. Het is een tak van
sport binnen de Heemkunde waar
gedegen kennis toch echt
onvermijdelijk is.
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Waar zijn we mee bezig?








Als laatste vind u in deze uitgave
ook de aanzet voor het nieuwe
jaarprogramma.
Gevarieerd zoals altijd.



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

Welkom nieuwe leden

Ik wens u een fijn kerstfeest
en een gezond en gelukkig
nieuwjaar.

Sinds het laatste Spintölke geen
nieuwe leden. Maar wat hebben
we dit jaar veel nieuwe leden
verwelkomd!

Birgitte Beeren

Foto voorkant:
Rechts de huidige Donckstraat met
de molen bij de Boerenbond
op de achtergrond
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Kerstgroet
Afgelopen jaar zijn er wederom bergen werk
verzet door de mensen van onze Heemkunde
vereniging. Soms op de voorgrond soms ook
op de achtergrond.
Het gaat erom dat je plezier en voldoening
hebt om wat je doet. Steeds meer mensen
maken kennis met onze vereniging en
inmiddels hebben we 130 leden. Maar we
hebben ook afscheid genomen vanonze dierbare Piet en Jeanne.
We zouden graag onze nieuwe leden meer
kennis willen laten maken met onze verenging
en dit initiatief gaan we op zaterdag 5 januari
om 9:30 oppakken. Onze nieuwe leden zijn
hiervoor al uitgenodigd.
We zouden graag met jullie het nieuwe jaar
willen inluiden op 5 januari. We stellen dan de
Spinde open voor onze leden vanaf tien uur.
De Spinde is intussen aangekleed met grote
pop up foto’s, die de archiefwerkgroep heeft
geselecteerd van onze kerkdorpen. Deze
zouden we graag met jullie delen onder het
genot van een kopje koffie/thee met iets lekker
erbij.
Graag zou ik jullie namens het bestuur fijne
feestdagen en een gezond 2019 willen
toewensen.
Met beste groeten,

Pete Leysten .
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Vier vragen aan . . .
Deze gemene deler tussen de vertellers deze keer is dat zij allemaal óf ooit uit Sevenum
vertrokken zijn, óf geen Sevenummer van geboorte zijn. Het zijn allemaal ras-vertellers die
goed (en lang) kunnen vertellen. Of zoals een van hen schreef: “Vraag je ons iets, dan
kan het vrij breedvoerig worden”. Maar wél ontzettend lekker om te lezen.
Deze keer vertellen de gebroeders Jacques, Sjeng en Thei Houben en Xavier van Dijk
hun verhaal.

De gebroeders Jacques, Sjeng en
Thei Houben
Wij, Jacques (80), Sjeng (76) en Thei (74),
zijn (de) drie zonen van Harrie Houben
(Vrenges Hand) en Leen Wijnen van de
Maasbreeseweg (hoek Snelkensstraat).
Ons gezin telde verder nog twee meisjes,
Lies en Nell. Toen wij klein waren hadden
vader en moeder daar (nu Maasbreeseweg 88, woning van ons Nell en Ben
van Essen) een smederij met fietsenwinkel
en een cafe. Later, in 1948, heeft vader er
met Dolf Dinnissen uit Tegelen de machinefabriek Houben & Dinnissen opgericht, nu
Dinnissen BV aan de Horsterweg.

Wij zijn alle drie na de St Jozefschool naar
een internaat vertrokken: Jacques en Thei
naar Rolduc en Sjeng naar het Bisschoppelijk College in Roermond. Daarna is ieder
van ons zo’n beetje zijn eigen weg
gegaan.
Thei is na 3 gym vanuit Rolduc overgestapt
naar de HBS bij de Franciscanen in Venray.
Na een vakopleiding in Wageningen is hij
vervolgens zijn hele loopbaan bij diverse
bedrijven en in verschillende functies werkzaam geweest in de veevoeder- en petfood-industrie. Hij heeft in Apeldoorn, Empe
en Grave gewoond en is een tiental jaren
geleden teruggekeerd naar Sevenum.

Familie Houben—Wijnen in 1954
Zittend v.l.n.r.: vader Hand - Lies - Nel - moeder Leen
Staand v.l.n.r.: Thei - Sjeng - Jacques
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Sjeng heeft na afronding van de HBS in
Roermond, werktuigbouwkunde gestudeerd aan de TU in Eindhoven. Daarna
heeft hij bij verschillende technische bedrijven gewerkt, het grootste deel van de tijd
bij de electrisch handgereedschappenfabriek Skil (Breda), later opgegaan in het
Duitse Boschconcern. Sjeng is getrouwd
met de Sevenumse Annie van meester
Zegers. Na terugkeer uit Chicago, waar
Sjeng een aantal jaren voor Bosch heeft
gewerkt, zijn zij gaan wonen in Poppel in de
Belgische Kempen.
Jacques heeft op Rolduc en in Roermond
de opleiding tot priester gevolgd. Aansluitend heeft hij aan de universiteiten van
Leuven en Keulen filosofie gestudeerd. Na
zijn afstuderen is hij vanaf 1968 tot aan zijn
pensioen in uiteenlopende functies actief
geweest op het gebied van het Hoger
Onderwijsbeleid, eerst bij de Academische
Raad (ministerie van O & W) en later bij de
koepelvereniging van de Nederlandse
universiteiten. Ook hij is getrouwd met een
Sevenumse: José van (Hackers) Wim en
Sofie Verstegen–Schmalz. Jacques en José
wonen sinds 1990 in IJsselstein bij Utrecht.
Hoewel wij alle drie al vroeg uit Sevenum
zijn vertrokken, beschouwen wij ons nog
altijd als echte Zaerumse jonge. Niet alleen
omdat daar onze wortels liggen (onze Houben-stam bevond zich al in de 16e eeuw in
Sevenum, kijk maar naar het oude grafkruis
op het pad naar het Sevenumse kerkhof).
Maar ook omdat onze ouders ons altijd
bewust hebben bijgepraat over wat er in
ons dorp omging. Bovendien heeft de
studentenclub, Sint Paulus, waarvan wij
fanatieke leden zijn geweest, niet weinig
bijgedragen aan het Sevenum-gevoel.
Samen met onze twee zussen hebben wij
aan de Maasbreeseweg een stukje weidegebied, dat we in 2003 van ons vader
hebben geërfd, voor en na kunnen uitbreiden
tot
een
natuurgebied
(Vrengesplats), dat beheerd wordt door
onze zwager Ben van Essen.
Voor ons is die binding aan Sevenum en
praten daarover in familiekring aanleiding
geweest om ons aan te sluiten bij de Heem-5-

“JAN HUIBEN JENNEKEN ELUIT. ANNO 1610”

kunde Vereniging Sevenum. Over het
hoe en wat komt nu ieder voor zich en
op zijn eigen wijze aan het woord.
Jacques:
Ik ben er nog altijd trots op daadwerkelijk betrokken te zijn geweest bij
de voorbereiding en de oprichting (in
1987) van de HVS. De belangrijkste
aanleiding was belangstelling voor de
Lim burgse geschiedenis in het
algemeen en voor de locale – en
familiegeschiedenis in het bijzonder.
Die belangstelling is in mijn Rolducjaren niet weinig aangewakkerd door
de moderator van de studentenclub,
aardrijkskundeleraar op Rolduc, dorpsgenoot Thijs Berkels, Steinhagen.

De afstand van onze woonplaats(en) tot Sevenum maakte
het noodzakelijk om mijn
inbreng in de club voornamelijk
te beperken tot schriftelijke
bijdragen. Zo heb ik in de loop
van de jaren
enkele stukjes
geleverd voor het HVS-jaarboek
en een hoofdstuk geschreven
over de rol van de priesters in
het boek 1000 jaar Sevenum en
zijn kerk. Daarnaast heb ik een
aanzet op papier gezet voor
een thematische bibliografie
over Sevenum. De laatste jaren
gaan mijn heemkundige bemoeienissen
meer in de richting van de Historische Kring
van onze woonplaats IJsselstein, waar ik
o.m. als redacteur actief ben voor het tijdschrift dat deze Kring uitgeeft. Wat de HVS
betreft beperk ik mij eigenlijk tot het volgen
van alles wat de club uitgeeft. Dat doe ik
nauwgezet en met veel plezier.
Wat mij daarbij in het bijzonder interesseert zijn godsdienstige onderwerpen,
familiegeschiedenis (de artikelen over
emigratie vond ik geweldig), topografie en
naamkunde. Niemand te na gesproken
mis ik nog altijd Piet van Enckevort. Ik zou
het niet gek vinden als zijn bijdragen eens
door de HVS zouden worden gebundeld.
Sjeng:
Na onze terugkeer uit Amerika zijn Annie
en ik in Poppel (België recht onder Tilburg)
neergestreken. Poppel is samen met
Ravels, Weelde en Eel een van de kerkdorpen van de gemeente Ravels. Het
oude, fraaie gemeentehuis heeft na die
fusie een tijdlang gediend als locatie van
de gemeentelijke sociale dienst, de
mensen moesten er o.a. naar toe voor “d'n
dop” (ww-uitkering). Toen die functie naar
de kern Weelde werd overgeplaatst,
kwam het voormalige gemeentehuis vrij en
werd dit om niet ter beschikking gesteld
aan de locale heemkundeclub (Nicolaas
Poppelius – genoemd naar een van de
martelaren van Gorcum). Voorwaarde
was alleen dat de vereniging zelf voor de
aanpassingen, de inrichting en het onder-6-

Jacques, Sjeng en
Thei Houben in 1951

houd ging zorgen. Een en ander gebeurde precies op het moment dat ik in de
Vut ging. Ik heb mij toen aangesloten bij
de vrijwilligers van “Poppelius” en een
aantal oplossingen mogen bedenken en
uit-voeren van technische problemen van
het “heemkundig museum aan de grens”,
in de volksmond het “Kaske”, genoemd
naar het vitrine kastje waarin de burgers
vroeger kennis konden nemen van de
gemeentelijke aankondigingen, zoals
voorgenomen trouwerijen enz.. Het
oplossen van problemen is een van mijn
grootste liefhebberijen.
Poppel was vroeger een geïsoleerde
plattelandsgemeente, aan 3 kanten aan
Nederland grenzend.
Nu die grens niet meer bestaat en er veel
Nederlanders (inmiddels meer dan 50%)
hier het “ruimere en goedkopere wonen”
hebben ontdekt, is er natuurlijk veel
veranderd. Toch heeft Poppel nu nog
veel gemeen met het Sevenum van toen
en later.
De heemkundige interesse houdt dus niet
op bij de grens. En met veel genoegen
volg ik de HVS. De afstand is te groot voor
een dagelijks contact, maar de publicaties volg ik nauwgezet en ik geef graag
mijn kritische commentaar door aan de
schrijvers, vooral uit waardering voor het
hoge
kwaliteitsniveau.
Vooral
het
Sevenumse woordenboek vind ik voortreffelijk. Daarbij te bedenken dat wij thuis 3talig zijn opgevoed, zodat wij Zaerums uit

de buurt leerden, het Brits van onze moeder
(zij kwam van Maasbree) en later het
Nederlands op school. Iedere keer als we
weer Sevenum binnenrijden komt er een
goed gevoel bij mij boven.
Bij de HVS zie ik verder geen specifieke taak
voor mij weggelegd, wel ben ik bereid ieder
moment op afstand mee te helpen aan de
oplossing van problemen.
Thei:
“As jongste van de jonges en adste van de
megjes bin ik de middelste van de Houbenfemilie.” Na zo'n 40 jaar in en rond Apeldoorn gewerkt en gewoond te hebben ben
ik tien jaar geleden weer teruggekomen
naar Zaerum. Het “Zaerums” sprak mij aan.
Ik was dan ook een van de eersten die bij
het uitkomen van het Zaerums woordenboek, dat boek wilde hebben. Heb ook een
zestal schilderijen gemaakt met daarin
Zaerumse wäörd verwerkt. Deze schilderijen
zijn momenteel te bezichtigen in het KBOhome in de Wingerd. Schilderen is een, in
mijn schaarse vrije tijd, fijne hobby waarin ik
mij helemaal kan uitleven.
Ook het rijke Zaerumse verenigingsleven trok
mij aan. Ik had geen zin om thuis achter de
geraniums te gaan zitten. Na ruim veertig
jaar, ik begon bij Piet Verhaegh in de Steeg
in de zaal achter het café, heb ik via de
KBO, die sport voor de ouderen hoog in het
vaandel heeft, weer het tafeltennisbatje op-
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genomen en train en speel nu al weer
een jaar of zes, actief bij Seta. Ben ook
al enkele jaren lid van het bestuur van
deze vereniging. Momenteel ben ik
voorzitter hiervan.
Ofschoon ik al ettelijke jaren van Drees
trek, ben ik toch nog in de branche
waar ik al bijna mijn hele leven in zit,
w e r k z a a m . P r o j e c te n o p z e t t e n ,
begeleiden van de bouw hiervan en
adviseren in deze, houdt mij actief
betrokken bij het zakenleven in de veevoeder- en petfoodbranche. Het fijne
hiervan is dat je min of meer je eigen tijd
invult en je het gevoel hebt, dat je niet
meer móet, maar dat je nog mág
werken.
De HVS sprak en spreekt mij aan omdat
het verleden en heden van Zaerum
regelmatig aan bod komt. Omdat ik zo'n
poos uit Zaerum weg was geweest, wilde ik graag weten wat er zoal speelde in
mijn geboorteplaats. Zoals ik al eerder
memoreerde, sprak het Zaerums mij
aan, wilde ik het Zaerumse dialect
promoten door er schilderijen van te
maken. Er werd binnen de HVS ook een
dialectavond mee gevuld en ik was
vereerd met een artikel en foto's van de
schilderijen in het jaarboek 2016 van de
Heemkundevereniging van Sevenum.

Sjeng, Jacques & Thei Houben

Als laatste deze keer, stelt Xavier van Dijk
zicht voor. Hij werd in 2018 lid van onze vereniging.
Wie ben je, stel je zelf eens voor
Mijn naam is Xavier van Dijk (1972),
opgegroeid in Lottum. Na de middelbare
school ben ik prehistorische archeologie in
Leiden gaan studeren. Nog tijdens mijn studie kreeg ik een tijdelijk baantje bij de toenmalige ‘graafafdeling’ van de Rijksdienst
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
(ROB, tegenwoordig: Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed). Plaats van handeling
was Venray, waar een middeleeuwse
nederzetting ter plekke van het oude
gehuchtje Lull moest worden opgegraven.
Daar heb ik veel geleerd: grondsporen
herkennen, teken- en meetwerk enz.
Topvondst was een gouden broche uit de
8e eeuw, die we vonden in het graf van
een vrouw – later de vrouwe van Lull
genoemd. Na mijn afstuderen in 1997 ben ik
eerst een jaartje gaan reizen, waarna ik
naar het Limburgse ben teruggekeerd. Als
snel kwam ik in Horst terecht. Daar woon ik

nog steeds, maar nu met mijn vrouw
Wendy en onze drie kinderen Marieke
(9), Anne (7) en Luuk (5). Nog in 1997
kreeg ik een tijdelijk baantje als archeoloog bij de gemeente Venlo, maar het
veldwerk bleef lokken. 20 Jaar geleden
kreeg ik een baan als veldmedewerker
bij een archeologisch bedrijf, RAAP.
Aanvankelijk heb ik jarenlang in het veld
gestaan langs de Maas, waarbij ik
duizenden grondboringen heb gezet. Zo
werd de opbouw van de bodem in kaart
gebracht en de ontstaansgeschiedenis
van een bepaald gebied (hoogwatergeulen Lomm, Hout-Blerick, Well-Aijen en
dergelijke) - en de rol van de mens in het
verleden daarin. Inmiddels ben ik al weer
meer dan 15 jaar projectleider, waarbij ik
zelfstandig projecten uitvoer. Mijn
werkgebied beslaat voornamelijk OostBrabant en Noord-Limburg. Mijn baas kan
me vrijwel overal naar toe sturen met
bijna elke willekeurige opdracht: het kan
gaan om bureaustudies, het zetten van
grondboringen tot het uitvoeren van
opgravingen. Hoewel mijn studie zich
concentreerde op de prehistorie, kom ik in het dagelijkse veldwerk ook met andere
perioden in aanraking de
Romeinse tijd, Middeleeuwen
en ook de jongste periode
(na 1500). Met name na 1600
vormt historische informatie
ook een belangrijke kennisbron. Ziehier de link met
Heemkundeverenigingen in
het algemeen.
Waarom ben je lid van de
HVS geworden?
Horst heeft geen heemkundevereniging, en ik blijf
graag op de hoogte van
historische zaken en ontwikkelingen. Ik ben weliswaar al
jaren lid van het LGOG, Kring
ter Horst, maar dit is geen
klassieke
heemkundevereniging. In diverse kerkdorpen in de streek zijn
echter wel heemkunde-
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kringen actief. Archeologie en historie zijn
aparte vakken, elk met hun eigen paradigma’s, denk- en werkwijzen, maar die
hebben elkaar enorm veel te leren en te
bieden. Puur toevallig ben ik betrokken
geraakt bij de HVS. IN 2017 heb ik
onderzoek gedaan naar Huys de Donck in
Sevenum, waarbij historische bronnen
onmisbaar waren. Informatie over de
eigenaars, bewoners, heren van Huys de
Donck geven een rijke aanvulling en een
duidelijk inzicht in het dagelijks leven in het
verleden. Daarnaast heb ik in april 2018
een kleine opgraving elders in Sevenum
verricht, in De Bulten, gelegen aan de
grens met Heierhoeve. Daar ontdekten we
een vreemdsoortige vindplaats. Na speurwerk in diverse boeken over de Sevenumse
historie ben ik ervan overtuigd dat het om
een schapenkraal uit de 16-17e eeuw
gaat.
Welke onderwerpen of werkgroepen interesseren je?
Van alles met geschiedenis. Vanuit de
prehistorie – ik ben van heel ver gekomen
– heb ik het tot in de historische tijden
geschopt.
Met
name
de
lokale
geschiedenis vind ik erg leuk. Des te meer
je van een gebied weet, des te leuker het
wordt. Enige tijd geleden kwam een korte
houten staf in het nieuws, die na bijna 450
jaar werd overgedragen aan het
Nederlandse koningshuis, in de persoon
van onze koning Willem-Alexander. Het
was de staf geweest van
legeraanvoerder
prins
Frederik
Hendrik
van
Nassau, en was in beslag
genomen door de opperbevelhebber van het
Spaanse leger dat in de
Lage Landen aanwezig
was. Dit was gebeurd op
14 april 1574, toen de
Staatse troepen op de
Mokerheide in de pan
werden gehakt door het
Spaanse leger. Deze staf
was persoonlijk bezit van
de prins, die vanuit het
-9-

zuiden via Venlo en Well langs de Maas
optrok naar de Mokerheide. Deze staf is
dus in onze streken geweest, maar na
deze slag geconfisqueerd en eeuwenlang
in Spaanse handen gebleven. Ik heb
enkele jaren geleden een adellijk huis van
de toenmalige kasteelheer van Well
opgegraven – Huys de Hildert. De kasteelheer, Adriaan van (den) Bylandt, had een
adellijk huis aan de Maas laten bouwen,
maar dit huis werd in puin geschoten in de
beginperiode van de 80-Jarige Oorlog.
Adriaan was fel aanhanger van de nieuw
ontstane geestelijke stromingen, fel
anti-katholiek en anti-Spaans. Hij had de
prins nog met grote goedkeuring
doorgang over zijn territorium verleend,
toen deze vanuit Venlo naar Mook trok.
Zulke zaken vind ik enorm interessant.
Persoonlijke bezittingen die ineens een
totaal andere lading krijgen, alleen omdat
je op de hoogte bent de geschiedenis
van de streek. Het ene project is natuurlijk
leuker dan het andere, vooral graafklussen dicht bij huis zijn leuk. Het hoeft niet
alleen om de hogere sociale klasse te
gaan, ook een eenvoudige schapenkraal
kan erg leuk zijn. Als nog wat historische
informatie in een project kan worden
vervlochten, levert dat al snel een bonus
op. Helaas geldt dit maar voor een zeer
klein deel van onze lange geschiedenis,
meestal gaat het dan om pakweg de
laatste 500 jaar.
Wat zou jij voor of met de HVS
willen doen?
Meegaan op leuke excursies en
dergelijke. Ik zou ook af en toe
een korte tekst kunnen schrijven
over onderzoeken die ik in het
Sevenumse verricht. Wisten jullie
dat er ooit afdrukken van
middeleeuwse voetstappen in
Sevenum zijn ontdekt?

Xavier van Dijk

Meer lezen over Xavier? Hij
stond in juli 2015 in de Hallo. Klik
hier voor die editie.

Nieuwjaarstreffen
Op zaterdag 5 januari 2019 openen we
het nieuwe Heemkundejaar.

Wist u dat onze Spinde een heuse make
-over heeft gekregen? Diverse foto’s zijn
op groot formaat afgedrukt en sieren
ons heemkundelokaal.

Vanaf 10 uur bent u van harte welkom in
onze Spinde om dit samen met ons
feestelijk te openen.

Zeker de moeite waard om eens te
komen kijken.

Voorafgaand aan dit nieuwjaarstreffen
voor álle leden, zijn onze nieuwe leden
uitgenodigd.
Vanaf 09.30 uur kunnen
gemak
kennismaken
vereniging en zien wat
allemaal te bieden heeft.
hebben intussen hiervoor
uitnodiging ontvangen.

Wij hopen velen van u deze zaterdag te
mogen begroeten.

ze op hun
met
onze
de Spinde
Deze leden
een aparte

Het bestuur

Jaarboek 2019 (herhaalde oproep)
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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Help !
Er kwamen al snel reacties binnen op de
“Help!”-foto’s uit het vorige nummer.

mening, Vergers Lei
(Leo van Meijel). Hij
woonde samen met zijn moeder in de
(toen) nieuwbouw boerderij aan de
Maasbreeseweg. De oprit naar de oude
boerderij liep langs de jongere versie.
Langs de oprit lag de “appele-bongerd”.
Welk soort appels het zijn, weet hij niet.
Maar hij vermoedt sterappelen.

Driehoekige steen
Nel Thijssen meent dat de steen een bijl of
vuistbijl is. Op pagina 15 van het boek
“Van Sevenheijm tot Sevenum” staat er
ook een afgebeeld onder nummer 1.
Deze komt uit de collectie van “Meister
Verheijen”. Hij schrijft er bij: “Beitels of
bijlen, die gebruikt werden om bomen te
kappen of hout te bewerken. Ze zijn
scherp geslepen en gepolijst. Kortere
modellen waren vuistbijlen of strijdbijlen.”

Obers
Nel Thijssen wist ook te melden dat deze
foto bij de expositie van de Markt
getoond is.

Schuur met appelen
Lies Keizers-Janssen en Sjeng Houben herkenden meteen de achterom naar het
huis van “Van Gassels Jo”, ofwel Jo Janssen op de Vergert. Sjeng twijfelt nog over
de schuur aan de linkerkant van de foto.
Maar die kan best een keer afgebroken
zijn volgens hem. De man is naar zijn
- 11 -

De man die in de deuropening staat is
Thij Obers zelf. Hij begon in 1918 hier een
fietsenwinkel. De man achter hem is
Drikus Raedts, de buurman.
De naam van de hurkende persoon is
nog onbekend.

AGENDA
Zaterdag 05-01-2019
Nieuwjaarstreffen
 
Maandag 07-01-2019
Praotaovend
Spinde, 19.30 uur
 
Maandag 04-02-2019
Praotaovend
Spinde, 19.30 uur
 
Maandag 11-03-2019
Jaarvergadering
Wingerd, 19.30 uur
 
Maandag 01-04-2019
Praotaovend
Spinde, 19.30 uur
 
Maandag 08-04-2019
Lezing over Sevenumse
gevelstenen door Pieter Baeten
Torrekoel, 19.30 uur
 
Zaterdag 11-05-2019
Dagexcursie
 
Woensdag 19-06-2019
Zomeravond-excursie
 
Zaterdag 7 september 2019
Excursie boerderij Rooskenshof,
ofwel Klasseplats
 
Oktober 2019
Onthulling monument Rust Roest
 
November 2019
Herdenking 75 jaar bevrijding
 

Programma 2019

Volgende uitgave
ca. maart 2019

De evenementencommissie is
druk bezig om de laatste
details van het nieuwe
programma te regelen.
In de linkerkolom staat het
voorlopige
programma
vermeld. Een aantal van deze
activiteiten vragen op dit
moment een nadere toelichting.

COLOFON

Voor meer informatie over het
Nieuwjaarstreffen in onze
eigen Spinde, verwijs ik naar
pagina 10 van dit Spintölke.

Openingstijden De Spinde

De data voor de dagexcursie
(in mei) en de zomeravondexcursie (in juni) zijn onder
voorbehoud. De exacte
details volgen zo spoedig
mogelijk via het Spintölke,
Klökske en e-mail.
Het monument Rust Roest zal
in oktober onthuld worden.
De precieze datum hiervan is
nu nog niet bekend.
Rond 22 november willen we
herdenken dat Sevenum 75
jaar geleden bevrijd is. Ook
hiervan zijn de details nog niet
bekend.
U ziet, de commissie heeft
weer
een
gevarieerd
programma samengesteld.
Houdt de (sociale) media in
de gaten voor nadere details.

Werkgroep Activiteiten
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Heemkundevereniging Sevenum
Mgr. Evertsstraat 11
5975 BR SEVENUM

Iedere zaterdag van 10.00 tot
12.30 uur.
Op feestdagen en in de zomermaanden gesloten.

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

NL76RABO0147218012
E-mail
heemkundesevenum@gmail.com
Website
www.heemkundesevenum.nl

