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Redactie Retoriek 
Nog dezelfde dag dat het Spintölke          

doorgestuurd was, kreeg ik al de eerste twee 

bijdragen. Dank jullie wel. Super fijn dat er 

mensen zijn die mee willen werken. 

 

Voor de volgende editie is mijn voorraad     

artikelen op. Dus alle ideeën, foto’s (al dan 

niet met een verhaal erbij), vragen en zo,   

mogen naar mijn mail-adres gestuurd         

worden: bjmbv7@gmail.com. 

 

Ik denk dat heel veel van U wel iets moois te 

melden hebben. Dus laat U vooral niet tegen-

houden. 

 

 

Foto voorkant: 
Willem (Wiel) Lemmen (1860-1952), van 

het Kleef, in 1888 gehuwd met          

Hendrina Pauwels 

Foto genomen door Jacques Janssen 

op Tweede Paasdag 1952. Volgens zijn 

aantekening was het toen een super-

warme dag, zó warm dat de toen        

92-jarige Wiel zich niet kon herinneren 

dat het met Pasen ooit zo warm was.  

Kort hierna overleed Wiel. 

Welkom nieuwe leden 

 Marianne Linders-Winkelmolen 

 Jack en José Gommans 

 Wiel Houwen 

 Lei van Gassel 

Het lijkt mij mooi om op deze plek, ter 

bemoediging, het laatste couplet van 

het Zaerums Volkslied te zetten: 

 

Mar Zaerum zal herriëze 

‘t Raodhoeës en de kerk 

‘t zal wal môite koste 

Mar ieëndracht makt os sterk 

De velde blieve bluije 

D’n boor din trekt zien voôr 

Zoeë zal ‘t altieëd blieëve 

‘t hieële laeve daor 
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Zaerumse sigarendozen 

Marga Raedts-Kuijpers meldt dat ze nog 

steeds met plezier terugkijkt  naar de excursie 

van onze vereniging op hun boerderij De 

Klassehof. Die was zaterdag 7 september 

2019, vorig jaar dus. 

Tijdens de rondleiding was ze vergeten te 

vermelden dat ze ook een klein collectie      

sigarendozen van ‘echte Zaerumse’             

ondernemers hadden. Ze stuurde een foto er 

van op. 

 

De prijzen staan er nog op. Sigarenzaak  

Pierre Wanten aan de Molenstraat hanteerde 

de volgende prijzen: 

 100 Wilde Havanna fl. 39,50. Los van 56 

voor 39,5 cent 

 Nog eens 100 Wilde Havanna fl. 37.00, 

los van 53 voor 37 cent 

 Havanna Corona Naturel 50 sigaren 

voor fl. 20,00 

Op sommige dozen staat zelfs het gemeente-

wapen van Sevenum afgedrukt. 

Bij Sigarenmagazijn Driessen-Lommen aan 

de Markt, ofwel Kapper Ben, kosten de         

sigaren: 

 Senoritas Naturel Lichte Melange: 50 

sigaren voor fl. 13,00 

 

Op de sigarendoos van Rokesshop Geurts 

aan de De Donckstraat staat geen prijs      

vermeld. 

Op de pagina hierna zijn een aantal kranten-

artikelen over sigaren in Sevenum verzameld. 
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Sigarendozen in de krant 

In aanvulling op het artikel over de sigarendo-
zen van Marga Raedts, ben ik de kranten    
ingedoken. Of er nog advertenties waren van 
deze sigarenmagazijnen. Op deze pagina 
mijn vondsten. 

De Tijd, dd. 16-01-1909 

Nieuwe Venlosche Courant, dd. 24-03-1923 
 
 

Nieuwe Venlosche Courant, dd. 15-12-1923 

Nieuwe Venlosche Courant, dd. 01-08-1929 

Limburgsch Dagblad, dd. 24-11-1955 
 

Limburger Koerier, dd. 17-11-1939 
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Nieuwe Venlosche Courant, dd. 08-11-1935 

Nieuwe Venlosche Courant, dd. 31-12-1937 

Nieuwe Venlosche Courant, dd. 11-06-1935 

Nieuwe Venlosche Courant, dd. 13-06-1937 

Nieuwe Venlosche Courant, dd. 31-12-1937 

Nieuwe Venlosche Courant, dd. 31-12-1940 
 
 
Nieuwe Venlosche Courant,  
dd. 31-12-1938 
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Ook hier weer een kleine greep uit de titels: 

 Jomanda woonde op de Wijnberg 

 Dubbelmoord bij de Venkoelen (over het 

echtpaar Maisonpierre, dat in Sevenum   

ondergedoken zaten) 

 Bezoek Graaf Zeppelin aan Venlo 

 Sax-remedie 

Interesse gewekt en meer willen lezen? Klik 

op deze link. 

 

Verhalensite van het Limburgs Museum 

Spannende, soms ontroerende verhalen over 

de vele historische figuren uit onze provincie, 

belooft de site. De feiten in de verhalen zijn 

gecontroleerd door deskundigen. Iedereen 

wordt aangemoedigd om ook verhalen in te 

sturen. Dus als u nog tijd over heeft…. 

 Hoe een sterrenkundige uit Hout-Blerick 

een bekende Nederlander werd 

 Maarten Schenck van Nijdeggen 

 Frans Maas, grondlegger van het gelijk-

namige bedrijf 

 Johannes Knippenbergh uit Helden 

 Christiaan Hesen, alias Rowwen Hèze 

 Franz Clemens von Fürstenberg, alias de 

gekke graaf 

Interesse gewekt? Volg deze link. 

Geef ze een gezicht 

Weet u nog? De plannen om met de leer-

lingen van de scholen een aantal mensen uit 

het verzet “een gezicht te geven”? 

In het vorige Spintölke was helaas de naam 

van een persoon niet vermeld. Dus nu de   

volledige lijst met mensen van onze            

vereniging die hier aan mee gaan werken: 

 Birgitte Beeren-Verstegen 

 Michel Janssen 

 Piet Seelen 

 Piet Snellen 

 Nel Thijssen-Schouten 

 

Heemkunde thuis 

Onder deze titel een aantal interessante      

internetsites om vooral thuis toch onze      

honger naar heemkunde te kunnen voeden. 

Als u er nog meer weet? Meld het, dan      

worden ze in de volgende uitgave vermeld. 

 

Archiefsprokkel RHCL 

Deze pagina van het regionaal historisch   

centrum Limburg bevat, zoals ze zelf zeggen, 

allerlei verrassende verhalen uit het archief. 

Een kleine greep uit de verhalen: 

 Waar woonden Adam en Eva?  

 Mijnheer de baron is boos 

 Een kijkje in de keuken van de familie 

Behr 

 De eerste echtscheiding van Nederland 

Men kan zelfs op onderwerp zoeken. Klik op 

deze link om er te komen. 

 

Floddergatsblog 

Sinds februari 2016 staan er op deze blog 

van Sef Derkx allerlei kleine en grote          

verhalen over Venlo. Vaak door hemzelf     

geschreven op een heel herkenbare ludieke 

manier. Maar vaak ook van gastschrijvers. 

https://floddergatsblog.wordpress.com/
https://www.limburgsmuseum.nl/nl/ontdek/verhalensite/
https://www.rhcl.nl/nl/ontdekken/blog-overzicht
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Vier vragen aan . . . 
Piet Hoogers. Sevenummer van geboorte en sinds geruime tijd woonachtig in Blerick, 

trouw bezoeker van de ‘Praotaovenden’ en genealogie-bijeenkomsten. Deze keer stelt 

hij zichzelf voor. Hij koos er voor om het in verhaalvorm te doen. Uiteraard mag dat. 

Mijn naam is Piet Hoogers en ben geboren in 

1947 op de Vinkepas in Sevenum. Van de Vin-

kepas kan ik me niet veel herinneren, omdat 

wij met het gezin verhuisd zijn naar de Donck-

straat. Ik was toen 4 of 5 jaar.  

In de 70-er jaren ben ik dicht bij het werk gaan 

wonen in Venray op de Maasheseweg. In 1978 

heb ik een huis gekocht in Blerick samen met 

mijn vrouw Maria Ferron (die in Limburg     

woonde, maar geboren is in Amsterdam). In 

dat huis  wonen we nog steeds. Samen kregen 

we twee zonen, waarvan de jongste helaas op 

19-jarige leeftijd is overleden. 

 

Nadat ik de LTS metaalbewerker had gedaan, 

ben ik in 1967 als tester van kopieerapparaten 

gaan werken bij de "Rank" (Rank Xerox) in   

Venray, die daar in 1965 zijn eerste gebouwen 

had neergezet. In het begin werden we nog 

met bussen of taxi's thuis opgehaald. (Wat een 

weelde!!) 

Ook bij dit grote bedrijf, met op een gegeven 

moment zo'n 3.000 medewerkers, kwam de 

klad er in. In 1981 kwam een grote klap met 

413 ontslagen. Op dit moment zijn een aantal             

gebouwen weer afgebroken en werken er nog 

slechts zo’n 100 medewerkers, verspreid over 

Venray en Venlo. Gelukkig kon ik destijds 

mijn baan behouden.  

 

Helaas kreeg ik gezondheidsproblemen en 

heb ik in 1995 een hartoperatie gehad met 5 

omleidingen. Nadat ik daar weer van 

"opgeknapt" was, ben ik terug gegaan naar 

Xerox (zoals men toen schreef) op de         

afdeling kopie-service. Daar heb ik de        

inkopen en de financiële administratie      

gedaan tot aan mijn vervroegde uitdienst-

treding in 2005. Toen dacht ik een zee van 

tijd te hebben om aan mijn hobby's te        

beginnen, zoals klusjes in en om huis,         

knutselen (wat ik graag doe) en ook mijn  

genealogie weer op te pakken, wat een   

hele tijd op een laag pitje had gestaan. 

Niets is minder waar: als je tijd genoeg hebt, 

kom je tijd tekort. 

 

In 1996 heb ik contact opgenomen met Nel 

Verstegen (die toen penningmeester was) 

om te informeren naar de Heemkunde     

vereniging in Sevenum, wat het inhield en 

Familie Hoogers-Thijssen, het ouderlijk gezin van Piet. Piet staat middenvoor. 
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met ook daarvan weer de 

ouders enz. enz., zodat ik nu 

een "verzameling" heb van 

dik 64.000 personen. Zo 

kwam ik er achter dat half 

S e v e n u m  u i t e i n d e l i j k 

(weliswaar ver weg) familie 

is van elkaar.  

 

Bij de namen wil je natuurlijk 

ook de  geboorte-, huwe-

lijks  en overlijdensaktes   

hebben. Joep de Jong 

heeft me hierbij geholpen 

en met zijn advies en hulp 

ben ik begonnen alle       

gegevens in het pro-

gramma GD90 te zetten. 

Daar was ik best tevreden mee, tot ik in      

contact kwam met mensen die het             

genealogie-programma PRO-GEN hadden. In 

2000 heb ik dit programma gekocht en tot op 

heden werk ik daar nog steeds prettig mee. 

(Ofschoon ook dit programma natuurlijk zijn 

beperkingen heeft.) 

 

Via mensen van de PRO-GEN groep, waar 

Pieter Baeten deel van uitmaakte, kwamen 

wij er achter dat op internet aktes van Family-

Search met een tool in grote hoeveelheden 

tegelijk waren te downloaden. Pieter en ikzelf 

hebben dit toen gedaan met een hele hoop 

aktes, ook van omliggende dorpen. Echter vrij 

snel nadat we begonnen waren met       

downloaden, werd deze tool van het internet 

afgehaald, zodat het massaal downloaden 

afgelopen was. Jammer, we hadden nog zo-

veel meer willen hebben. 

 

Uit deze downloads heb ik aktes apart gezet, 

die betrekking hadden op de personen die ik 

in mijn bestand had. Deze moeten in de      

gegevens verwerkt worden. Ook de aktes zelf 

moeten "opgeschoond" worden, deze zijn n.l. 

soms erg donker, met veel ruis erin. 

 

Je kunt begrijpen dat dit voor duizenden     

aktes een tijdrovende bezigheid is, maar ik 

vind het leuk om te doen. Voorlopig hoef ik 

me dus niet te vervelen. 

 

Mogelijk zijn de “vier vragen” hiermee         

beantwoord. 

 

Groeten, Piet Hoogers 

wat de activiteiten waren. 

Degene die Nel kennen, 

weten dat je "verkocht" 

bent als je met haar over 

genealogie begint. Dat was 

ik ook en heb me direct 

aangemeld bij de Heem-

kunde vereniging Sevenum 

en me      gelijk opgegeven 

v oor  d e  wer kgr oep           

genealogie. 

In 1989 is de werkgroep 

veldnamen opgericht, waar 

ik me ook voor heb aan-

gemeld en deelgenomen. 

Door de jaren heen heb ik 

Jeu Baeten vaak geholpen 

met klusjes o.a. in de "oude"      

Spinde. 
 

Toen ik nog werkte, heb ik voor Piet van 

Enckevort veel ordners kunnen kopiëren, 

waarbij ik tevens een kopie voor mij maakte 

(uiteraard met toestemming van Piet). De 

ordners bevatten diverse documenten        

betreffende kadaster, huisnummering,      

veldnamen, burgerlijke stand, schepenbank 

enz. enz.  Dit kopiëren ging toen, na           

toestemming,  op het  werk  vr i j                       

gemakkelijk, daar de machines toch getest 

moesten worden. Dat was een mooi           

karweitje voor in mijn pauze. 
 

In 2008 was de expositie Markt m.b.t. het       

20-jarig jubileum van de Heemkunde-          

vereniging Sevenum, waarbij ik o.a.          

meewerkte aan het uitzoeken van foto’s, het 

opplakken op de speciaal daarvoor            

bestemde borden en de verzorging en       

opstelling bij de expositie. 
 

In 2012 op zondag 17 juni zijn de schilderijen 

van de burgemeesters van Sevenum in het 

winkelcentrum opgehangen. Team: Piet 

Everts, Jeu Baeten, Mart Lenssen, Hay        

Hegger, Nel en Hay Thijssen en ikzelf. 
 

Op een leeftijd van zo’n jaar of 25 was ik al 

begonnen met het uitzoeken van mijn         

familie. In de begin periode heb ik dit op mijn 

manier op papier gedaan, wat later niet 

meer te overzien was. Ik had besloten om 

van mijn ouders uit naar "boven" te gaan, dus 

grootouders, overgrootouders enz. Maar ik 

kreeg zoveel plezier in het opzoeken en naar 

archieven gaan, dat ik ook de kinderen van 

grootouders en overgrootouders erbij zocht, 
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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  
Let op: i.v.m. landelijke            

restricties kunnen activiteit-
en afgelast worden. Let op 
uw e-mail en het Klökske. 

  

Zaterdag 9 mei 2020 
Excursie naar Tegelen en Steijl 

  

Maandag 11 mei 2020 
Praotavend in de Spinde 

  

Zondag 17 mei 2020 
Zomeravondexcursie naar 
Evertsoord en Mariaveen 

met Piet Snellen 

  

Maandag 15 juni 2020 
Praotavend in de Spinde 

  

Maandag 6 juli 2020 
Praotavend in de Spinde 

  

Maandag 7 september 2020 
Praotavend in de Spinde 

  

Zaterdag 12 september 2020 
Lezing Geert Raedts  
over Hof Tongerlo 

  

Maandag 5 oktober 2020 
Praotavend in de Spinde 

  

Zaterdag 10 oktober 2020 
Excursie naar de kerk en het      

brouwerij-museum in Bocholt 

  

Maandag 2 november 2020 
Praotavend in de Spinde 

  

Maandag 16 november 2020 

Filmavond door Piet Oomen 
Locatie: Op den Bergen 

  

Maandag 7 december 2020 
Praotavend in de Spinde 

  

Willem Lemmen in de krant 

De onderstaande artkelen gaan 
over Wiel Lemmen, wiens foto de 
voorpagina siert. 

 

Venloosche Courant, dd. 06-02-
1892 

 

Nieuwe Venlosche Courant, 

dd 18-07-1911 

 

De Limburger, dd. 18-05-1938 

 


