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Redactie Retoriek 
 

De tijd vliegt, zelfs in deze tijd met veel         

beperkingen. Voor u ligt al weer het 5e 

Spintölke van dit jaar. Acht pagina’s vol met 

heemkundig materiaal. 

Links en rechts krijg ik berichten dat u dit 

graag leest. En ik maak ze graag. Ook wordt 

er inhoudelijk gereageerd. Ook op artikelen in 

het jaarboek. Zo staat er in dit nummer        

verteld in welk ziekenhuis mijn tante kort na 

haar geboorte terecht kwam. 

Dat zijn voor mij de pareltjes op heemkundig 

gebied. Verhalen die niet in de archieven    

terug te vinden zijn. Dus blijf vooral reageren, 

via e-mail of telefonisch. Samen kunnen we er  

beslist een mooi verhaal van maken.  

 

 

Welkom nieuwe leden 

 Deze periode geen nieuwe leden 

Foto voorkant: 

Foto van ‘een bidstoel met kerkboeken, 

rozenkrans, beursje met het plaatsgeld 

en handtasje. 

Foto aangeleverd door Marga Raedts 

De bidstoel 
 

Een houtworm zat in een bidstoel 

En at en at een heleboel 

Op die bidstoel zat tante Lien 

Ze had de houtworm nog nooit gezien 

En die at maar door en at maar door 

Totdat de stoel krikte en krakte 

En tante Lien in de Mis van half tien 

Pardoes door de bidstoel zakte 
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Het Rijke Roomsche Leven 

 

Vroeger telde bijna ieder Sevenums gezin 

een of meerdere priesters en / of klooster-

lingen. De ouders waren daar erg trots op. 

Zo ook in mijn familie. Een zus van mijn groot-

moeder van moederskant, Elisabeth Janssen 

1873-1946, was op 2 januari 1897 ingetreden 

bij de Congregatie van de Kleine Zusters 

van St. Joseph te Heerlen. Zij kreeg de     

kloosternaam Zr. Humiliana. 

Zr. Humiliana bezat een relikwie met 

“Pauselijke Zegen” (certificaat van echt-

heid). Deze relikwie zou tegen allerlei    

kwaaltjes bescherming bieden. De           

vertaalde tekst van het certificaat is als 

volgt:  

 

IN DE NAAM VAN DE HEER AMEN  

Ik, die ondertekend heb, bevestig met vast 

geloof, tot meerdere eer van de 

Almachtige God tot verering 

van Zijn Heiligen, dat dit auten-

tieke deeltjes van de Heilige 

Aarde zijn van de graven van 

de H. Maria, de H. Joseph, de H. 

Anna en van     Johannes de 

Doper in de woestijn. Bevestigd 

door de delegatie en authoriteit 

van de Hoogwaardige            

Excellentie Mgr. Johannes 

Paredis, Bisschop van            

Roermond. Dit getuige de hand-

tekening en het zegel van de 

Algemeen Overste van de     

paters Franciscanen. 

Venray, 22 december 1874. 

Bij de relikwie was een eigenhandig                

geschreven briefje van Zr. Humiliana met de 

volgende tekst: 

“Deze brief hoort bij de relikwie, wil hem       

voorzichtig behandelen, het is de Pauselijke    

Zegen en bewijst de echtheid ervan. Gelooft zij 

Jezus Christus, bid voor mij. 

Voor mijn zuster en na de dood van zuster en 

zwager, voor haar oudste dochter Marie.” 

Mijn grootouders zijn resp. in 1938 en 1939      

overleden. Na het overlijden van Zr. Humiliana 

kreeg Marie, mijn moeder, de relikwie met het 

certificaat van echtheid. 
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Monument Saardijk 

Afgelopen jaar is op de Saardijk het            

monument geplaatst ter nagedachtenis aan 

John Shiells en Ida Pauwels. Van alle             

activiteiten en festiviteiten rondom dit         

monument is een foto-album gemaakt. Via 

deze link kunt u dit album bekijken. En         

desgewenst ook 

nog als fotoboek 

bestellen. 

 

Met dank aan  

Piet Snellen 

De slager 
 

De foto is van ca. 1909. De personen zijn 

(v.l.n.r.) mijn opa Frederik Schlooz, tante Tru 

en ome Toon, van oma’s kant. 

Ze hebben net een koe geslacht voor de 

zomer– of winterkermis.  Even goed op de 

foto kijken, want de koe hangt echt aan de 

ladder. 

 

De koe is gewoon in de schuur geslacht. Er 

was geen koeling of keuring in die tijd. Op  

de ‘klots’, het hakblok, op de voorgrond 

werd het vlees uit elkaar gesneden en in 

porties verdeeld. Dat is tegenwoordig niet 

meer voor te stellen. 

 

 



- 5 - 

Ziekenhuis in Helmond 

In het laatste jaarboek schreef ik over de   

bijzondere omstandigheden rond de         

geboorte van mijn tante Gerry Verstegen. 

Gerry werd in december 1944 geboren, na 

de bevrijding van Sevenum. Omdat ze te 

vroeg geboren werd, moest ze in een      

couveuse, maar het ziekenhuis in Venlo was 

onbereikbaar. De brug was kapot. Boven-

dien was Venlo nog bezet door de Duitsers. 

Ik schreef ook dat ik niet precies wist naar 

welk ziekenhuis ze gebracht werd, Deurne of 

Helmond. Onlangs kreeg ik een telefoontje 

van Toos van der Hulst-Rijs uit Kronenberg. Ze 

had het verhaal gelezen en kon het          

aanvullen. Zij vertelde dat het Helmond was, 

want haar oudste zus Mia had er in dezelfde 

tijd gelegen. 

Mia, 8 jaar in die tijd, had erge last van     

buikpijn. Ze was al enige tijd ziek te bed. En 

als de pijn té erg werd, dan lag er een steen 

onder haar bed, die ze op haar buik kon   

leggen, zodat de pijn nog enigszins te       

dragen was. Door Dr. Le Lorrain werd ze uit-

eindelijk in het ziekenhuis opgenomen voor 

een operatie. Dat werd dus Helmond. 

Vader Rijs ging regelmatig op de fiets naar 

Helmond om zijn dochter te bezoeken. Hij 

overnachtte in Helmond. De volgende dag 

fietste hij weer terug naar huis, na nóg een kort         

bezoekje aan Mia. Hij wist dat Gerry Verstegen 

er ook lag en zal wellicht ook berichten van 

haar naar Sevenum overgebracht hebben. 

In het artikel vertelde ik ook dat tegelijk met 

Gerry, ook een overleden Sevenummer terug 

keerde naar Sevenum, om daar begraven te 

worden. Toos wist ook te vertellen wie dit was. 

Vader Rijs had namelijk de zware taak             

gekregen om diens weduwe over het overlijden 

in te lichten. Vanwege de moeilijke omstandig-

heden kreeg de weduwe dit bericht pas 14        

dagen na het overlijden van haar man. 

De overledene was Jan Hubert Billekens. Hij was 

in 1923 gehuwd met Maria Petronella (Nelke) 

Huijs en woonde op de Kronenberg. Het       

echtpaar Billekens-Huijs had geen kinderen. 

Jan Hubert Billekens overleed op 8 januari 1945 

in Helmond. Zijn lichaam en de kleine Gerry 

Verstegen zullen dus waarschijnlijk eind januari 

of begin februari van dat jaar weer naar         

Sevenum gebracht zijn. 
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Ik ben Mariet Nellen

-Kurvers, geboren in 

Kronenberg. Ik ben 

68 jaar oud en ge-

trouwd met Jeu Nel-

len en moeder van 

3 kinderen en oma 

van 5 kleinkinderen. 

Mijn hobby’s zijn: in 

de tuin werken, 

wandelen, lezen, 

de kleinkinderen 

voorlezen en lekker 

in d’n hof zitten. 

Ik ben lid geworden van de Heemkunde-

vereniging door de verhalen van zus 

Treesje, het zien van de mooie jaar-

boeken  en mijn algemene interesse in 

de geschiedenis van Sevenum. Interesse 

vooral in de mensen van vroeger, hoe ze 

leefden en werkten. Hun gezinnen,   

scholen en alles wat voorbij komt. De   

excursies van vorig jaar vond ik heel 

goed, en ook de lezing van Annie 

Schreuders-Derks over Sinterklaas vond ik 

prachtig. 

Voorlopig wil ik vooral veel luisteren naar 

wat veel oudere mensen nog van vroe-

ger vertellen. 

Groetjes, 

 

Mijn naam is Tiny Kurvers en ik ben        

geboren in Kronenberg op 14 oktober 

1950 als 7e in een gezin van 11 kinderen. 

Na de Mulo in Blerick heb ik de Kleuter-

leidstersopleiding gevolgd, en ik ben tot 

2010 werkzaam geweest in het onderwijs. 

In 1973 ben ik getrouwd met Hay Sturme 

(van Sturme Piet, de buschauffeur). Helaas 

is Hay in 2015 overleden aan een hart-

stilstand. Ik heb 2 kinderen en 3 klein-

kinderen en de 4e is op komst. 

Ik ben door Treesje (mijn zus) geattendeerd 

op de Heemkundevereniging. De praat-

avonden waar ik ben geweest waren zeer 

interessant. Soms ken ik wel iemand op de 

vertoonde foto’s , maar vaak ook niet.     

Gelukkig zijn er dan altijd mensen die wel 

iets meer kunnen vertellen over de foto’s. 

Dat is altijd weer leuk om te horen. Erg leuk 

zijn de verhalen die je dan hoort van de 

(meestal) oudere mensen die aanwezig zijn. 

Ongelooflijk wat sommige mensen nog    

weten. Soms zijn dingen herkenbaar, en 

vaak ook niet. Maar ook dan is het altijd 

leuk om naar de verhalen te luisteren. 

Mijn hobby’s zijn: mijn kleinkinderen, mijn 

tuin, wandelen en puzzelen 

En verder ben ik nog actief als vrijwilligster 

bij de schoolbibliotheek van de Dobbel-

steen en bij de peuterspeelzaal. Je ziet dat 

ik me niet verveel. 

Groetjes, 

 

Stel je eens voor … 

Na lange tijd zijn er 2 leden gevonden die mee willen werken aan deze rubriek. Als u ook 

mee wilt doen, heel graag. Stuur uw verhaal met een (of meer) mooie foto’s in.  

Deze keer de zusjes Kurvers: Mariet en Tiny. Beiden zijn aangestoken door de                   

enthousiaste verhalen van hun jongste zusje Treesje, onze secretaresse. 
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Zaerum in bewegend beeld (1) 

Schrijven lokt reacties uit, heel fijn. Zo heeft 

Piet Oomen mij een hele lange lijst met film-

materiaal op internet gestuurd. Allemaal be-

trekking op Sevenum en haar inwoners. De 

lijst is echt lang. Dus zal ik deze over meerde-

re Spintölkes verdelen. Sommige filmpjes zijn 

al een keer vermeld. Met het verzoek van 

Piet om aanvullingen op deze lijst naar hem 

te mailen: piet.oomen@kpnmail.nl. 

 

 Sevenum van boven - Emiel Sijbers 

 Dodenherdenking Sevenum 

 Evertsoord, kerk en gevangenis 

 HadM800 - Montair in Kronenberg 

 Passie voor vis 

 Palingkwekerij (2009) 

 John en Mieke van Dooren 

 Evertsoord, het begin (1938) 

 Ongerwaeg - rotstuin van Joep Hermkens 

 Ongerwaeg - Paul Baeten 

 Kapel van het wonderbare schot 

 Fabianus en Sebastianus - Sevenum 

 Staatsie 1866 

 Knopen lopen kulinair - 2011 

 Knopenlopen kulinair - 2014 - Staatsie 

 Knopenlopen kulinair - 2013 

 Vleesveehouderij Ferd Janssen - Beter Leven 

Keurmerk (met drone) 

 IJs– en versboerderij De Veldweide 

 De Veldweide - Van koe tot hééééémelse 

modder 

 Gasterij Bergerbaan 

 Ongerwaeg - volkstuin van Mieke Verheijen 

 Rowwen Heze - Aardbeienblond clip 

(opnames op Steinhagen) 

 Rowwen Heze - Lichtblauwe lucht (opnames 

bij de Kruusboëm)

 Koning Breurs 

 Wies Raedts - Evertsoord 

 PI Ter Peel opent de deuren 

 Grandorse promo 

 Grandorse 

 Daor deze straot - De zes van Zaerum 

 Weej zeen os in Zaerum - OLS 2019 

 Schutterij wint OLS 2018 

 Ongerwaeg - Vorsterhand Zorgboerderij 

Podcast 

Een podcast is een audio-uitzending die via internet beschikbaar is. Veel omroepen    

bieden podcasts van uiteenlopende aard aan. Maar tegenwoordig ook musea,               

verenigingen en ook particulieren. 

Men kan ze via de laptop of computer beluisteren, maar ook via de mobiele telefoon.  

Ik heb er een aantal verzameld op heemkundig gebied. Als u er meer weet, s.vp. een 

bericht sturen, dan kan ik ze de volgende keer vermelden. 

Podcast van het LGOG (iedere week een nieuwe) 

Podcast van het Rijksmuseum (de laatste gaat over de bevrijdingsrok) 

Podcast van Tim en Paul (over hun favoriete historische figuren) 

Diverse podcasts over historie (kies zelf de leukste of informatiefste uit) 
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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 activiteiten 
afgelast worden. Let op uw         

e-mail en het Klökske. 

  

Maandag 15 juni 2020 
Praotaovend in de Spinde 

  

Maandag 6 juli 2020 
Praotaovend in de Spinde 

  

Maandag 7 september 2020 
Praotaovend in de Spinde 

  

Zaterdag 12 september 2020 
Lezing Geert Raedts  
over Hof Tongerlo 

  

Maandag 5 oktober 2020 
Praotaovend in de Spinde 

  

Zaterdag 10 oktober 2020 
Excursie naar de kerk en het      

brouwerij-museum in Bocholt 
  

Maandag 2 november 2020 
Praotaovend in de Spinde 

  

Maandag 16 november 2020 

Filmavond door Piet Oomen 
Locatie: Op den Bergen 

  

Maandag 7 december 2020 
Praotaovend in de Spinde 

  

Vele handen 

Mocht u behoefte hebben om 

thuis zélf heemkundig bezig te 

zijn. Dan kan ik het project 

“vele handen” van harte aan-

raden. Hiervoor is alleen een 

com pu te r  en  in te rn e t -

verbinding nodig. Het is een 

nationaal project waarbij    

mensen vanuit thuis de archief-

bronnen ontsluiten. Ze nemen 

de gegevens over, zodat deze 

voor iedereen toegankelijk zijn. 

Ver sch i l l ende arch ieven       

hebben projecten hiervoor ter 

beschikking gesteld.  

 

Sevenums project 

Een soortgelijk initiatief, maar 

dan specifiek voor Sevenum, is 

ons eigen Aezelprojek. HIerbij 

wordt het kadaster toegankelijk 

gemaakt. Er is geen specifieke 

kennis van het kadaster nodig, 

a l l e e n  e e n  c o m pu te r ,             

internetverbinding en wat tijd. 

Theo Karis van onze vereniging 

leidt dit project en zijn groep 

kan nog veel hulp gebruiken. 

Het zou toch fantastisch zijn als 

we thuis kunnen achterhalen 

waar  on ze  voorouders            

gewoond en geleefd hebben. 

Meedoen kost net zo veel tijd 

als u zelf daar voor over hebt. 

En Theo Karis zal u graag wijzen 

hoe dit kan. Neem daarvoor 

contact met hem op via zijn      

e-mail: tbjkaris@hotmail.com . 


