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Redactie Retoriek 
Voor u ligt het laatste Spintölke, voorlopig althans. 

Mijn voorraad verhalen, foto’s en stukjes zijn op dit 

moment helemaal op. 

Dus zien we elkaar rond september weer, tenzij 

mijn mailbox volstroomt met allerlei leuke         

anekdotes, wetenswaardige verhalen prangende 

vragen of fantastische foto’s. Het is aan u. 

Vanaf deze plek dank ik iedereen die de laatste 

maanden een bijdrage ingezonden heeft heel 

hartelijk. Zonder jullie had ik niet al die Spintölkes 

kunnen vullen. En ook deze editie is weer goed 

gevuld, en hebben een flink aantal mensen 

mooie bijdrages aangeleverd. Dank jullie wel! 

Voor nu, fijne zomerperiode en blijf vooral          

gezond! 

 

 

Welkom nieuwe leden 

 Deze periode geen nieuwe leden 

Foto voorkant: 

Transformatorhuisje van de PLEM  

aan de Maasbreeseweg 

Foto: Jeanne Raedts,  

dd. dinsdag 30-07-1991 om 18.10 uur 

Inzet: de ‘bezige’ bij die naast de deur 

ingemetseld is in dit huisje 

Vriendschap 

Zo broos en breekbaar als eierschaal 

door een zorgzame benadering zal zij heel blijven 

en steeds kostbaarder worden 
 

29 oktober 1988 

(uit: Aezelsuurkes, 2015) 
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What’s in a name 

Al zoekend in archieven en oude aktes, 

kom ik soms leuke en aparte dingen     

tegen. Zoals deze geboorte-akte. 

 

Op 7 januari 1885 komt de Sevenumse 

molenaar Tilman Janssen, alias Mulder 

Maan, de geboorte van zijn zoon       

aangeven op het gemeentehuis. Zoals 

gebruikelijk neemt hij twee buurmannen 

mee die als getuige optreden: Theodor 

Hubert Stappers en Gerard Tielen. Mooi 

om te zien dat het allemaal ambachtslui 

zijn. Respectievelijk molenaar (de vader), 

koperslager en smid. Ze wonen in 1885 

allemaal in de kom. Janssen op de hoek 

van de Markt en de Peperstraat (nu     

Bebo), Stappers een paar deuren richting 

kerk aan de Markt, en Tielen in de Peper-

straat (net naast de huidige Kuiper). 

 

Wat mij echter opviel waren de voornamen 

van het kind: Caspar Melchior Balthasar. De 

drie wijzen uit het Oosten. En ja hoor, de 

kleine was op 6 januari geboren, op Drie 

Koningendag. 

Om het verhaal compleet te maken, ver-

meld ik nog dat de kleine Caspar in april 

1886 al overlijdt. Hij werd ruim een jaar oud. 
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Uit de oude schoenendoos 

Op de zolder van de 

Klassenhof vond ik dit 

o u d e  s c h o e n t j e 

(rechts op deze        

pagina). Het zal meer 

dan 100 jaar oud zijn. 

De onderkant is hele-

maal ‘bespijkerd’ met 

echte spi jkertjes. 

Prachtig om te zien. 

Ook het bovenstaande 

paar stond op zolder. 

De onderkant is hier 

weer interessant. Onder 

de hak is een hoefijzer 

bevestigd. En onder de 

tenen spijkers met flinke 

koppen. Ik vermoed 

dat deze schoenen 

met name in de 

sneeuw gedragen    

werden. Is er een lezer 

van het Spintölke die 

dat kan bevestigen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Of iemand die er meer over kan vertel-

len? Ik zou het graag weten. 
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Brailleschrift uit 1932 

Oom Piet, een oom van Marga Raedts-

Kuijpers, werd in december 1921          

geboren. Zes weken later kreeg hij 

koortsstuipen en werd daardoor blind. Al 

jong kwam hij op het Blindeninstituut in 

Grave terecht. Daar leerde hij het braille-

schrift. Op 11-jarige leeftijd schreef hij 

een brief in braille aan zijn tante Bet. 

 

Oom Piet woonde op latere leeftijd thuis 

bij zijn broer en schoonzus. Hij had daar 

een eigen werkplaats waar hij allerlei  

bezems, schrobbers, afwasborstels en 

handvegers met de hand maakte. Alle 

producten gingen naar het blinden-

instituut in Grave, die deze huis-aan-huis 

aan de deur verkochten. 

 

Oom Piet kon ook prachtig accordeon      

spelen. Op 63-jarige leeftijd overleed hij, 

heel plotseling. Hij was nog net naar de 

H.Mis geweest. Zoals elke zondag, samen 

met zijn broer op de tandem. 

 

 

Luchtfoto van het 

St.Henricusinstituut in 

Grave,  

ca. 1920 

Correctie Sigarenbandjes  

In het Spintölke nummer 37 heb ik een   

beschri jving gemaakt van mijn                

verzameling sigarenbandjes. 

Van prins Wiel Janssen vernam ik dat    

hierin een foutje staat. Thei Ummenthun 

was niet de jubileumprins, dat was in 1964 

prins Wiel Janssen. 

De juiste beschrijving bij het sigarenbandje 

11 JAOR SÉRUM moet zijn: 

In Sevenum wordt in 1954 de eerste Prins 

Carnaval uitgeroepen. Chrit Lommen 

wordt met algemene stemmen                

uitgeroepen tot eerste prins van Sevenum. 

De jubileumprins in 1964 was prins Wiel 

Janssen. Bij gelegenheid van het 11-jarig 

jubileum worden de sigaren met deze 

speciale sigarenband 11 JAOR SÉRUM     

uitgegeven. 

Tijdens dat gesprek vertelde Wiel dat hij 

nog in het bezit was van een sigaar met 

dit jubileumbandje, verpakt in de originele 

cellofaan verpakking. 
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Lieve tante Bet 

Aan u heb ik nog nooit een brief              

geschreven. Nu, hier hebt u er eentje. Ik 

maak het nog uitstekend. En hoe gaat het 

met u? En met oom? Ik zal voor u bidden 

en goed leeren. Wil u de groeten doen 

aan thuis? Nu weet ik niets meer. De      

hartelijkste groeten van de Fraters, maar 

vooral van uw neefje 

Pietje Kuypers 

Grave, 28 januari 1932 

Brief in braille uit 1932 



- 7 - 

Luchtballon in Kronenberg 

In de jaren ‘50 is er een 

luchtballon geland in de 

bossen van Kronenberg. 

Dat zou ergens achter het St. Antonius-

kapelletje moeten zijn geweest. Ton      

Kurvers, de Kronenbergse ballonvaarder, 

zegt altijd dat hij door het zien van die     

ballonlanding, zelf ook ballonvaarder    

geworden is. Hij wil graag meer over deze 

specifieke ballonlanding te 

weten komen. Wie kan hem 

helpen? 

Reacties mogen naar het      

e-mailadres van de HVS. 

 

 

 

Foto rechts: 

Limburgsch Dagblad,          

dd. 01-02-1992 

 

 

Nwe Tilburgsche Courant, 

dd 12-04-1906 

 

 

 

 Ton Kurvers 

Links: 

 expositie 30 jaar ballonvaarder Kurvers 

 Filmpje ballonvaart 

 Ballonfestival september 2010 

 Nieuwsblad v/h Noorden 23-05-1984 

 Limburgsch Dagblad, dd. 29-08-1991 

 Limburgsch Dagblad, dd. 01-02-1992 

 Limburgsch Dagblad, dd. 30-07-1993 

https://l1.nl/tentoonstelling-over-30-jaar-ballonvaarder-ton-kurvers-139967/
https://www.youtube.com/watch?v=3kprqC_t818
https://www.youtube.com/watch?v=MOP3JytOgoM
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=ballon+PROX+kurvers&coll=ddd&sortfield=datedesc&page=2&identifier=ddd:011011027:mpeg21:a0046&resultsidentifier=ddd:011011027:mpeg21:a0046
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=ballon+PROX+kurvers&coll=ddd&sortfield=datedesc&identifier=ddd:010623688:mpeg21:a0318&resultsidentifier=ddd:010623688:mpeg21:a0318
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=ballon+PROX+kurvers&coll=ddd&sortfield=datedesc&identifier=ddd:010637273:mpeg21:a0552&resultsidentifier=ddd:010637273:mpeg21:a0552
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=ballon+PROX+kurvers&coll=ddd&sortfield=datedesc&identifier=ddd:010637603:mpeg21:a0231&resultsidentifier=ddd:010637603:mpeg21:a0231
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Nieuwe DVD’s in de Spinde 

Nr.  166 Bergerhof 2019: Kerst rondom de 

herberg 

De laatste activiteit in het kader van Horst 

ad Maas 800 met Ratatouille’s kerstkoor, 

Sezako, AMC zangers en Chapiter,    

Setovera. Opnames van Jan Drissen en 

Piet Oomen 

Circus en film in Kronenberg 

Treesje Kurvers meldde dat 

haar oudste zus nog weet 

dat er een film is opgenomen in Kronen-

berg. Waarschijnlijk is dit in de jaren ‘50 

geweest.  

De film zou in de kerk van Kronenberg     

opgenomen zijn. Speciaal voor deze film 

werd er een ‘nep’-mis opgedragen.      

Tijdens deze mis is ook een kindje van    

koster Philipsen gedoopt. 

Wie kan er meer vertellen over deze film? 

Waarvoor werd deze opgenomen? Wie 

filmde er? En is er nog een kopie van deze 

film? 

 

Circus in Kronenberg 

Treesje wist ook te vertellen dat er in de 

jaren ‘20 of ‘30 een circus in Kronenberg is 

geweest. Ook daar weet ze het fijne niet 

van, maar wil dat wél graag weten. Wie 

kan haar hier bij helpen? 

 

Alle reacties mogen naar het e-mailadres 

van de HVS. Dat staat op de laatste       

pagina van dit Spintölke. 

Sevenheym 

Piet Oomen vond een mooi 

en nostalgisch filmpje op      

internet over Sevenheym. 

Voor omroep Rozah werd Dr. 

Le Lorrain geïnterviewd door 

Jan Hoogers, vanwege het   

25- ja r i g  ju b i l eum  van                 

Sevenheym. 

 

Link naar het filmpje 

https://www.youtube.com/watch?v=keJfX7fPK1I
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De keuken van de Klassehof 

Marga Raedts schreef ook over 

haar keuken.  

Vroeger met koken op het oude 

fornuis had men alle kruiden en 

benodigdheden graag bij de 

hand. Het keukenstel is van de 

grootouders van Piet (Raedts) 

geweest. Het hing eerder bij de 

tante van Piet in huis. Maar ze 

was bang dat het kapot zou    

vallen en zei dat Piet het op 

moest komen halen. Het hoorde 

ook in de familie Raedts thuis. 

 

Op de oude wafelpan werden 

met Oud– en Nieuw heerlijke   

wafels gebakken op hetzelfde 

fornuis. Op de foto ligt naast de 

wafelpan ook een extra fornuis-

ring, zodat het ijzer wat stabieler 

lag. 

 

En tenslotte het oude koffiezet-

apparaat. Dat werd ook op het      

fornuis gezet. Men liet er de    

koffie doorlopen, eigenlijk zoals 

dat nu ook nog gebeurt.         

Volgens Marga hadden alleen 

de wat rijkere mensen zo’n      

koffiezetapparaat. 
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Praotaovend over Meierszondig en Oogstfeest 

Maandag 16 juni jl. was de eerste praot-

aovend nieuwe stijl. En inmiddels is op 13 

juli jl. de laatste praotaovend voor de     

zomer ook geweest. Uiteraard keurig op 

1,5 meter afstand. Deze laatste keer was 

het onderwerp: Meierszondig.  

 

Cor Huijs vertelde op zijn markante manier 

met veel humor, over ‘meierszondig’.    

Einde juli, als het meeste zware oogstwerk 

gedaan was. Dan kreeg het werkvolk als 

dank meestal een extra knaak. Die was 

heel welkom, want daar kon men goed 

van uitgaan. Zeker als men bedenkt dat 

een bierglas in die tijd toch echt wel veel 

royalere afmetingen had dan nu… 

Hij vertelde over de verschillen in oogsten 

en binden tussen rogge en haver. Maar 

ook het tijdstip en hoe lang de gebonden 

schoven op het veld bleven staan. 

Meierszondig is later uitgegroeid tot wat 

nu beter bekend is als het Sevenums 

oogsfeest. Dat was het perfecte          

bruggetje naar de serie foto’s over het 

oogsfeest die Nel Verstegen van           

commentaar voorzag. In 1937 was er het 

eerste oogstfeest. En in 1961 vierde men 

het zilveren jubileum. Al was dat nogal   

dubieus, omdat er zeker geen 25 feesten        

geweest waren. In 1938 en in de oorlogs-

jaren was er nl. geen feest.  

 

Lies Janssen vulde de verhalen ruim aan 

met haar herinneringen uit die tijd. Ze 

had een aantal originele kranten       

meegebracht met artikelen over het 

oogstfeest. 

 

Zoals gebruikelijk was er ruimte voor      

discussie. Bijvoorbeeld of er wél of niet 

gedanst mocht worden. Harry              

Jenniskens, die het Sevenums kerkarchief 

geïnventariseerd heeft, bracht mij later 

een verslag met betrekking tot het      

houden van dansfeesten. Deze is op de 

volgende pagina afgedrukt.  

 

Het is een verslag van de burgemeesters-

kring van Noord-Limburg uit december 

1954. De dekens van Gennep, Horst en 

Venray waren daar ook aanwezig.     

Vandaar dat dit verslag ook in het Kerk-

archief te vinden is. 

 

Er werd oa. afgesproken dat er elke 

maand één zondag vergunning           

verleend mocht worden voor te dansen.   

Uiteraard niet in de Advents– of Vasten-

tijd.  Op Zaterdag mocht er ook niet     

gedanst worden. Men werd verzocht 

goed te handhaven, maar ook            

deskundige dansleiders in te schakelen. 

 

Foto: Pete Leysten 

Praotaovend dd. 16-06-2020 
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Richtlijnen betreffende het dansen 1954/55 
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Loflied op het Oogstfeest te Sevenum 

Marga Raedts laat me regelmatig meegenieten 

van de zeer uitgebreide verzameling op de      

Klassehof. Zie ook het artikel over de schoenen en 

de keuken van Klassenhof, een paar pagina’s 

eerder. 

Een tijdje terug stuurde ze deze foto. Heel          

toepasselijk vanwege het onderwerp van de    

laatste praotaovend. 

 

Het is het Loflied op het Oogstfeest te Sevenum. In 

feite een klein pamflet, dat dateert uit 1939.    

Toentertijd kostte het 10 cent. Wie (her)kent het? 
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De ‘Wegh van Meijl op Seven’ 

De route begint bij de St. Willibrorduskapel 

in Deurne, en eindigt in de kerk van        

Sevenum. Elke mijl, ca. 1.497 meter is     

gemarkeerd met een zuil. In totaal staan 

er 10 basaltzuilen langs deze route. 

Bij iedere zuil kan met d.m.v. het scannen 

van een QR-code meer informatie. Vanaf 

zuil VI voert de route over het grond-

gebied van Sevenum. 

Wie van wandelen houdt en de route    

helemaal of gedeeltelijk wil nalopen, kan 

op de bijbehorende website de route    

vinden. 

De site verhaalt ook over de Gouden 

Helm die in de Peel gevonden is. Gebbel 

Smolenaars wordt alom aangeduid als de 

vinder. Maar twee kleinzonen van Peter 

Janssen, alias ‘Loeves Pier’ vertellen een 

ietwat ander verhaal. Op dit filmpje te   

bekijken en te beluisteren. 

 

Foto’s hieronder:  

Begin– en eindpunt van de route, de 

St.Willbrordusput en zuil X in de kerk van 

Sevenum. 

‘Loeves Pier’ had overigens nog wat     

Sevenums bloed door zijn aderen       

stromen. Hij is de achterkleinzoon van 

Franciscus van den Ecker, die in 1810 met 

Petronella Hermans trouwt. In het           

onderstaande schema is deze                

Sevenumse bloedlijn te volgen. 

In 1964 vierde Pier en zijn vrouw hun      

diamanten huwelijksfeest. Op deze site is 

hierover een verslag te lezen, En tevens 

ook zijn verhaal over de Gouden Helm. 

http://www.deweghvanmeijlopseven.nl
http://www.deweghvanmeijlopseven.nl/film-gouden-peel-helm/
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-ninhuijs/I17116.php
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Paar-vormen 
In de vorige editie van het Spintölke 

schreef Jacques Houben een stukje over 

paarvormen bij het Vormsel. Hij deed ook 

een oproep voor meer informatie en 

verhalen. Hierop zijn een paar reacties 

binnen gekomen. 

Nel Verstegen-Maessen was de eerste die 

reageerde. In 1947 deden Hay en Truus 

Maessen tegelijk de communie. Het zijn 

haar broer en zus. Truus ging nog naar de 

7e klas en Hay naar de 6e, Omdat Hay 

naar de ULO zou gaan, deden ze tegelijk 

de communie en vormden ze samen een 

paar. De foto werd door buurmeisje Nel 

Kortooms gemaakt. 

In 1955 deed Nel zelf de Plechtige     

Communie. Paarvorming was niet meer     

algemeen gebruikelijk, schrijft ze, maar 

kwam nog wel voor. Nelly was paar met 

Riny van Dooren. Ze waren niet direct 

vriendinnen, maar buurmeisjes, die      

geregeld samen iets ondernamen. 

Een ander buurmeisje, Nel Kortooms, 

maakte de communiepakjes. Voor alle-

bei hetzelfde model, de een iets lichter 

van kleur dan de ander. Het is goed te 

zien dat de kleding op de groei gemaakt 

was, met een zoom van ca. 10 cm. Nelly 

was speciaal voor die gelegenheid naar 

de kapper in Hegelsom geweest en had 

een permanent aan de voorkant met 

1947: Hay en Truus Maessen 1955: Riny van Dooren en Nelly Maessen 
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De andere foto is uit 1930. Zijn tante Nel 

van de Goor staat er samen op met haar 

vriendin Mia van Enckevort. 

Harry Jenniskens, is de laatste die         

gereageerd heeft. Hij heeft in 1947 de  

Plechtige Communie gedaan in Meterik. 

Hij was paar met 2 andere jongens, nl. 

Jan Houben en diens neef Sjaak       

Houben.  Jan Houben kent U 

waarschijnljk wel als de latere stichter 

van Houbenstein.  

Ze zijn allemaal bij elkaar gaan eten. 

Rond 12 uur bij de eerste, rond 4 uur bij 

de tweede en rond 8 uur ‘s avonds bij 

de laatste. Harry denkt ook dat hij toen 

zijn eerste sigaret gerookt heeft.  

Waarom ze met drieën een paar vorm-

den? Ze waren heel goed bevriend, en 

waarschijnlijk was er een oneven aantal 

leerlingen dat de Plechtige Communie 

deed, Aldus Harry. 

hele fijne krulletjes. En aan de achterkant 

piekrecht. 

Na de Mis kwam Riny bij de familie       

Maessen ontbijten, de middagmaaltijd    

gebruikten beiden thuis. De avondmaaltijd 

werd weer samen bij Van Dooren              

genuttigd. 

Tussendoor trokken ze veel met elkaar op. 

Er werden zelfs kleine cadeautjes     

uitgewisseld. Mevrouw Van Dooren had 

Jac. Janssen gevraagd om de               

communiefoto te maken. 

De tweede reactie kwam van Pieter 

Baeten. Hij vond twee foto’s in zijn            

verzameling. Een van hemzelf uit 1960. Hij 

vormde een paar met zijn vriend Ben 

Wijnhoven. Hij vermeldt nog dat er op de 

dag van de communie feest gevierd werd, 

na de Mis in de kerk. Opa en oma kwamen, 

net als de peetoom en peettante.  

Ben Wijnhoven en hij waren vrienden, en 

daarom gingen ze in de loop van de      

middag bij elkaar op bezoek. Met de 

Plechtige Communie mocht je officieel    

roken. Dus staan ze allebei met een sigaret 

op de foto. De rest van de dag hebben ze 

ieder met hun eigen familie feest gevierd. 
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Volgende uitgave 

ca. September 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. 

Tot nader order is de Spinde ge-

sloten vanwege het coronavirus. 

 

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 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 

  

Sevenums kerkhof 

De website www.dodenakkers.nl 

heeft ook een plaatsje ingeruimd 

voor het Sevenumse kerkhof. Mooi 

om meer informatie over ons kerk-

hof na te lezen. 

Foto hierboven: het oudste graf-

kruis. Het ligt aan het pad naar het 

kerkhof toe. Het is van Denys 

Jacopsen, overleden in 1524. 

Hieronder een uitsnede van een 

kadastertekening uit 1825 met de 

kerk in het blauw. Duidelijk is te 

zien dat het kerkhof rond de kerk 

lag. 

http://www.dodenakkers.nl

