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Redactie Retoriek 
We zijn de 10e jaargang ingegaan! Wie had 

dat kunnen denken toen ik 10 jaar gelden   

opperde dat een spreekbuis tussen bestuur 

en leden een goed idee zou zijn. Van een 

paar pagina’s in het begin is het uitgegroeid 

tot een blad van 10-15 pagina’s. Met            

uitzondering van het vorige nummer. Maar ja, 

het onderwerp was toen ook heel speciaal. 

Diverse leden melden dat ze nummer 33 niet 

ontvangen hadden. Dat klopt. Ik heb een 

foutje gemaakt in de nummering van de       

vorige editie. Voor de duidelijkheid nummer ik 

wel door. Dus dit wordt nummer 35. 

 

Foto voorkant: 

Oorlogsmonument Sevenum 

Foto: waarschijnlijk van Dr. Le Lorrain

Welkom nieuwe leden 

 Tiny Sturme-Kurvers 

 Piet Kurvers 

 Leo Holthuijsen 

 Rik Philipsen 

 Gerda Raedts-Hebben 

Bestuurs Babbels 
Wat vliegt de tijd. Als ik even terugkijk naar de 

jaarvergadering van 9 maart, dan voel ik me 

een gelukkig mens. Goede opkomst, goede 

sfeer, en een fijne avond. Onze vereniging 

draait buitengewoon goed en we hebben 

mooie plannen. 

 

Nu steekt het Corona-virus de kop op. In korte 

tijd verandert er veel en hebben we geen 

idee wat er staat te gebeuren. Ik heb het   

vertrouwen dat de stappen die gezet        

worden, zullen bijdragen aan het bestrijden 

van het virus. 

 

Ik zou willen afsluiten met de tekst  

“Help elkaar” en tot binnenkort. 
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Jaarvergadering 

Op maandag 11 maart was de 32e jaar-

vergadering van onze vereniging. Deze werd 

door 60 leden bezocht. 

 

In Memoriam 

Zoals gebruikelijk werd er stil   

gestaan bij de leden die           

afgelopen jaar van ons zijn    

heengegaan zijn: Ad Philipsen 

en Hay   Hegger. Beiden hebben 

op hun eigen wijze een bijdrage 

aan    onze vereniging gehad.  

 

Vereniging 

Per 31-12-2019 heeft onze      

vereniging maar liefst 134 leden, 

waarvan 28 gezinsleden.  

Het afgelopen jaar werden 5 

nieuwe leden         verwelkomd. 

Welkom Gerda Raedts-Hebben, 

Piet Kurvers, Tiny Sturme-

Kurvers, Lei Holthuijsen en Rik 

Philipsen. Voel je vrij om mee te 

doen en te genieten. 

Op de jaarvergadering heeft Lei 

van Gassel zich ook als lid aangemeld.      

Hartelijk welkom. 

 

Activiteiten 2019 

De voorzitter laat de activiteiten van de       

vereniging in 2019 de revue passeren, en dat 

zijn er heel wat. Excursies, lezingen, giften, 

samenwerking met externe partijen, monu-

menten, facebook, Spintölke, OLS. In het 

Jaarboek zijn deze ook verzameld en vast-

gelegd. 

 

Ook niet-leden weten ons regelmatig te       

vinden. Onze facebookpagina heeft inmiddels 

750 leden. En Zaerum Kwist maakt gretig    

gebruik van ons archief in de Spinde. 

 

Inkomsten 

E.e.a. heeft ook financiële voordelen voor   

onze vereniging gehad. Diverse leden      

werkten als vrijwilliger op het OLS, daardoor 

werd onze kas gespekt met € 1.973. 

Een van de opdrachten bij Zaerum Kwist was 

zo veel mogelijk 1 en 2 centen in te leveren. 

Dit leverde onze vereniging 

€ 281 op. 

Van de Rabo Club Support 

actie mochten we € 522,97 

ontvangen.  

Hartelijk dank aan allen die 

hier aan bijgedragen hebben.  

 

Vooruitblik 2020 

De vooruitblik op het jaar 2020 

leerde dat er stevig nagedacht 

wordt over de toekomst van 

onze Spinde. En ook over het 

digitaliseren van het archief. 

 

Zef en Jaer Mertens hebben 

aangegeven dat zij graag ons 

dialectwoordenboek willen   

digitaliseren. 

 

Er zijn plannen voor een info-

bord bij het Bedelaarspad. En 

een aantal leden van onze verenging draaien 

mee in het project: Geef ze een gezicht. Dat 

betrekking heeft op 75 jaar bevrijding, dat in 

mei gevierd gaat worden. 

Kortom ook dit jaar staat er weer van alles op 

de agenda. Want het zal zeker niet bij deze 

opsomming blijven. 

 

Contributie 

De penningmeester meldt dat bij de leden 

die een machtiging hebben afgegeven om 

de contributie te innen, deze óf al geïnd is, óf 

dat dit binnenkort gaat gebeuren. 

Voor de overige leden geldt dat verzocht 

wordt om de contributie over te maken op 

het bankrekening van onze vereniging. Op 

de laatste bladzijde onder de kop ‘Colofon’ 

staan de gegevens die u hiervoor nodig 

heeft. 
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Ook de voorzitter, Pete Leijsten was           

aftredend. Hij stelde zich verkiesbaar en werd 

herkozen.  

 
Jaarboek 

Nel Thijssen en Pieter Baeten hebben ook 

deze keer weer een schitterend jaarboek     

samengesteld. Degenen die niet op de       

vergadering waren, kunnen dit alsnog in de 

Spinde ophalen. 

 

UPDATE: i.v.m. het Coronavirus is de Spinde 

tot nader bericht gesloten. De Jaarboeken die 

niet afgehaald zijn op de jaarvergadering zijn 

inmiddels bij de leden thuisgebracht. Mocht 

dit niet het geval zijn, dan kunt u contact op-

nemen met de secretaresse. Het e-mail adres 

staat in de Colofon. 

 

Lezing kiezelstenen vloeren in Sevenum 

Pieter Baeten en Mart Lenssen vertelden na 

de pauze heel boeiend over de diverse     

vloeren van kiezelsteen die zij in Sevenum 

opgespoord hebben. 

Zo kwamen twee kiezelvloeren uit de Hees,  

die van Philipsen op de Kronenbergweg en 

van de Vorst aan bod. 

Jubilarissen 

Dit jaar waren er geen jubilarissen om in het 

zonnetje te zetten. 

 

Bestuursverkiezing 

Geert Raedts was aftredend, en stelde zich 

niet herkiesbaar. Geert vanaf deze plek      

hartelijk dank voor al je werk en inzet. 

 

Het bestuur stelde voor om Sjak Draak in het 

bestuur op te nemen. Dat voorstel werd door 

de ledenvergadering goedgekeurd. 

Sjak, welkom in het bestuur. 

Rectificatie 

In het vorige Spintölke werd uitgebreid stil-

gestaan bij allerlei activiteiten rondom 75 

jaar bevrijding. Natuurlijk zijn die activiteiten 

niet alleen door onze vereniging georgani-

seerd. Diverse instanties en vooral heel veel 

vrijwilligers hebben er aan meegewerkt.  

Het ‘Bevrijdingsweekend” van  22 t/m 24     

november zijn tot stand gekomen door een 

samenwerking tussen het Oranjecomité, de 

werkgroep Oorlogssporen Kronenberg en on-

ze vereniging.  



- 5 - 

 

Ik ben dus concreet op zoek naar: 

 Foto’s met een verhaal(tje) 

 Foto’s waar men een of meerdere       

vragen over heeft. Bv. wie er op staat, of 

waar en wanneer de foto genomen is. 

 Korte verhalen op heemkundig gebied.  

 Leden (nieuwe en leden die al langer lid 

zijn), die zich in de rubriek “Vier vragen 

aan...” nader voor willen stellen. 

 Ideeën voor activiteiten die men nu 

(thuis) kan ondernemen op heemkundig 

gebied. Denk ook aan bv. interessante 

websites of filmpjes via Youtube of zo. 

 Enzovoort, enzovoort. 

 

Zelf ga ik een aantal leden benaderen met 

concrete verzoeken om een bijdrage. Maar 

wacht vooral niet op mijn verzoek. Stuur uw 

bijdrage in. Ik zal met namen mensen bena-

deren met de vraag om zichzelf voor te stel-

len via de rubriek “Vier vragen…”. 

 

Alles kan direct naar mijn e-mail adres        

gestuurd worden: 

bjmbv7@gmail.com   

 

Helpt u mij om deze moeilijke tijd wat       

draaglijker te maken voor ons allemaal? 

 

 

Oproep !!! 

Vol ongeduld werd uitgekeken naar dit 

Spintölke, althans dat hoorde ik van diverse 

mensen. Vol ongeduld, omdat men de         

activiteiten van onze vereniging mist, onze 

bijeenkomsten op de praotaovenden, maar 

ook de opening van de Spinde op zaterdag-

morgen.  

 

De sociale contacten worden gemist. Maar 

ook de mooie verhalen die verteld werden, de 

prachtige oude foto’s die getoond werden, de 

vragen die men kon stellen en de hulp die  

altijd wel voorhanden was. 

 

De regering heeft alle bijeenkomsten tot 1 juni 

a.s. verboden. Dat houdt in dat het grootste 

gedeelte van het tweede kwartaal ook de    

activiteiten van onze vereniging waarschijnlijk 

geen doorgang vinden. Om toch die verhalen, 

foto’s en vragen te zien en te horen, heb ik 

het volgende bedacht. 

 

Als u een mooi verhaal, of foto met een      

verhaal, of vraag op heemkundig gebied 

heeft. Dan mag u dit aan mij sturen. Zodra ik 

genoeg materiaal ontvangen heb om een 

Spintölke van een pagina of 10 te maken, zal 

ik dit maken en rond laten sturen. Als dit     

volgende week al is, dan krijgt u het dan al. 

En als ik dit iedere week moet herhalen tot de 

opheffing van de restricties, dan doe ik dat 

ook. 

Op die manier probeer ik (en hopelijk u ook) 

een steentje bij te dragen aan het draaglijk 

maken van de restricties die nu gelden. 
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Lezing Gevelstenen 

Op maandag 13 januari vertelde Pieter      
Baeten in de Torrekoel in Kronenberg over 
Sevenumse gevelstenen. Al een paar jaar 
probeert hij alle gevelstenen in Sevenum in 
kaart, sorry beeld, te brengen. Inmiddels heeft 
hij er al 81 gevonden. Als definitie van een 
gevelsteen hanteert hij: “een plaat met       
inscriptie en/of een voorstelling in reliëf, die 
(meestal) de voorgevel van een gebouw 
siert”. 
Die voorstelling kan ook een jaartal zijn. En 
een bijzondere vorm van een jaartal is een 
‘chronogram’, zoals in de hoek van de        
kerktoren ingemetseld is. 
Mocht u nog gevelstenen weten in Sevenum, 
met name die niet of niet zo goed zichtbaar 
zijn van de weg, wil Pieter dit graag van u    
horen. Via de HVS kunt u contact leggen met 
hem. 
 

Geef ze een gezicht 

Onder deze noemer wil het Sevenumse koor 

Sezako samen met de leerlingen van de     

basisscholen in Sevenum en Kronenberg een 

aanta verzetsmensen in het zonnetje zetten. 

Op 5 mei a.s. is er een concert van Sezako 

met liederen uit deze periode. Tussendoor 

zullen de leerlingen hun ‘verzetsman 

of -vrouw’ mogen presenteren aan de        

aanwezigen.  

Vanuit onze vereniging zijn Nel Thijssen-

Schouten, Birgitte Beeren-Verstegen, Piet 

Seelen, Piet Snellen en Piet Oomen bij dit 

project betrokken. Samen met de scholen 

hebben zij een plan opgezet om deze        

verzetspersonen ‘een gezicht te geven’. De 

leerlingen krijgen verhalen te horen, foto’s en 

documenten te zien en misschien voelen, ze 

mogen interviews houden, maken een     

rondwandeling door het dorp, noem maar op. 

Op 5 mei zal elke school op haar eigen     

manier haar ‘verzetspersoon’ aan het          

luisterende publiek presenteren. 

De verzetspersonen zoals door Sezako      

uitgekozen, ziet u hiernaast afgebeeld.      

Herkent u ze ook? 

Update: Geef ze een gezicht 

Dit project is ingehaald door het corona-virus. Op 

last van de regering zijn de scholen gesloten. Ook 

Sezako heeft besloten minimaal tot 6 april niet te 

repeteren.  

Het is op dit moment niet duidelijk of er nog genoeg 

tijd is om het project weer op te starten. Om zo op 

5 mei de verzetspersonen te presenteren. 
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Vier vragen aan . . . 
In deze aflevering stellen Theo en Maria (Miep) Karis-Derkx zich aan jullie voor. Beiden 

geen Sevenummers van origine, maar al vele jaren ingeburgerd en gewaardeerd        

onderdeel van de Sevenumse samenleving. 

Wie zijn jullie en stel je eens voor.  

Ik ben Theo Karis, geboren in Asten in 1950 

en op 16-jarige leeftijd begonnen met    

werken bij Oskomera in Deurne. Eerst als     

constructiebankwerker en daarna als      

tekenaar van metalen ramen en deuren. 

Na 12 jaar ben ik overgestapt naar de    

Nederlandse Spoorwegen om er als      

machinist 37 jaar te blijven tot mijn         

pensionering. 

 

Mijn naam is Maria Derkx, in Sevenum     

beter bekend als Miep. Mijn ouders zijn 

Hendrik Derkx uit Bergen en Drika Hoex van 

het Most. Ik ben in 1953 geboren op de 

Heierhoeve in Grubbenvorst. Na de MULO 

heb ik de opleiding voor verpleegkundige 

gevolgd in het ziekenhuis van Horst. 

 

In 1969 ontmoetten we elkaar tijdens een 

uitwisselingsavond van de KPJ in Neerkant 

met Grubbenvorst. We trouwden in 1973 

en kwamen op de autoloze zondag 25   

november op de hoek Peperstraat Mgr. 

Evertsstraat in Sevenum wonen. In de      

zomer van 1975 zijn we verhuisd naar de 

van Reiffenburgstraat. Daar zijn onze twee 

zonen en twee dochters opgegroeid. Zij 

zijn inmiddels uitgevlogen maar wij wonen 

er nog steeds.  

 

Waarom zijn jullie lid van HVS geworden? 

Doordat Theo niet uit Sevenum kwam, er 

niet werkte en alleen bij de voetbalclub 

een beetje aktief was, kende hij bijna    

niemand. Daarom begon hij in 2002 met 

het invoeren van gegevens van personen 

die een binding met de toenmalige         

gemeente Sevenum hadden. Het totale 

aantal is inmiddels opgelopen tot 23.000. 

Dit wil niet zeggen dat hij nu meer mensen 

kent. 

Na een oproep in het Klökske in 2017 voor 

vrijwilligers bij het Aezel Projek leek dat 

mooi aan te sluiten en heeft hij zich         

aangemeld. Hoewel je geen lid van de     

Heemkundevereniging hoefde te zijn,    

werden de bijeenkomsten in De Spinde 

gehouden. Er werd veel koffie en thee     

gedronken. Het voelde niet lekker om dat 

niet te hoeven betalen. Daarom is hij lid 

geworden. Miep werd lid omdat het maar 

€10,- extra was. 

 

Welke onderwerpen of werkgroepen inte-

resseren jullie? 

Voor Theo is dat de groep genealogie 

waarvoor hij ook een presentatie van het 

programma Aldfaer, waarin die 23.000     

personen zitten, heeft gegeven. Miep 

heeft geen speciale interesse, maar als 

zich een leuke excursie voordoet, wil ze 



- 8 - 

graag mee. 

Wat zou jij voor of met HVS willen doen? 

Theo is druk met het Aezel Projek (https://

aezel.eu ) ofwel “Archief voor Erfgoed van 

Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leef-

gemeenschappen”. Dit is een project van 

het Limburgs Genealogisch en Geschied-

kundig Informatiecentrum (LGGI, 

www.lggi.nl). Het heeft tot doel de         

versnipperde erfgoed-informatie in Zuid 

Nederland te digitaliseren, te bundelen en 

voor het brede publiek beschikbaar te    

stellen via het internet. Het heeft dus niet 

alleen met Sevenum te maken maar met 

heel Limburg en misschien in de toekomst 

heel Nederland. 

We zijn met een groepje van ongeveer 10 

personen bezig met het verwerken van de 

gegevens. 

Als eerste de Oorspronkelijke Aanwijzende 

Tafels. Hierin staan de grondeigenaren   

vermeld met hun ongebouwde en         

gebouwde vaste eigendommen. Dit staat 

op volgorde van perceelnummers.  

Ze worden in een Excel-bestand verwerkt. 

Het zijn ongeveer 34 regels x 135 scans. Dit 

is bijna afgerond. 

 

 

 

Boven: kadasterboek, met daarin de gegevens per perceelnummer 

Beneden: de uitgewerkte pagina 

U ziet, alles wordt nagenoeg letterlijk overgenomen 

https://aezel.eu/
https://aezel.eu/
http://www.lggi.nl/
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De tweede ronde bestaat uit het maken 

van vectortekeningen van de minuut-

kaarten uit 1825 van de voormalige         

gemeente Sevenum.  Dit gebeurt met het 

tekenprogramma QGIS. Daarbij wordt    

gebruik gemaakt van verschillende teken-

lagen. Dat zijn onder andere: percelen, 

gebouwen, wateren en wegen. Ook dit 

gedeelte is bijna klaar. 

Daarna beginnen we met het invoeren 

van de Perceelsgewijze Kadastrale       

Leggers. Het bevat voor een deel dezelfde 

gegevens als de OAT, maar dan op artikel-

nummer gerangschikt. De gegevens zijn 

afkomstig van het kadaster. Daar kunnen 

we ongeveer 10.000 scans downloaden. 

Ook deze worden in Excel verwerkt. 

Fase 2: Het digitaliseren van de kadasterkaarten. De bovenste afbeelding laat de bocht van de 

Peperstraat zien. De onderste afbeelding is de gedigitaliseerde versie. 
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Dat is veel werk waarvoor we nog            

vrijwilligers kunnen gebruiken. Dus: 

 heb je een computer met Excel of iets 

vergelijkbaars? (Alleen opstarten is           

genoeg).  

 denk je het leuk te vinden om gege-

vens uit deze leggers over te zetten in 

de database?  

 wil je dat gewoon thuis kunnen doen?  

 heb je zin om regelmatig hierover in 

De Spinde bij te kletsen?  

 wil je verder geïnformeerd en op weg     

geholpen worden? 

 

Stuur dan een mail naar t.karis@aezel.eu. 

Theo en Miep Karis-Derkx 

 

Fase 3: het digitaliseren van de Perceelsgewijze Kadastrale Leggers. De eerste foto toont zo’n 

blad. Hierop staan alle percelen van een bepaalde persoon. De onderste afbeelding laat zien 

hoe e.e.a. via de computer verwerkt is. Deze fase lijkt heel veel op de eerste fase. 

mailto:t.karis@aezel.eu
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Maandagmorgen in de Spinde 

Z o  m a a r  e e n      

maandagmorgen in 

de Spinde.  Piet 

Oomen was er om de 

dia’s van Dokter 

Le Lorrain uit te       

zoeken. En hij kon het 

niet    laten om een 

foto te maken van de        

andere ijverige leden: 

Harrie Jenniskens en 

Ruud en Mariet       

Timmermans. 

Nieuwe DVD’s in de Spinde 

Piet Oomen heeft een aantal nieuwe nummers toegevoegd aan zijn lange reeks DVD’s. Zoals hij 

zelf zegt, zijn er vele klikjes en klakjes nodig om tot een mooi compact resultaat te komen. Van-

daar dat hij nog niet al het materiaal over de festiviteiten rond 75 jaar bevrijding verwerkt heeft. 

 Nr. 160: Evertsoord 60 jaar: 15-9-2019 - deel 1 (28 filmpjes) 

 Nr. 161: Evertsoord 60 jaar: 15-9-2019 - deel 2 (30 filmpjes) 

 Nr. 162: 75 jaar Bevrijding - Activiteiten November 2019 

 Nr. 163: 75 jaar Bevrijding - Lezing Herman van Rens, nov. 2019 

 Nr. 164: Carnaval in Zaerum - Febr. 2020 

 Nr. 165: Lezing Piet Snellen en Sraar Huijs / Joodse Rabbijn bij monument Stirling - Nov.2019 

 
 

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

Corona-virus 

Ook onze vereniging neemt maatregelen omtrent het Corona-virus. Een groot aantal leden en 

vrijwilligers van onze vereniging behoren qua leeftijd tot de kwetsbare risico-groep, daarom 

heeft het bestuur besloten De Spinde tot nader bericht te sluiten.  

De Jaarboeken die nog niet afgehaald zijn, zullen bewaard blijven.  Zodra het weer veilig is om 

De Spinde weer open te stellen zult u op de hoogte gesteld worden. Houdt het Klökske, e-mail 

en Facebook hier voor in de gaten. 

Gezondheid gaat boven alles, en wij rekenen op uw begrip. 
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Volgende uitgave 

ca. Juni 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  
  

Zaterdag 18 april 2020 
Excursie naar Museum Zorgvliet  

in Tienray 

  

Zaterdag 9 mei 2020 
Excursie naar Tegelen en Steijl 

(Trappistenklooster en          
Schutterijmuseum) 

  

Zondag 17 mei 2020 
Zomeravondexcursie naar 
Evertsoord en Mariaveen 

met Piet Snellen 

  

Zaterdag 12 september 2020 
Lezing Geert Raedts  
over Hof Tongerlo 

  

Zaterdag 10 oktober 2020 
Excursie naar de kerk en het      

brouwerij-museum in Bocholt 

  

Maandag 16 november 2020 

Filmavond verzorgd door Piet 
Oomen 

Locatie: Op den Bergen 

  

Jaarprogramma 2020 

De activiteitencommissie heeft 

ook voor 2020 weer een mooi 

programma in elkaar gezet. 

Het is goed om op deze plek 

de leden nog eens voor het 

voetlicht te halen: Jan Dinghs, 

Nettie Driessen, Geert Raedts 

en Mariet Timmermans. 

Met betrekking tot de Praot-
aovenden dient nog             
opgemerkt te worden dat deze 
in principe op de eerste   
maandag van de maand 
plaatsvinden. Echter in 2020 
zijn diverse eerste maandagen 
een feest– of herdenkingsdag. 
Zoals bevrijdingsdag, 2e    
Pinksterdag en kermis-
maandag. 

 

Let op: i.v.m. de 
maatregelen rondom het 

Corona-virus gaan de 
activiteiten tot 1 juni 
waarschijnlijk NIET 

door. Houdt  uw e-mail 
en/of de mededelingen 

in het Klökske in de 
gaten voor meer info. 

Dit geldt ook voor de 
openstelling van De 

Spinde 

PRAOTAOVENDEN 

Iedere eerste maandag van de maand is er in De Spinde een zogenaam-
de ‘Praotaovend’. Allerlei onderwerpen passeren de revue. Iedereen 
kan en mag meepraten, maar vooral leren en genieten van de rijke ge-
schiedenis en cultuur in Sevenum, Kronenberg en Evertsoord. De vol-
gende data zijn gepland (onder voorbehoud): 
Maandag 11 mei 2020:  Praotaovend (ivm Dodenherdenking) 
Maandag 15 juni 2020:  Praotaovend (ivm Pinksteren en kermis) 
Maandag 6 juli 2020  Praotaovend 
Maandag 7 september 2020:  Praotaovend 
Maandag 5 oktober 2020:  Praotaovend 
Maandag 2 november 2020:  Praotaovend 
Maandag 7 december 2020:  Praotaovend 


