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Van de voorzitter 

De vakantie is alweer  begonnen in het       

Zuiden. Het OLS zit erop en is een           

fantastisch feest geweest om niet te      

vergeten. Er hebben een aantal personen 

van onze vereniging meegewerkt als      

vrijwilliger voor diverse werkzaamheden. 

Daar mijn dank nog voor. We hebben als 

vereniging bijgedragen aan een doorkijk-

bord bij het Joepiepaadje, nabij            

kasteelboerderij De Donck. Maandag 5 

augustus werd e.e.a. in de middag       

onthuld. Er staan nog een paar mooie    

excursies in het vooruitzicht en 26 oktober 

is de onthulling van het monument van 

Hoeve Rust Roest. Fijne vakantie namens 

mij.  

 

Foto voorkant: 

Eerste autobus in Sevenum, ca. 1920 

G.Driessen en H.Fleuren

Cor Huijs (links) bedankt voor zijn huldiging op de 

jaarvergadering 

Rechts voorzitter Pete Leijsten 
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De leden werden bij binnenkomst      

meteen verrast, een andere opstelling 

van de stoelen. Niet op de vertrouwde 

manier met tafeltjes, maar in theater-

vorm. Of liever gezegd, filmopstelling.  

De voorzitter opende de vergadering  

maar liefst twee keer. De eerste keer 

mondeling. En na een paar minuten ook 

met de voorzittershamer, die speciaal 

hiervoor door Harry Jenniskens uit het  

archief meegebracht was. 

Leden 

Op dit moment heeft onze vereniging 

maar liefst 131 leden, waarvan 27 gezins-

lidmaatschappen. Van die leden waren 

er ongeveer de helft op de jaar-

vergadering aanwezig. En een kleine 20 

personen wilden komen, maar moesten 

zich toch helaas afmelden. 

Afscheid 

Het afgelopen jaar hebben we afscheid 

moeten nemen van 2 leden: Jeanne 

Raedts en Piet van Enckevort. Beiden 

hebben enorm veel verzameld over     

Sevenum. En van beiden is materiaal 

aan de HVS geschonken. Maar liefst 2 

aanhangwagens vol foto’s, bidprentjes 

en ander materiaal van Jeanne is er    

inmiddels opgehaald en (gedeeltelijk) 

verwerkt in het archief. De voorzitter 

merkte op dat de erfenis van Piet        

gelukkig meer digitaal was… 

Notulen en terugblik 2018 

De notulen werden snel behandeld.    

Zodat er snel overgeschakeld kon wor-

den naar meer visuele zaken. Zoals de 

terugblik 2018. Wat waren we actief het        

afgelopen jaar! Op diverse fronten. In 

eerdere Spintölkes heeft hier weliswaar 

een verslag van gestaan, maar alles 

achter elkaar op een groot scherm is 

echt indrukwekkend. In het Jaarboek 

2018 staan de activiteiten nog eens 

mooi bij elkaar. 

Jaarvergadering 11-03-2019 

Contributie 

De contributie wordt 

gehandhaafd op 

€25 per lid, of €35 

voor een gezinslid-

maatschap. Er wordt 

nogmaals dringend gevraagd om een 

machtiging af te geven voor de    inning 

van het bedrag. Het spaart onze pen-

ningmeester veel werk bij de         ver-

werking en controle.  

Jubilarissen 

Dit jaar werden 2     

leden extra in het    

zonnetje gezet. Cor 

Huijs en Ger Rood-

been   waren allebei 

25 jaar lid. 

Contributie 

De contributie wordt gehandhaafd op 

€25 per lid, of €35 per gezinslidmaat-

schap. Als u deze nog niet betaald 

heeft, wordt u verzocht dit zo spoedig 

mogelijk te doen. In de colofon staat het 

bankrekeningnummer vermeld. 

Wél wordt nogmaals dringend ge-

vraagd om een machtiging voor auto-

matische incasso af te geven, zodat de 

penningmeester de contributie kan in-

casseren. Dit spaart hem veel tijd bij de 

verwerking en controle. Hij en de secre-

taresse hebben veel tijd gestoken in de 

herinneringen en aanmaningen. 

Mocht u nog geen machtiging hebben 

afgegeven, en dit wel willen regelen. 

Neem dan contact op met de penning-

meester of secretaresse. Zij zullen u ver-

der helpen. 
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De meesten kennen Cor Huijs wel van de  

praotaovenden. Hij vertelt daar graag 

en veel over vroegere tijden. Net zoals hij 

regelmatig verhalen daarover in het     

dialect schrijft voor het Jaarboek. Ook in 

de editie 2018 staat er weer een mooi 

verhaal van zijn hand. 

Ger Roodbeen is de laatste jaren wat 

minder aanwezig bij activiteiten. Hij 

heeft het momenteel heel druk met    

andere projecten thuis. Geïnteresseerd 

in het reilen en zeilen van de HVS én in 

de geschiedenis van Sevenum in de 

breedste zin van het woord, is hij zeker.  

Jaarboek 2018 

Nel Thijssen vertelde kort over de tot-

standkoming van de editie over 2018. 

Ook het jaarboek kent een jubileum. Het 

is het 30e jaarboek! Hulde aan de        

redactie en alle makers door de jaren 

heen. 

Dit jaar verliep het proces lekker soepel, 

aldus Nel. De kopij was goed op tijd    

binnen, zodat de redactie ook genoeg 

tijd heeft om er een prachtboek van te 

maken. Ook werden er veel stukken 

aangeleverd. Zoveel dat 3 verhalen een 

beetje ingekort moesten worden.           

Uiteraard gebeurde dat in overleg met 

de schrijvers van die stukken.  

Vooruitblik 2019 

Voor dit jaar zijn er veel activiteiten     

gepland, waar onze vereniging meer of 

minder bij betrokken is. Een opsomming:  

 75 Jaar bevrijding. In november is 

het 75 jaar geleden dat Sevenum 

bevrijd is. Daar wordt later dit jaar 

bij stil gestaan 

 Rust Roest. Het monument krijgt 

steeds meer gestalte. De planning is 

dat dit in oktober onthuld gaat  

worden. 

 Oud Limburgs Schuttersfeest. Het zal 

u niet ontgaan zijn dat het team 

van Sevenum het afgelopen jaar 

het OLS heeft gewonnen. Dus mag 

Sevenum dit jaar het feest gaan    

organiseren. De voorbereidingen 

zijn in volle gang. Zijdelings is de HVS 

hierbij betrokken. 

 800 jaar Horst (aan de Maas).  De 

HVS heeft daar zelf geen aparte 

activiteiten voor ontwikkeld, maar 

een aantal leden zijn wel direct   

betrokken bij activiteiten. Houdt 

hiervoor hun  website in de gaten. 

 Fotoboek Jumbo.  Deze supermarkt 

is bezig om een fotoboek over     

Sevenum te maken. De foto’s zullen 

via de boodschappen in hun winkel 

bijeen gespaard worden. Geert 

Raedts van onze vereniging heeft 

hen aan foto’s geholpen. 

http://www.horstaandemaas800.nl
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Jaarboek 2018 

Het nieuwe Jaarboek is weer klaar. Op de Jaarvergadering konden alle aanwezige le-

den hun exemplaar ophalen. Natuurlijk alleen als ze hun contributie al betaald hadden. 

Leden die niet aanwezig waren, kunnen hun exemplaar tijdens openingstijden in De 

Spinde afhalen.  

De redactie van het Jaarboek vroeg op de jaarvergadering nadrukkelijk om reacties, 

aanvullingen, opmerkingen en eventueel verbeteringen in te sturen. U kunt dit via onze 

secretaresse doen. Het e-mail adres en postadres staan in de colofon, op het laatste 

blad van dit Spintölke. 

De Zuidelijke Tegenwind 

In de tweede helft van de jaar-

vergadering vertelde Femke Hermans 

over haar grote project: De Zuidelijke     

Tegenwind. Haar oma is Johanna Mulders 

uit Kronenberg, inmiddels 97 jaar. Het   

gezin Mulders heeft in de oorlog diverse 

Joodse mensen onderdak gegeven.     

Oma Johanna heeft door de jaren heen 

een groot archief met informatie en foto’s 

hierover opgebouwd. Femke wilde dit   

archief én de verhalen van oma voor een 

breder publiek toegankelijk maken, op 

een moderne manier. En dat werd een 

prachtige film. 

Ze spoorde Bob de Levie op, een van de 

onderduikers waar oma een bijzondere 

band mee had. Samen met haar moeder 

bezocht ze hem in Washington. Zijn      

verhaal en dat van haar oma, smolt ze 

samen in een bijzondere film, waarin    

beiden herinneringen ophalen aan de 

tijd, die voor de rest van hun leven voor 

beiden heel bepalend is geweest. 

Ook liep ze samen met een paar anderen 

midden in de nacht de tocht van boer-

derij De Zwarte Plak naar Kronenberg,   

zoals ook de onderduikers die bijna 80 

jaar geleden gelopen moeten hebben.  

De opnames daarvan heeft ze in de film 

verweven, waarmee het totaal bijzonder 

indrukwekkend werd.  

Dat was ook te merken aan de volledige 

stilte van het publiek tijdens de film. 
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Femke vertelt zelf hoe  

haar film tot stand     

is  gekomen. 
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Vier vragen aan . . . 
Het is steeds lastiger om kandidaten voor deze rubriek te vinden. Met name nieuwe      

leden zijn (nog) huiverig om hun verhaal te doen. Toch worden de verhalen in deze    

rubriek alom erg gewaardeerd. Dus bij deze een oproep om u aan te melden voor uw 

verhaal. Dit keer is het woord aan Wiel Janssen. 

Wiel Janssen 

Wiel vond het prima om in deze rubriek te 

komen. “Maar ik kan niet schrijven, kom 

maar koffie drinken, dan vertel ik het wel.” 

Dus deze keer is het verhaal door de        

redactie opgeschreven. 

Hij wist niet wanneer hij precies lid was     

geworden. Navraag wees uit dat dit in 

2008 is geweest. Dit jaar dus 11 jaar. Een 

symbolisch getal als je weet dat hij in 1964 

Prins Carnaval was, en tegenwoordig een 

groot archief over de Sevenumse carnaval 

beheert. Maar daarover later meer.  

 

Huisjes van Sevenum 

Want bij binnenkomst werden eerst de 

‘huisjes van Sevenum’ bekeken. Na zijn 

pensionering heeft Wiel de complete 

Markt van Sevenum rond 1940                  

nagebouwd op schaal. In de Sevenumse 

kerktoren staan ze opgesteld. Het geeft 

een magnifiek beeld hoe Sevenum er in 

die tijd uitzag. Hoe het oude raadhuis pal 

voor de kerk lag. De huizen die inmiddels 

verdwenen zijn, zoals boerderij Simons en 

sigarenmagazijn Verstegen, het oude     

postkantoor, café Verhaegh. 

Van alle gebouwen verzamelde hij zo veel 

mogelijk foto’s, om ze zo goed mogelijk na 

te bouwen. Die foto’s zijn in klappers        

opgeborgen, mét duidelijke bijschriften, 

zodat hij inmiddels ook een groot foto-

archief heeft.  

Nadat de Markt ‘klaar’ was, is hij verder 

gegaan met het nabouwen van andere 

markante gebouwen in Sevenum, die in-

middels verdwenen zijn. Zo is de Stoom-

zuivelfabriek inmiddels al klaar. Net als de 

Boerenbond, Café Vrieten Teng, de oude 

meisjesschool en nog een stuk of wat ande-

ren. Op de werkbank staat de oude jon-

gensschool, de Kuyperschool. Met dat pro-

ject is hij nog bezig. Hij demonstreert van 

welke materialen hij de diverse onderdelen 

maakt. Niks nieuw of kant en klaar gekocht! 

Dat is te gemakkelijk. Nee, zelf maken, van  

gekregen of gevonden (afval-)materiaal. 

Hij recyclede al voordat het een mode-

woord werd.  

Verflatjes worden in kleine stukje gezaagd 

en als bakstenen op een plaat geplakt. Uit 

een stukje oud dakleer stanst hij ovaaltjes, 

die hij dan weer doormidden knipt. En    

voilà, leistenen voor op het dak. Twee 

kroonkurken van bierflesjes waren precies 

de maat voor het uithangbord bij café 

Vrieten Teng.  

 

Carnaval 

In 1964 werd Wiel uitgeroepen tot Prins 

Wiel  I. In datzelfde jaar werd zijn vader uit-

geroepen tot Prins van de bejaarden-

vereniging. Een grote verrassing, want    

beiden wisten dat niet van elkaar. 

Het werd dus een heel speciaal jaar. Wiel, 

en zeer waarschijnlijk ook Ria zijn vrouw, 

verzamelde alle onderscheidingen, foto’s, 

carnavalskrant en krantenknipsels van dat 

jaar. En dat is de basis geweest van een 

nieuwe hobby. Want hij is blijven verzame-

len. Alles wat met de Sevenumse carnaval 

te maken heeft, verzamelt hij. Meer en 

meer mensen weten hem daarvoor te    

vinden.  
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De collectie was zó uitgebreid 

geworden dat hij dit niet voor 

zich alleen wilde houden. Via, 

via, heeft hij de oude fractie-

kamer in het oude gemeente-

huis ter beschikking gekregen. 

Daar liggen de onderschei-

dingen mooi uitgestald in     

vitrines. In archiefkasten zijn 

alle krantenknipsels en foto’s 

per carnavalsjaar netjes       

opgeborgen. Compleet met 

de carnavalskrant van dat jaar. Diverse 

scepters van oud-prinsen, geschenken van 

prinsen aan hun gezelschap, noem maar 

op. Volgens Wiel heeft alleen De Dreumel, 

de carnavalsvereniging van Horst, een    

vergelijkbaar archief c.q. museum. Verder 

kent hij geen vereniging in de buurt die dat 

geluk heeft. 

Op dit moment is hij bezig om een groepje 

mensen te verzamelen die zijn levenswerk 

over kunnen en willen nemen. Die verder 

kunnen gaan met verzamelen, catalogise-

ren, bewaren en toegankelijk maken van 

de uitgebreide collectie. Mensen die mee 

willen helpen kunnen zich zeker bij hem 

melden. 

Zijn droom is om een dagdeel in de 

week het museum open te stellen. Een 

soort inloopmorgen. Geïnteresseerden 

kunnen dan een kijkje komen nemen 

en vragen stellen. 

Een andere droom is om nog in dit 6x11

-jubileumjaar een boekje uit te geven 

met een overzicht van alle prinsen, en 

leden van de raad van elf (met naam 

en foto) van de Ezelskop. Ook daar is 

hij nog op zoek naar iemand die deze 

kar wil trekken. 

 

 

Carnaval 2019 

Foto’s: Piet Oomen 

Prins Wiel I Janssen (1964), Prins Jan II Cox 

(1968) en Prins Gerrit I Huijs (1979) 

Op de bok: Prins Christ I (1960) Verrijth en Prins 

Thei I Everts (1963) 



- 8 - 

De meeste leden zullen wel weten dat Piet 

Oomen markante gebeurtenissen in (en rond) 

Sevenum op DVD vast legt. Veel van die 

DVD’s zijn in de Spinde te leen. Onlangs heeft 

hij weer een aantal mooie beelden aan de 

steeds groeiende collectie toegevoegd. 

 

No 148 - Herdenking, mei 2019 

Bij deze herdenking sprak wethouder Eric 

Beurskens een woordje en waren enkele muzi-

kale bijdrages. In het parochiehuis hield Piet 

Snellen een lezing over de piloot van de Haw-

ker Typhoon. De propellor van dit vliegtuig 

werd samen met restanten van de opgebla-

zen kerktoren verwerkt tot ons oorlogsmonu-

ment. 

Als slot werden alle 34 namen op het oorlogs-

monument en de vliegtuigbemanning door 

hem genoemd. 

Piet Oomen memoreert dat de schutter 

(Beijke Driessen) die in de film op het bankje in 

vol ornaat op de schutterij wacht, samen met 

het jonge kind in een wandelwagentje, een 

mooi begin van de herdenking vormt.         

Verleden en toekomst, 75 jaar vrijheid komt 

samen. Ofwel: vrijheid moet je doorgeven. 

Op de DVD is film afgewisseld met foto’s uit 

het verleden, zodat het heemkundig extra 

waardevol is, aldus Piet Oomen. 

No. 149 - Schutterij, 1991 

Piet kreeg van Piet Janssen, vroegere     

presentator bij de LOS, een videoband 

over de Sevenumse schutterij in 1991, toen 

ze het 400-jarig bestaan vierden. Deze 

heeft hij overgezet op DVD nummer 149. 

De toenmalige beschermheer  is natuurlijk 

ook van de partij. Met de ene, goede, 

hand trekt Dr. Le Lorrain kordaat aan het 

touwtje. De andere hand (arm/pols) zit in 

het gips. Deze film is volgens Piet een mooi 

punt, ofwel ‘pointe d’orge’, aan het leven 

van deze ereburger van de voormalige 

gemeente Sevenum. 

 

No. 150 t/m 154 

Een monnikenwerk is het maken van 

deze serie geweest. Het OLS in de 

meest brede zin van het woord, staat 

op deze serie DVD’s. 

Ondanks het zeer warme weer toog 

Piet met zijn camera op pad om het 

Kinjer OLS te filmen. Omdat L1 met 4-5   

camera’s in de Schoutstraat stond, 

ging hij naar de Wilhelminastraat. In 

alle rust kon hij daar de deelnemers 

vastleggen. 

Elke groep zag hem duidelijk staan en “liep 

hanig en kranig, en trots paraderend” 

langs zijn camera. Niet wetend dat het 

echte werk nog moest komen. Een mooie 

montage van 26 minuten is in deze serie 

opgenomen. 

Nieuwe DVD’s gemaakt door Piet Oomen 

Het monument op 4 mei 1946 
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Verder heeft hij natuurlijk ook de grote 

optocht gefilmd. Daar maakte hij een 

prachtige samenvatting van 1:50 uur 

van voor de DVD. 

Dit alles werd aangevuld met de diverse 

uitzendingen van L1, Omroep Reindonk, 

Omroep Peel en Maas en andere regio-

nale omroepen. Ook korte filmpjes die 

hij op facebook vond, Gebrouwen in 

Limburg clips, het OLS-lied van Tren van 

Enckevort, drone-opnames van de mis 

met de prachtige titel: “Te midde van 

de velde” heeft hij ook in de serie       

verwerkt. 

We zien ook Twan Huijs die de OLS-

locatie komt keuren, en acteurs die het verhaal 

met gruwelijke afloop van Sint Sebastianus na-

spelen, en ook nog twee filmpjes over het ma-

ken van kogels, waarvan een uit 1974. En de Lief-

de voor Limburg clip met een “Zaerums tintje”. 

 

Kortom “Sevenum staat weer helemaal 

op de kaart”, aldus Piet. In ieder geval 

op de DVD. 

Vanaf deze plek een welgemeend 

dankjewel voor Piet. Die ook deze unieke 

gebeurtenis weer op professionele wijze 

heeft vastgelegd voor ons én voor de 

toekomst. 

 

 

De foto’s bij dit artikel zijn óf van Piet Oomen, óf van de 

officiële website van het OLS: www.ols2019.eu 
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Opening Joepiepedje, dd. 5 augustus 2019 

Eind 2017 ontvangen de Groen-

groep en KnopenLopen Seve-

num een mooie donatie. Met dit 

geld willen ze iets tastbaars doen 

voor de omgeving. Het wordt 

een wandelpad door Den 

Haagens. Eind vorig jaar werd 

het startsein voor de aanleg     

gegeven.  

Het is een verhard wandelpad 

geworden door het natuur-

gebied Den Haagens, oa. langs 

boerderij De Donck. 

Diverse partijen hebben hun 

steentje bijgedragen aan de realisering, ook 

onze vereniging. In de buurt van de huidige 

boerderij De Donck lag vroeger het gelijk-

namige kasteel. Recente opgravingen zijn 

langs het pad te bewonderen. Leden van    

onze vereniging hebben gezorgd voor borden 

met informatie over het kasteel en de           

opgravingen. Gevonden resten zijn langs het 

pad te aanschouwen. 

Foto: Ron Janssen 
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Onthulling monument “Rust Roest” 

Het monument geeft de spanningsboog 

weer van de ontginningsperiode en de 

Tweede Wereldoorlog.  

 

Voor de onthulling op 26 oktober hebben 

alle leden inmiddels een uitnodiging ont-

vangen.  

Om een en ander soepel te laten verlo-

pen wordt dringend gevraagd om u aan 

te melden als u hierbij aanwezig wilt zijn. 

Dat kan op de volgende manieren: 

 06 - 51 56 96 297 - Treesje Kurvers 

 heemkundesevenum@gmail.com 

 

T.z.t zult u een programma en verder in-

formatie zoals een routebeschrijving naar 

de exacte locatie ontvangen. 

Op zaterdag 26 oktober 2019 wordt een 

herdenkingsmonument onthuld in de 

buurt van voormalige hoeve “Rust Roest”.  

Door de uitbreiding van het bedrijventer-

rein Green Port moest deze markante 

hoeve verdwijnen. Pieter Baeten heeft 

zich (samen met oa. Mart Lenssen) sterk 

gemaakt om een monument op deze 

plek te krijgen. De boerderij vormde im-

mers een belangrijke schakel in het verzet 

in de Tweede Wereldoorlog. Bovendien 

was ze een schuilplaats aan heel veel on-

derduikers en partizanen in dezelfde peri-

ode. 

Ruud van der Beele maakte een monu-

ment, waarbij hij bestaande materialen 

van de voormalige graanschuur met de 

bekende muurankers gebruikte.  
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Help ! 

Via internet zijn steeds meer mooie foto’s 

en andere zaken te vinden. Onze zuster-

vereniging uit Helden heeft een prachtige 

website met veel informatie én foto’s. Via 

de zoekfunctie Sevenum heb ik ook een 

aantal foto’s met “Sevenum” in de om-

schrijving gevonden. Zo ook deze foto. 

Op de foto zien we een vijftal dames in de 

buitenlucht ijverig aan de afwas. Een gro-

te afwas welteverstaan. De foto zal in de 

zomer gemaakt zijn, want de vrouwen 

hebben kleding met korte mouwen aan. 

Volgens de site is de foto in 1942 gemaakt 

achter het huis van Vorster Hand in        

Sevenum. Ze zou genomen zijn tijdens een 

dubbele bruiloft bij de familie Kersten. De 

enige persoon die onze zustervereniging 

op de foto herkent, is de derde dame van 

links.  

Dat zou Mie Roe-

ven van de Korte 

Hei uit Maasbree zijn. 

Wie kan helpen om de volgende vragen 

te beantwoorden? 

 Is de foto gemaakt in Sevenum, en wel 

tijdens deze dubbele bruiloft? 

 Op welke dag was dit? 

 Wie waren de twee bruidsparen waar-

van de bruiloft hier gevierd werd? 

 Welke dames zijn zo ijverige aan de    

afwas op de foto?

 En ook verhalen of anekdotes zijn    

welkom. 

Reacties graag naar mij of via het            

e-mailadres van de HVS. Alvast bedankt.

http://www.peelenmaasnet.nl
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Hier Radio Oranje 

Op 28 juli 1940 zitten duizenden Nederlanders 

aan de radio gekluisterd als de eerste             

uitzending van Radio Oranje wordt uitgezon-

den. Dit is het begin van een dagelijkse         

uitzending van een kwartier. De European     

Service van de BBC verzorgt de uitzendingen, 

waarin officiële mededelingen van de          

Nederlandse regering in ballingschap worden 

afgewisseld met liedjes. De draaitafel waar dit 

alles op afgespeeld werd, is op de foto op de-

ze pagina te zien.  

Koningin Wilhelmina vindt regelmatig de weg 

naar de ‘studio’ om het woord tot de Neder-

landers te richten. En ook code-berichten voor 

het verzet worden op deze  manier verspreid. 

De bezetter verbiedt al snel het luisteren naar 

Radio Oranje. Ze gaat de uitzendingen zelfs  

verstoren. En als ook dat niet helpt, wordt in 

1943 het bezit van radio’s verboden. Alle       

Hier is London, dd 24-11-1944 (Bron: Delpher.nl) 

Jaarboek 2019 

Dit jaar wordt in november gevierd dat 

Sevenum 75 jaar geleden bevrijd werd. 

En dat wordt het overkoepelende thema 

voor het Jaarboek over 2019.  

Heeft u nog herinneringen aan de bevrij-

ding? Of verhalen over gebeurtenissen in 

de oorlog? Schrijf ze op, of laat ze op-

schrijven, en stuur ze in naar de redactie.  

Vindt u zelf dat u geen schrijverstalent 

heeft, maar heeft u wel een prachtig 

verhaal te vertellen? Neem dan contact 

op met de redactie. Binnen onze vereni-

ging zijn een aantal mensen, die dit ver-

haal voor u op papier kunnen zetten. Zo-

dat het niet verloren gaat, en anderen 

er ook nog van kunnen genieten. 

Ook foto’s en documenten zijn zeer wel-

kom. Dan zal het Jaarboek 2019 weer 

een prachtboek zijn met geweldige en 

interessante verhalen en anekdotes. 

radio’s moeten worden ingeleverd, ook in 

Sevenum. Maar veel mensen verstoppen de 

radio en luisteren stiekem. 

Het bulletin dat hieronder afgedrukt is, is op 

24 november 1944 voorgelezen. Hierin werd 

de bevrijding van Horst en Sevenum            

verkondigd.   

Bron: www.tweedewereldoorlog.nl 
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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 Rabobank-

rekening 

NL76RABO0147218012   

 

E-mail 

heemkundesevenum@gmail.com 

 

Website 

www.heemkundesevenum.nl 
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AGENDA  
 

Maandag 2 september 2019 

Praotaovend 

  

Zaterdag 7 september 2019 

Excursie boerderij Rooskenshof, 
ofwel Klasseplats 

  

Maandag 7 oktober 2019 

Praotaovend 

  

Zaterdag 26 oktober 2019 

Onthulling monument Rust Roest 

  

Maandag 4 November 2019 

Praotaovend 

  

Zaterdag 23 november 2019 

Onthulling monument Saardijk 
voor John Shiells en Ida Pauwels 

  

November 2019 

Herdenking 75 jaar bevrijding 

  

Maandag 2 December 2019 

Praotaovend 

  

Meer over John Shiells en      

Ida Pauwels                               

in de volgende uitgave 


