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Redactie Retoriek 

Dit Spintölke staat bijna helemaal, hoe 

kan het ook anders, in het teken van de 

activiteiten rond het thema 75 jaar vrij-

heid. Wat is er veel georganiseerd en ook 

heel veel werk verricht! Lees en kijk het 

nog eens op uw gemak na, want het 

Spintölke is dit keer dubbeldik!  

Hulde aan alle vrijwilligers.  

 

Beetje wrang om nu ook de overgang te 

maken naar de vrolijkheden en zalige 

sfeer van het komende Kerstfeest en Oud-

en-Nieuw.  Toch wil ik u vanaf deze plek 

een warm en gezellig kerstfeest wensen, 

en heel veel goeds voor het komende 

jaar.  

Tot in 2020! 

 

Foto voorkant: 

Monument op de plek van            

Hoeve Rust Roest 

Foto: Birgitte Beeren-Verstegen

Welkom nieuwe leden 

 Louis van den Goor 

 Marga Raedts-Kuijpers 
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Bestuurs Babbels 
 
Afgelopen jaar hebben we veel bereikt. Goed bezochte ‘praot-aovenden’, interessante 

excursies en natuurlijk niet te vergeten de onthulling van Hoeve “Rust Roest” en 75 jaar 

bevrijding. We hebben veel complimenten hiervoor ontvangen. 

Inmiddels hebben we 137 leden. We zouden graag met jullie het nieuwe jaar willen      

inluiden op 4 januari. We stellen dan de Spinde open voor onze leden vanaf 10:30 onder 

het genot van een kopje koffie/thee met iets lekkers erbij. 

Verder zou ik jullie willen vragen om mee te denken over een mogelijke nieuwe locatie. 

We zitten op een tijdelijke locatie en de Gemeente Horst aan de Maas heeft ons in een 

vroeg stadium aangegeven, dat men bezig is met een zogenaamd integraal              

huisvestingsplan 2019-2034. Mogelijk gaan de scholen de Dobbelsteen en de Horizon 

naar een locatie. Wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar heeft wel              

consequenties voor onze dierbare Spinde. 

Graag zou ik jullie namens het bestuur fijne feestdagen en een gezond 2019 willen 

toewensen. Met beste groeten, 
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28-09-2019: Stolpersteine 

Het Jodendom gaat er van uit dat      

mensen blijven leven, als hun naam    

genoemd blijft. Met deze gedachte     

ontwierp de Duitse kunstenaar Günter 

Demnig het project ‘Stolpersteine’, of 

struikelstenen in goed Nederlands. De 

bedoeling is dat voor elke huis waar    

Joden ondergedoken zaten die in de 

oorlog vermoord zijn, een steen gelegd 

wordt. 

De stenen zijn betonnen stenen van 10 x 

10 cm met daarop een messing plaatje 

waarin de naam geboortedatum,         

deportatiedatum, en plaats en datum van 

overlijden van de bewuste persoon op 

staan. 

Onlangs legde de kunstenaar zelf de 

eerste stenen in onze gemeente. Twee 

stenen werden in Sevenum voor het 

pand aan de Peperstraat 44 gelegd ter 

nagedachtenis aan het echtpaar       

Emanuel en Helena Maisonpierre-

Compris. 

In de oorlog waren zij ondergedoken bij 

Bèr en Rosa Timmermans. De Duitsers 

kwamen er achter en het echtpaar werd 

op 02-09-1944 opgepakt en naar Venlo 

gebracht en in de gevangenis gezet. Op 

14 september 1944 werden ze naar het 

Zwarte Water in Velden vervoerd, en 

daar werden ze vermoord. 

Wie het uitgebreide verhaal wil lezen 

verwijs ik naar het boek “Het kapitaal 

van Sal Walvis”, geschreven door Gerrit 

van der Vorst. Op de pagina’s 262-304 

schreef hij uitgebreid hun verhaal. 

Meer info: 
 Wikipedia—Stolpersteine 
 Hallo Horst aan de Maas 
 Omroep Horst a/d Maas (met filmpje) 
 Boek “Het kapitaal van Sal Walvis” 

door Gerrit van der Vorst 
 

 

Foto’s: Hallo Horst a/d Maas  
en Piet Oomen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stolpersteine
http://www.hallohorstaandemaas.nl/Article/Details/2126
https://omroephorstaandemaas.nl/nieuws/artikel/veertien-herdenkstenen-geplaatst-in-gemeente
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26-10-2019: Monument Rust Roest 

Foto’s Birgitte Beeren 
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Pete Leijsten 

Voorzitter HVS 

Karlijn van Dinther 

Verzorgde het muzikale element 

Loek Severijns Pieter Baeten   -   Mien Wijnhoven 

Ruud van der Beele 

De kunstenaar 

Jan Groot 

Burgemeester 

Ryan Palmen 

Meer info: 

 Omroep Horst aan de Maas 

 Hallo Horst aan de Maas 

 Meer over Simon Stendert Groot en Simon Petrus Groot 

 

Ruud van Heugten 

Directeur Greenport 

Ontwikkelbedrijf 

https://omroephorstaandemaas.nl/nieuws/artikel/herdenkingsmonument-onthuld-in-sevenum
http://www.hallohorstaandemaas.nl/Article/Details/2774
https://www.wo2slachtoffers.nl/bio/51996/Groot-Simon-Stendert.htm
https://www.wo2slachtoffers.nl/bio/51995/Groot-Simon-Petrus.htm
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Twee overzichtsfoto’s van het monument, 

gemaakt door Piet Oomen.  

Volgens zijn zeggen “foto’s die de meeste 

mensen niet maken”. 

Piet Everts 
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Vrijheid … D’n aorlog 1940-1945 en Hoeve Räöst Roest 

Wat waas de waereld wiêd 

en wat hóng d'n haemel hoeëg. 

De zón beschaen de gelpe velder 

en't gezóngde koevieë inne wei. 

't Laeve laek zo leecht en schoeën 

en me waas gewoeën um 's aoves, 

nao't baeje tevraeje nao bed te gaon, 

um 's merges met de zón wer op te staon. 

Geliêk met de lieëwerik  

din hoeëg bouven 't langd 

met zien zingend gebed d'n haemel dankt. 

 

 

 

Toen waort de waereld klein 

en laag d'n haemel lieëg. 

D'n Duitsen inval; vol verraod 

en brandend, schriênend kwaod! 

De minges waord móngddoeëd gemakt, 

vör daod en waerwaord opgepakt. 

De mins deej zien oprêchte pleecht, 

baoj stil, mar gereecht, hölp en óngerdaak, 

- nit bang vór vrieëje, Duitse wraak - 

wiesdet nao jaore,  

met de bevrijding in zeecht, 

toch din duusteren aovend kwaam; 

'ne zwarten aovend, krek wie de nâcht... 

Nag lang nit alles blaek volbrâcht; 

me huurden ouver mins en naam... 

De zón blaef weg, d'n daag waas kawd. 

't Derp laej. 't Derp is stil, 't schrawt, 

't baejt en vrugt um hölp beej dit lieëd. 

Zaerum. Stilgezatten in d'n tiêd ... 

En opniej waort wer de waereld wiêd, 

en d'n haemel hengt zo hoeëg! 

De zón schient, makt't laeve leecht 

vör de lieëwerik, din klumt en zingt, 

vör de minges, din melkt en mejt en bingd. 

Vör de wapperende wes oppen draod, 

vör't blieje kiengd, det oppe straot zo 

zelfverzaekerd zien muup en knikkers toest. 

Ok din gieët daor, want 'Räöst is Roest!' 

 

 

 

 

 

Zaerum blaef zoas' t waas; vâsberaoje!  

Vâs van zin! 

Gesterkt dor os op hangd gedrage Käöningin. 

Oranje gluit - Oranje bluit! 

Weej ieren de V van ‘t Verzet,  

de V van Victorie! 

De V van Vertroewe, van Vrijheid en Vrede! 

Geluuef, Haop en Leefde; zeej hele stand 

inne zwaorste jaore van os langd! 
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‘Wat was de wereld wijd’ en klein tegelijk, 

die gedenkwaardige dag in oktober. 

De wind speelde met takken en bladeren 

van de oude, vertrouwde eiken en       

kastanjebomen 

en met de lange haren van de zangeres.  

Nog te vroeg voor het seizoen van 

‘de leeuwerik, die klimt en zingt’, 

een maand te laat voor de schaduw 

die van de ene Simon-Groot-wolk op de 

andere valt. 

 

De wereld was wijd en klein tegelijk, 

die gedenkwaardige dag in oktober. 

De open poort met vergezicht 

met aan weerszijden  

de hoge, ijzeren steunbalken 

van wat wij ‘de grote schuur’ noemden, 

opnieuw geworteld in oude grond, 

evenals de lange boog ertegenover: 

spanningsboog tussen hoe het was, is en 

worden zal. 

 

 

 

‘Rust-Roest’. Even ‘stilgezet in deze tijd’, 

de schep van pioniersgeest en              

ontginning, 

het drama dat oorlog heet, 

herinneringen, 

een plek om een keer in verstilling 

naar terug te keren en af te ronden. 

 

Wat overblijft is ook een gevoel van      

vervreemding, 

van opbouw naar afbraak. 

Beton, glas en zonnepanelen 

op wat eens vruchtbare aarde was,  

iets verderop, richting dorp, ‘de dikke 

boom’,  

een grote eik, als stille getuige. 

 

Mijmeringen van Marij(ke) Groot 
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Namens mijn broer Jan en zus Geertje, nogmaals dank Pete Leijsten, Pieter Baeten en 

Louk Severens van de Heemkundevereniging Sevenum voor jullie enthousiasme en inzet 

voor dit herdenkingsmo(nu)ment. Voor jullie bekende en onbekende verhalen uit de  

annalen van de gemeente: over verzetsmensen en onderduikers in Sevenum, de      

aankoop van gronden door mijn opa in 1910 tot en met de afbraak van zowel het 

‘Hollandhoes’ als Huize en Hoeve ‘Rust-Roest’, de liquidatie van het bedrijf. 

Dank, dank, dank, Ruud van der Beelen voor je beeldend inlevingsvermogen. 

Jullie zijn er met zijn allen in geslaagd om in het begin van het herdenkingsjaar ‘75 jaar 

vrijheid’ het kunstwerkmonument ‘Rust-Roest’ te laten verrijzen, een van de vele gedenk-

tekens in Nederlandse dorpen en steden. 

Een knipoog naar mijn oud-klasgenoot Mien Wijnhoven voor je inspirerend gedicht.      

En, Karlijn van Dinther, je hebt een snaar in me geraakt. 

 

Een speciaal woord van dank aan Piet Everts als initiatiefnemer van dit monument.    

Wat heb je naar deze dag toegeleefd. Jouw laatste woorden hebben me ontroerd.  

 

Een groet vanuit de Franse Pyreneeën, waarin ik het gevoel van weidsheid heb terug-

gevonden van mijn jeugd. 
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Piet Oomen  maakte met groep 7 

van de Horizon een wandeling 

door Sevenum met als thema de 

Tweede Wereldoorlog. Als inleiding 

vertelde hij verhalen uit zijn eigen 

familie. Over zijn vader, die bij het 

uitbreken van de oorlog, kanonnier  

was op de Grebbeberg. En over 

het feit dat maar liefst 4 van zijn 

ooms omkwamen bij het granaat-

ongeluk tussen Sevenum en    

Maasbree. Daardoor heeft/had 

Piet alleen maar ‘tig tantes’.  

Bij het monument voor de kerk    

vertelde hij over de kerkrazzia en 

hoe zijn vader geluk had. Met 

‘toeke trekke’ verloor hij, en        

zodoende moest hij die dag het 

vee verzorgen en ging hij niet naar 

de kerk. Hij moest daarna wél     

onderduiken en leerde op die   

manier zijn toekomstige vrouw (en 

moeder van Piet) kennen. Die 

bracht hem namelijk iedere dag 

het eten. 

De Jodenvervolging en  ook                

discriminatie kwamen aan bod. Ze   

wandelden langs de onlangs      

gelegde ‘Stolpersteine’ in de      

Peperstraat en Molenstraat.  

Piet maakte veel werk van de 

wandeling en zijn bijbehorende 

verhaal. Van te voren had hij foto’s 

vergroot en uitgeprint. Na elk verhaal stelde hij de leerlingen een vraag. In tweetallen moesten 

ze het antwoord bedenken en opschrijven. 

De leerlingen proefden letterlijk de vrede en vrijheid door zelf buiten (niet op school) rond te    

lopen. Ze roken de vrijheid door een kaarsje aan te steken met magnoliageur. Ze ervaarden de 

vrijheid door samen te werken met klasgenoten en door hun eigen emoties (en die van            

anderen) bij ieder verhaal dat verteld werd. 

Als herinnering maakten ze een bijzondere foto rondom de Stolpersteine voor het echtpaar  

Maisonpierre - Compris. 

Foto’s: Piet Oomen 

29-10-2019: Wandeling met groep 7 
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Op 21-11-1944 overleed Guardsman John 

Shiells van het 3rd Battalion Scots Guards in     

Sevenum. Hij was de eerste militair die zijn leven 

verloor voor onze vrijheid tijdens de bevrijding 

van Sevenum. 

Precies 75 jaar later werd hij geëerd op initiatief 

van Piet Snellen. Ook zijn kameraad James   

Gordon, die bij deze verkenning ernstig          

gewond raakte, werd op deze plek geëerd. 

Hun Stuart tank reed hier op een Duitse        

landmijn. 

21-11-2019: Monument Saardijk 

Foto’s:  

Piet Snellen en Frank Beeren 

Captain James Fleming  

2nd in command 

“F-Company Regiment The 

Scots Guards 
P
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Lewis Gillie, - 

achterneefje 

van  

John Shiells 

Grant Shiells, een volle neef van 

John Shiells, spreekt namens de 

familie 
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Herkomst foto’s:  

Piet Snellen 

 

 

 

 

 

Gerben van der Els uit 

Helmond - bugel-speler 
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Meer info: 

 Traces of War 

 Dorpsraad Sevenum 

 Hallo Horst aan de Maas 

 Pressreader 

https://www.tracesofwar.com/sights/125710/War-Memorial-Sevenum.htm
https://www.dorpsraadsevenum.nl/verhaal-tank-chauffeur-john-shiells/
http://www.hallohorstaandemaas.nl/Article/Details/2317
https://www.pressreader.com/uk/the-herald-1130/20190827/281895889906574
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En soms helpt de natuur zelf een handje 

om prachtige foto’s te maken.  

Het monument op de Saardijk, enkele 

dagen na de onthulling. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto’s: Piet Snellen 
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Een stoet historische legervoertuigen 

vormde een bevrijdingstocht door alle 16 

kernen van onze gemeente. In ieder dorp 

werd een krans gelegd. Op 23 november 

werd gestart in Griendtsveen. Via        

America kwam de stoet in Evertsoord, 

Kronenberg en uiteindelijk rond het     

middaguur in Sevenum aan.  

Bij het 8 oktober-monument in       

Kronenberg en Sevenum werd een 

krans gelegd. ‘s Middags ging de 

tocht verder via Meterik naar Hegel-

som. De volgende dag vervolgde 

men de tocht door de overige      

kernen.  

Om zo uiteindelijk in Horst aan te komen. 

Daar ontving burgemeester Palmen de 

deelnemers en alle veteranen voor het 

gemeentehuis. 

 

Meer info: 

 Omroep Horst aan de Maas 

 

23-11-2019: Bevrijdingstocht 

https://omroephorstaandemaas.nl/nieuws/artikel/herdenkingstocht-75-jaar-bevrijding
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Op zondagmorgen kon men te voet of 

per fiets een route volgen met de titel: 

“Oorlogssporen in Kronenberg”. De tocht 

voerde langs een aantal markante      

punten uit de oorlog. 

Om 12.00 uur werd door kolonel            

Menachem Sebbag Kaddiesj, hoofdkrijgs-

macht rabbijn, een Joods gebed           

uitgesproken voor de overleden.  

En speciaal voor het Joodse bemannings-

lid sergeant boordschutter Benjamin          

Frederick Goldsmith, die aan boord was 

van het vliegtuig dat op deze plek neer-

gestort is. 

Foto’s: Piet Oomen  . 

24-11-2019: Fiets/wandeltocht “Oorlogssporen” 
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Piet Snellen en Sraar Huijs hebben zich tot doel       

gesteld om de locatie van álle neergestorte vlieg-

tuigen uit de oorlog te traceren. In deze lezing 

vertelde Piet het verhaal achter de crash.  

Persoonlijk vond ik het heel mooi om te horen dat 

ze heel respectvol met het lot van de                 

omgekomen bemanning omgingen. Bij iedere 

vondst, werden er bloemen gelegd en was er 

een kort moment van stilte. 

24-11-2019: Lezing “Het geheim van Mariaveen ontrafeld” 
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Jan Philipsen en Hans Steenmetz vertelden samen het 

verhaal van de bevrijding van  Sevenum. De ene     

vertelde met militaire precisie hoe de operatie         

verlopen is. De ander liet zien hoe de aantekeningen 

in de militaire boeken overeenkomen met de           

herinneringen van een Sevenummer. 

 

24-11-2019: Lezing “De bevrijding van Sevenum en Kronenberg” 

Tekening van Sir John Boyton, met 

in linker-benedenhoek: 

“Ulfterhoek, Holland 26 nov 44 The 

OP 5 tp” 

Foto’s: Pete Leijsten en Birgitte Beeren 
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In de Torrekoel in Kronenberg was het hele weekend een tentoon-

stelling onder genoemde titel. Foto’s, kaarten en documenten kon 

men bekijken. Net als een paar korte films. 

Een speciale plek op deze tentoonstelling was ingericht voor       

Pastoor Vullinghs. 

Sraar Huijs en Piet Snellen toonden een grote collectie brokstukken 

van neergestorte vliegtuigen die ze gevonden hadden. Interessant 

waren hun verhalen bij die brokstukken.  

De film van Femke Hermans, 

“De Zuidelijke Tegenwind” werd 

ook in Kronenberg vertoond.  

Net als 

een kort 

toneelstuk 

over een 

m o e d e r , 

w a a r v a n 

een zoon 

aan het 

front dient.  

Tentoonstelling in Kronenberg “Oorlog in de dorpen” 

22-11-2019: Lezing “Over Joden, 

boeren en een pastoor” 

Herman en Annelies van Rens uit 

Hegelsom vertelden het grote 

verhaal van de Holocaust. En de 

rol van onze gemeente daarin. 

Ze zochten een verklaring     

waarom juist in Sevenum en     

Kronenberg, en in de protestante 

gemeenschap in Zuid-Limburg zo 

veel Joden een veilig onderduik-

adres vonden. De lezing was te-

vens een eerbetoon aan pastoor 

Henri Vullinghs. 

Tentoonstelling in Sevenum “75 jaar bevrijd” 

Het hele weekend was 

er in de Sevewaeg in 

Sevenum een tentoon-

stelling met dit thema          

ingericht. Foto’s en 

films uit de oorlog en 

vlak na de bevrijding 

werden getoond. O.a., 

de bekende Sevenum-

mers Eugenie Boutet 

en Piet Arts waren, op 

film, weer even terug. 

Daarnaast was er een 

foto-expositie van 

Maarten Verbaarschot 

met de titel “Alle     

Männer raus”. Daarin vertelt hij het verhaal van zijn vader en oom die tijdens de kerkrazzia in    

Sevenum werden opgepakt. 
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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 uw aan te melden voor uw 

verhaal. Dit keer is het woord aan Bea en Wim Dekkers . 

Bea vertelt 
 
Op de dag dat ik geboren werd 3 maart 1946 
trok weer voor het eerst na de oorlog de      
carnavalsoptocht door Venray. Mijn wieg stond 
in Veltum, een klein gehucht bij Venray. Het 
was later een oud historisch deel bij Venray 
gevoegd. In het boekje Veltheym werden de 
huizen, boerderijen en hun inwoners al         
beschreven op een kadaster-
kaart uit de Pruisische tijd van 
1727. Het oude Veltum bleef 
tot 1964 een beetje op zich-
zelf en bleef zoals het was. Er     
stonden voornamelijk lang-
gevel en Saksische boer-
derijen. 
De restauratie stichting kreeg 
opdracht om een inven-
tarisatie te maken van de      
gebouwen en dorpsbeelden. 
Echter de stichting vond     
weinig weerklank voor        
behoud bij het gemeente-
bestuur, het rapport ging dus 
de lade in. Veltum moest en 
zou een nieuwbouwwijk     
worden en al die prachtige 
boerderijen werden afgebroken, ook onze 
boerderij. Mijn ouders kochten toen een lang-
gevel boerderij vlakbij de Veltumse  kapel, De 
Veltumse kapel is een rijksmonument. Het is 
nu  bijna het enige echt authentieke stukje oud 
Veltum wat rest van de oude glorie..... 
 
Vanuit het verleden bestaan al zakelijke en 
persoonlijke banden tussen Sevenum en      
Veltum. Pastoor Joannes Henricus Rongen   
geboren in Veltum 12 oktober 1774 zoon van 
Jan Rongen en Wilhelmina Broex werd in 1811 
Pastoor van Sevenum tot aan zijn dood. In zijn 
testament schonk hij de Venrayse armen een 
boerderij. Tevens stichtte hij kerkelijke diensten 
voor Sevenum en Veltum. Dat waren twee   
missen per jaar opgedragen voor hem en zijn 
ouders. Ook bij de Venrayse schaaps-
compagnie was Sevenum verbonden met   
Venray. 
In 1840 vond er een uitbreiding plaats naar de 
grote schaapscompagnie met jonge              

ondernemende zonen van landbouwgezinnen 
uit Sevenum, met o.a. Peter  Vorstermans en 
Jacobus v. Enckevort. In de twee prachtige 
boeken met als titel  "Die al wil koopen wat hij 
ziet", staat veel te lezen over de geschiedenis 
van deze schaapscompagnie. 
 
Mijn schooljeugd bracht ik door in Heide.    
Daarna de huishoudschool in Venray met als 
directrice Juffrouw Driessen uit Sevenum. 

 
Ik heb Wim leren kennen toen 
ik 15 was. We zijn in 1968   
getrouwd. Mede doordat Ome 
Piet (Piet Janssen de schilder) 
ons vertelde dat er 3 nieuwe  
woningen te koop waren,    
kwamen we naar Kronenberg. 
We hebben twee kinderen 
Marwin en Eugènie, die op 
hun beurt ook al weer een ge-
zin hebben, gevormd. 
 
Ik ben actief geweest als     
bestuurslid van toen nog de 
Vrouwenbond, S.V. bestuur 
afdeling volleybal en heb     
samen met mijn vriendin het 
peuterspeelzaal werk in     

Kronenberg opgericht. We zijn een samen-
werking met Sevenum aangegaan, daar ben ik 
toen ook bestuurslid geweest. Ik maakte 12 
jaar deel uit van de gemeenteraad Gemeente 
Sevenum  namens het CDA.  
 
Vele jaren hebben we met de buurt Blaktdijk 
prachtige praalwagens gemaakt voor het 
Oogstcorso  Kronenberg en veel mooie prijzen 
gewonnen, onze specialiteit was zaadwagens 
plakken. 
 
In 1990 heb ik nog  het vakdiploma bloem-
schikken gehaald en ben vele jaren als bloem-
binder werkzaam geweest in een bloemenzaak 
in Venray. Daarna ben ik begonnen met mijn 
eigen bedrijf .Bouquette Fantasie Natuurlijk.  
Een van mijn meest bijzondere opdrachten 
was het maken van een boeketje voor           
Koningin Beatrix toen zij de officiële opening 
van de brugwachters voor haar rekening nam. 



- 22 - 

Die staan voor en achter op de Maasbrug te 
Venlo. Deze zijn gemaakt door kunstenaar    
Tajiri, die bekend is geworden door de vele 
knopen in zijn kunstwerken. Ik heb jaren les 
gegeven als docent bij Groei en Bloei. Wat ik 
mooi heb gevonden aan mijn beroep, dat ik     
zoveel dames en niet te vergeten twee         
Sevenumse heren zo enthousiast heb          
gemaakt, dat er verschillende van mijn         
cursisten aan de opleiding zijn begonnen en 
werkzaam zijn als bloemist. Het is en blijft een 
prachtig beroep waarin je veel creativiteit kwijt 
kunt !!!   
 
Wat is er zo mooi aan Sevenum!!! Mijn belang-
stelling gaat al jaren uit naar de mensen en de 
geschiedenis van Sevenum. Het bezoeken van 
oude gebouwen in maar ook buiten Sevenum. 
Sevenum heeft zijn nog zoveel mooie           
authentieke plekjes. Ik heb al vele jaren         
belangstelling voor de bewoners van Sevenum 
en hun families, waar ze wonen en wie hoort 
waar bij. De bijnamen, waar sommigen rijk 
mee zijn gezegend, maakt de puzzel soms 
weer compleet. Dat levert meestal weer mooie 
discussies op. Daar probeer ik mij als niet     
Sevenumse dan doorheen te worstelen, wat 
steeds beter lukt. Ik vind het nog steeds      
boeiend. Oude familie foto`s vind ik prachtig 
vooral zwart-wit. Daarom hierbij een            
compliment voor de prachtige foto`s van de 
Heemkunde die op Facebook staan. 
 
Ik heb al heel lang interesse voor oud borduur-
werk. Mooie zakdoekjes met kantjes en       
borduurwerk en geborduurde tafellakens van 
prachtig oud linnen. Ik vind nog wel eens wat 
moois op de rommelmarkten!! Maak zelf ook 
een verzameling speldenkussentjes, ook        
geborduurd!!! 

Mocht er in de toekomst een tijdelijke activiteit 
zijn dan wil ik daar indien mogelijk graag aan 
meewerken.  
 
HEEMKUNDE GA ZO DOOR. 
IK GENIET ERVAN 
 
 
Wim vertelt 
 
Ik ben geboren op 17 februari 1943 te Stevens-
beek als 7

e
 in een rij van veertien kinderen.   

Stevensbeek was een klein peeldorp op de 
grens van Brabant en Limburg. Het dorp is     
eigenlijk geboren in 1933 en de verdere ontwik-
keling daarna is vergelijkbaar met die van het 
dorp Evertsoord. Met dit verschil dat de        
ontwikkeling zich tot heden ten dage heeft door-
gezet en er o.a. een scholengemeenschap is 
gesticht met meer dan duizend leerlingen.     
Stevensbeek had ook de euvele eer dat ze de 
eerste asielzoekers van Nederland mocht 
(moest) verwelkomen.  
Er had al eerder een grote modelboerderij     
gestaan met melkvee .Er werd toen al           
machinaal gemolken. Een heuse baron uit 
Friesland  had tot zijn overlijden zijn speeltje in 
de vorm van een jachtterrein van honderden 
ha. met een jachtmeester/opzichter. De kavels, 
ongeveer 25 stuks, werden uitgegeven door de 
Heidemij Arnhem. Mijn ouders hebben daar een 
kavel gekocht met 13 ha grond en er een     
nieuwe boerderij op gezet.  
Een van de strikte voorwaarden die de toenma-
lige gemeente Sambeek aan de nieuw te        
vestigen boeren stelde was dat ze goed Rooms 
Katholiek waren. Dat is dan ook wel gebleken. 
Het grootste gezin had 16 kinderen Wij waren 
met 14. De nieuwe boeren kwamen uit het land 
van Cuijk en uit de omgeving van Venray. 
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Het eerst waar aan gewerkt werd om de        
gemeenschappelijke belangen te kunnen      
behartigen, was de bouw van de lagere school 
met als schoolhoofd meester Verheggen uit 
Lottum. De oude koestal van de vroegere     
modelboerderij werd omgebouwd tot kerk en 
de benoeming van een rector voor de zielzorg 
was ook snel geregeld. Verder werd een    
Boerenbonds-afdeling opgericht en vestigde 
zich  een smid, een caféhouder en een bakker. 
 
Een bijzondere ingrijpende gebeurtenis van de 
oorlog was de bevrijding van 75 jaar geleden 
die nu wordt herdacht. Tussen onze boerderij 
en Overloon lagen grote bossen. Tussen de 
bosrand en onze boerderij en verderop in de 
bossen hadden de Duitsers zich ingegraven. 
Omdat de Amerikanen en de Engelsen eraan 
kwamen, eisten de Duitsers onze boerderij op 
om daar een commandopost te vestigen. Mijn 
ouders waren nog niet geëvacueerd en zaten 
in de kelder. Mijn moeder was ziek en in      
verwachting van haar 8

e
 kind. Er werd al      

geschoten door de Engelsen met vliegtuigen 
en kanonnen. Onder dreiging met het geweer 
werden we door de Duitsers uit ons eigen huis 
verdreven en naar Venray gestuurd. Met paard 
en wagen, 7 kinderen en wat huisraad ging het 
door de bossen richting Overloon en Venray. 
We werden opgevangen in de kelders onder  
het klooster van  Jeruzalem. Toen wat later de 
grote Venrayse kerk door de Engelsen werd 
gebombardeerd raakte dat vuur ook 
Jerusalem. (Het gebouw wat nu het 
gemeentehuis is). Kerk en            
Jerusalem stonden in lichterlaaie. 
Daarna zijn we naar de kelders van 
Sint Servaas gevlucht die vol zaten 
met eigen mensen en veel        
vluchtelingen, terwijl de gevechten 
op straat gewoon doorgingen 
Ook Sint Servaas werd later ernstig 
gebombardeerd. Toen de situatie in 
geheel Venray door de toeloop van 
veel vluchtelingen onhoudbaar werd 
hebben de Engelsen ons vandaar 
met vrachtauto's naar een gezin in 
Sterksel geëvacueerd. In de lente 
van 1945 heeft een oom ons met 
paard en wagen daar opgehaald. 
Via Rijkevoort, Ledeacker en Sint 
Anthonis zijn we weer in               
Stevensbeek op de Mullemsedijk 
gearriveerd waar we onze 12 jaar 
oude boerderij in zeer desolate en 
uitgeleefde staat aantroffen. De    
inboedel etc. was verdwenen. Al 
met al een zeer trieste toestand. Als 

ik erin zou geloven dan moet ik zeggen dat we 
wel heel veel Engeltjes op de schouder hebben 
gehad, om met een zo'n groot, jong gezin die 
ellende te hebben overleefd. Psychisch leed 
valt niet meteen op, dat zie je niet meteen. 
Maar mijn moeder is helaas nooit meer de    
persoon geworden die ze voorheen was.   
 
Mijn schooljeugd heb ik doorgebracht te        
Stevenbeek Ik heb daarna de Landbouwschool 
in Sint Anthonis gevolgd. Daarop aansluitend 
overgestapt naar de 2e klas van de HBS-b (de 
exacte richting) te Boxmeer. Het was daar    
aanvankelijk hard werken. Ik was van de    
Landbouwschool ingestroomd direct in de   
tweede klas en had dus voor veel vakken niet 
de basis meegekregen die al in de eerste klas 
werd gelegd. Ik heb nog Franse bijles gehad 
van de broeders van La Salle. Dit was een 
Franse kloosterorde die juist in Stevensbeek 
was neergestreken om de Paters mee te       
helpen het MULO-onderwijs mee vorm te      
geven. Ik heb Bea voor de eerste keer ontmoet 
in danstent op de kermis te Geysteren. We zijn 
nu al weer 51 jaren getrouwd.  
 
Na het behalen van mijn HBS-b diploma (de 
exacte richting) te Boxmeer, kreeg ik meteen 
een oproep voor de vervulling van de militaire 
dienstplicht. Ik werd ingedeeld bij de Limburgse 
jagers bij het 21

e
 Pantserinfanteriebataljon. Ik 

heb mijn hele diensttijd in Duitsland op de     
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Lünenbergse heide doorgebracht. Het was de 
tijd van de  "koude oorlog" en de Russen     
konden dus  elk moment aanvallen. Wij als 
zandhaasjes zouden het eerste stootblok   
moeten vormen en de Russen tot staan     
moeten brengen zodat de Duitsers en          
Nederland dan meer tijd zouden krijgen om 
zich te mobiliseren.  
We hebben ook met een 20-tal  militairen   
meegedaan aan de vierdaagse te Nijmegen, 
met volle bepakking, mooi maar wel zwaar. We 
liepen iedereen zingend voorbij. Toch hadden 
we geen uitvallers. Iedereen mag zoveel jaar 
na dato wel weten dat we een uiterst selecte 
club waren. We waren overgebleven uit een 
club van een 100-tal soldaten die allen        
hunkerden naar een paar daagjes verlof extra 
in Nederland. Het kader was echter              
onbarmhartig. Er werd weken van te voren flink 
gemarcheerd met bepakking en wapen en 
steeds meer stenen in de ransel als ballast, tot 
de club voldoende was gedecimeerd!!!!!!    
 
Na mijn diensttijd besloot ik om niet verder te 
studeren, maar werk te zoeken. Dat was 5    
jaren na de kermis van Geysteren en ik  begon 
ook al stilletjes te denken aan "huisje,       
boompje, beestje". Ik ben gestart  op een     
Registeraccountantskantoor in Den Bosch. Ik 
kreeg daar ook de gelegenheid om te          
studeren aan de Erasmusuniversiteit te       
Rotterdam. Dank zij de Mammoetwet kon je 
toen onder voorwaarden buiten het reguliere 
kanaal een officiële wetenschappelijke          
opleiding volgen op eigen kosten. Tijdens mijn 
dienstverband bij Rank Xerox ben ik als     
werkstudent afgestudeerd met de titel Drs.    
Bedrijfseconomie op de KUB te Tilburg. Ik 
haalde mijn examenpunten bij de professoren 
te Rotterdam en Tilburg, die ik in persoon 
meestal pas voor de eerst keer zag of sprak op 
de dag van het examen zelf en dat was dan 
wederzijds. Verder heb ik gewerkt  bij de LLTB 
en nog bij het Onderwijs Bureau 
Noord Limburg. 
 
Ik ben inmiddels al 40 jaar lid 
van het mannenkoor Die        
Sevensanghers. Jammer dat er 
zo weinig nieuwe leden bij     
komen. We hebben regelmatig 
mooie concerten en maken om 
de twee jaar een koorreis. De 
jaarlijkse bloemenactie liep dit 
jaar voor de laatste keer. Ik 
vond het wel altijd een mooie 
happening. 
 

Ik ben verschillende jaren penningmeester     
geweest van Het Oogstfeest Kronenberg. Ook 
ben ik 4 jaar voorzitter geweest van het          
Katholiek Lager Onderwijs te Sevenum als    
opvolger van Piet Hilhorst die het deputé-schap 
ging uitoefenen op het Provinciehuis te     
Maastricht. Juist  toen speelde de kwestie dat 
er ouders waren die hun kind op een andere 
van de 3 aanwezige Sevenumse scholen wilde 
plaatsen, als het bestuur had gedacht te doen 
onder toepassing van het plaatsings-
beleidsmodel dat al jaren geleden met          
unanieme instemming goed functioneerde.    
Uiteindelijk moest de rechter oordelen en kreeg 
het schoolbestuur het  gelijk aan haar zijde    
omdat ze al jaren een open en doorzichtig 
plaatsingbeleid hanteerde. 
 
Ik was 14 jaar lid van de Groengroep Sevenum. 
In al die jaren is de Groengroep uitgegroeid tot 
een begrip voor Sevenum en omstreken en 
heeft de groep heel wat mooie projecten       
gerealiseerd in en voor de oude gemeente     
Sevenum. 
Bea en ik zijn al een jaar of 5 lid van het LGOG 
kring Ter Horst. We gaan regelmatig mee met 
mooie excursies. Ook bij de lezingen ben ik een 
trouwe bezoeker. Inmiddels zijn we ook al weer 
enkele jaren lid van de Heemkunde in           
Sevenum. 
 
Nu heb ik wat meer tijd om nieuwe hobby’s op 
te pakken. Ik lees vooral graag en veel. Vooral 
boeken waar ik voorheen niet genoeg aan toe 
kwam en liefst een variëteit aan onderwerpen 
zoals geschiedenis, genealogie, astrologie,    
filosofie en geschiedenis van de verschillende 
wereldgodsdiensten. Met vier flinke delen    
kerkhistorie die ik te Kronenberg op de rommel-
markt verschalkte, ben ik ook nog wel even 
zoet. Ik wandel graag door de mooie paden en 
wegen van     Sevenum. Samen met Bea       
bezoek ik bijna maandelijks een museum en 

genieten dan van de stad waar 
we zijn. 
 
Wat ik verder voor de Heem-
kunde zou kunnen doen is mij 
nog niet duidelijk. Wel heb ik veel  
bewondering voor hetgeen er al 
allemaal is gerealiseerd, uitge-
zocht en bereikt door de Heem-
kunde. 
 
MIJN HARTELIJKE DANK  
HIERVOOR 
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Boeken-

verkoop  

Ook dit jaar was er een 

speciale boekenverkoop 

in het winkelcentrum. 

Sp ec iaa l  v a nwege      

Zaerum Kwist was dit in 

de eerste helft van        

november.  

Truus Lenssen en Pieter Baeten verkochten de boeken aan 

het winkelend publiek. 

Nieuwe DVD’s in de Spinde 

Piet Oomen heeft een aantal nieuwe nummers toegevoegd aan 

zijn lange reeks DVD’s. 

 Nr. 155: Opening Joepiepedje op 5-8-2019 

 Nr. 156: Monument Rust Roest - familie Groot - voor Piet Everts 

 Nr. 157: De zes van Zaerum - door Ruud Lenssen 

 Nr. 158: Pastoor Vullinghs 1883-1945 

 Nr. 159: Ter Peel - Opening Tentoonstelling 2019 
 

Ook deze zijn weer in de Spinde te leen. Vraag er gerust naar. 

Oproep Jaarboek 2019 

Binnenkort begint de redactie met de voorbereidingen voor het nieuwe jaarboek 2019. 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 12 januari 2020, is voor het           

voorwoord, verslagen van bestuur, werkgroepen, excursies en andere activiteiten en bijeen-

komsten of aanvullingen op het vorig Jaarboek. 

 

De tweede deadline, zaterdag 1 februari 2020, is voor het inleveren van de heemkundige       

bijdragen. Wel vraagt de redactie om uiterlijk 12-01-2020 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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Volgende uitgave 

ca. Maart 2020 

 

 

 

 

 

 

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 

AGENDA  
  

Maandag 6 januari 2020 

Praotaovend 

  

Het programma voor 2020 is nog 
niet helemaal klaar.  

Wat wél vaststaat zijn de           
praot-aovenden, elke eerste   

maandag van de maand. 

Laten 

we 

van  

2020 
een  

mooi 

jaar 

maken 

Rectificatie 

U heeft de fotoboeken van Jumbo misschien al gezien. In ons 

vorige nummer schreven we dat Geert Raedts van onze          

vereniging hiervoor foto’s uitgezocht had. Maar later bleek dat 

ook Michel Janssen, Mart Lenssen en Harrie Jenniskens hier ieder 

een bijdrage aan geleverd heeft. Bij deze is dit hersteld. 

NieuwjaarstreffenNieuwjaarstreffen 
Op zaterdag 4 januari 

2020 om 10.30 uur is ons 

jaarlijks Nieuwjaarstreffen 

in De Spinde. We toasten 

dan op het nieuwe jaar 

en kijken kort terug naar 

2019. 

Dit alles in een gezellige 

en gemoedelijke sfeer 

onder het genot van 

wat lekkers. 

Alle leden zijn hierbij     

uitgenodigd, met name 

onze 17 nieuwe leden 

worden van harte uit-

genodigd. Het is namelijk 

ook een prima manier 

om andere leden te     

leren kennen.  

Tot 4 januari! 


