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S e ve n u m

Nummer drie-en-twintig
D’n tiêd schuut vort. Dit is ’t laeste Spintölke van
dit jaor. Woeë gieët d’n tiêd haer!
Ik wens oow vör ut kaomend jaor ’ne
gójjen tiêd en det geej oow d’n tiêd aaf doot
um ouver ówwe jóngen tiêd nao te denke, te
vertellen en te schriêve. Want d’n duksten tiêd is
det ’ne schoeënen tiêd um d’n tiêd kepot te
kriêge”. Wies in 2017.
Birgitte Beeren-Verstegen

Vanuit het Bestuur
Karakteristieke panden
Op 22 oktober werd de interactieve
kaart van de gemeente over
‘karakteristieke panden’ gepresenteerd. De HVS was daarbij. Verderop
in dit nummer staat hier meer over
geschreven.
Facebook
We zijn steeds actiever op de sociale
media. Sinds kort hebben een eigen
facebook-pagina. Zie ook het aparte
artikel hierover.
De Donck
Binnenkort is het rapport over de
eerste opgravingen klaar en wordt dit
gepresenteerd. Wordt vervolgd.
Milleniumput
Jo Geurts en Erik van der Hulst
(Creastaal) knappen deze put
volgend jaar op.

Jubileum
In januari zal de commissie
vertellen hoe we ons jubileum
gaan vieren.
Regionaal overleg Heemkunde
Een delegatie was ook aanwezig
op de 35e bijeenkomst van het
regionaal overleg Heemkundeverenigingen. Dit keer in America
gehouden. Een paar punten die
wellicht voor U interessant zijn:
 In 2019 wordt 800 jaar Horst
gevierd. De bedoeling is dat álle
kerkdorpen zich dan kunnen
presenteren, wordt vervolgd.
 Aezelprojek. Verder in dit
nummer meer info hierover.
 Meterik krijgt binnenkort haar
eigen heemkundevereniging.
Het bestuur
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Dialectaovend
In het kader van “Het jaar van
het dialect” was er 17 oktober
een dialectavond. Bij Mien
Wijnhoven was de organisatie
was in goede handen.
Alle kinderen van groep 7 en 8
van de basisscholen in Sevenum
en Kronenberg werden uitgenodigd om een verhaaltje (proza)
of een gedichtje (poëzie) te
schrijven in hun eigen dialect. Op
schrijffouten werd niet gelet. Vijf
kinderen hebben gereageerd. En
dat leverde vijf erg
leuke stukjes
op.
1e Prijs poëzietekst — Papa
Groeten papa, kleine papa,
Dikke papa, dunne papa,
Kriebel snor hier, prikkelbaart door.
Mien papa stoot altied veur mig kloor
Om te werke, om te speulen.
Mien papa wil ik met neemus delen.
Sanne van Ass, groep 7, De Horizon

Theo Houben vertelt
over zijn dialectschilderijen

Zij mochten hun eigen werk op
de dialectavond voordragen. In
dit Spintölke staan de twee
schrijfsels die de eerste prijs
kregen.

Mien bedankte alle kinderen op
haar eigen wijze en met een
verhaaltje over “Sanne, ‘n
zesstippelig haemelbieëstje, det
zó gaer ‘n zaevestippelig wój
zien!”, speciaal voor hen
geschreven.
De ruimte was opgevrolijkt met
schilderijen van Thei Houben. Na
de pauze vertelde Thei over zijn
schilderijen. Hoe hij geïnspireerd
raakt door dialect en woorden.
En hoe dit leidde tot deze
scrabble-achtige schilderijen.
Prachtig.
De avond werd afgesloten door
Mien. Ze droeg een drietal
prozastukken voor, uiteraard in
het dialect.
In “Een dag uit het leven van
een Peelwerker” gaf ze een zeer
realistische beschrijving van een
dag uit het leven van
Sónnemans Karel, een bekende
Sevenummer van weleer.
“Aovendgebed” vertelt op een
ontroerende manier over de
verjaardagsavond van een
negentigjarige.
En met “Karel-Johan” sloot ze af
door te vertellen over de
geboorte van een krielkuiken op
een natte herfstdag in oktober..
Het was een bijzondere avond
geworden. Warm, ouderwets
gezellig, vol ontroering, humor
en bewondering. Met name
bewondering. Wat is dialect
toch prachtig. En wat kan men
zi c h da a ri n toc h g oe d
uitdrukken (ook kinderen), veel
genuanceerder dan in het ABN.
Birgitte Beeren-Verstegen
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Alle dialect-kanjers
op een rij, de twee
prijswinnaressen en
de overige 3 dialectkanjers

Overige dialect-kanjers:
 Mick Faasen, De Krullevaar, met “Zaerumse tekst”
 Angie Faasen, De Krullevaar, met “Zaerums verhaaltje”
 Bram Bovee, De Horizon, met “Zaerum zien derp”
.

1e Prijs prozatekst — 't Schoeëne megje in Toverland
D'r waas is 'n megje, det waas 'n schattig, klein megje. Op 'ne daag ging 't megje
nao de bös. 't megje hâj väöl last van schówwigheid vur de wolf. 't Waas al
aovund dus 't waas ok al duûster in de bös. 't Megje waas dus super schów in
die duûstere bös. En ze waas ok nag is de waeg kwiët. Dao zaat 't megje dan
hieëlemaol alliën in die duûstere bös. Mar wat kwaam dao dan aan, Yeah dao
zaag ze 'n lempke. Wie zuuj det dan ziën? 't Waas d'n boswâchter, ut megje
waas superbliej um d'n boswâchter te zeen. D'n boswâchter brbrâcht 't megje
nao Toverland. D'n boswâchter gaaf 't megje wet geld vur wet lekkers te koëpe
en 'n kartje um binne te kaome. Mar wet 't megje nit wist waas det 't in Toverland Halloween waas. Wie ze binne waas kaoch ze zig geliëk un fleske drinke.
Wie ze in de twidde hal kwaam werd 't eng, ze ze waas nag schówwer as in de
bös. Mar wet zaag ze dao, dao kwaan 'ne clown aan. Ze dâcht det is zaeker wal
'nne leeve clown. Mar wie din clown doeënbeej kwaam zaag ze det 't 'nne
horrorclown waas. 't Megje schrok hieël hard en toen zat ze 't op 'n loeëpe zoë
hard as ze kon. Toen rende ze teage 'ne kel op met 'n kettingzaag en toen rende
ze nag helder weg. Ze rende 't doolhof in mar det waas ok nit fijn wan s'aoves
mooge ze dich dao aanraake. Gelukkig waas ze d'r snel oët en toen rende ze
teage d'r mooder op die toevallig dao waas. Wet waas 't megje bliej um d'r
moôder te zeen, en ze ginge saame nao hoeës.
Silke Steeghs, groep 8, De Horizon
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Os kiengder, kleinkiengder en äör
Zaerumse taal
Oeët gehuurd van ‘Taalkunstenaars
in de dop?’ (Dao waeren ok de
Zaerumse kiengder en kiendjes mej
bedoeld!)

Mien Wijnhoven
op de
dialectaovend

Det waas d’n titel, vörrig jaor 19
november 2015, van ‘nen inspiratiemiddig oppe Fontys Hoeëgeschoeële in Sitterd, woe Jos en ik as
geïnteresseerde beej waore. Din
nammedaag waas ’n initiatief van
prof. dr. Leonie Cornips, hoeëglieraar
Taalcultuur in Limburg anne
Universiteit van Mestreech en an ’t
Meertens Instituut, Amsterdam. Edere
virteen daag schrieft zeej ’n stukske
in dagblad de Limburger ouver ’t
belang van ‘plat praote.’ Leonie
Cornips haet, same met angere
taalwieëtenschappers, jaorelank
óngerzeuk gedaon nao ’t gevolg
van ‘t opgegruid zien en spraeke
van ’n dialect nevve de
Nederlandse taal. Dao hoof ik nit
väöl mier ouver te zegke: det haet
det óngerzeuk al oetgewaeze… Gin
ieën kiengd in Limburg det ok zien
eige dialect sprikt, bliekt ‘nen
âchterstand te hebbe. Intaegendieël; laes mar:

De onderzoeksvraag was of ‘het
opgroeien in dialect een goede
woordenschat in het Nederlands
in de weg staat.’ Daartoe werd bij
128 kinderen tussen de 5 en 8 jaar
van Zuid-Limburgse basisscholen
een Nederlandse én Limburgse
woordtaak afgenomen. Zij scoren
hierop een gemiddelde woordbegrips-quotiënt van 106,58: beter
dan het landelijk gemiddelde van
100. Deze Limburgse kinderen vertonen op nationaal niveau dus
geen enkele achterstand, zelfs
een kleine voorsprong. Uit: Taalkunstenaars in de dop. Door
Leonie Cornips, hoogleraar Taalcultuur in Limburg e.a.
Dit waas vör mich alwer ‘nen
aanzet um, via de Heemkunde
Verieëniging Zaerum, de basisschoeële vanne Kroeënenberg en
Zaerum te bewaege um mej te
doon an ’n schriêfwedstrijd vör
groep 7 en 8 in ’t jaor 2016; ’t jaor
vanne Limburgse dialecte!
Twieë schoeële vanne veer
hebben äör baest gedaon!
Danke! Jaomer genóg waas de
mejwerki ng va nne a nge re
schoeële matig tot nihil. Dit tot
mien groeëte verbazing, want
wat
de
Vâstenaovesschoeëlenoptocht beträöft: me
zuut en huurt allieën mar Zaerums
wat de klok slieët… Mar ja, good
det dét d’r nag is en haopelijk
blieft!
Wies det ’t wer ‘s is!
Mien Wijnhoven

Verhuizing
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Als u dit leest, is er veel werk
verzet door een team van echte
aanpakkers. Een aantal van
deze noeste werkers staan op de
foto rechts.
De hele Spinde is inmiddels
leeggeruimd. Alles is ingepakt en
ligt inmiddels opgeslagen in het
oude raadhuis van Grubbenvorst.
Dat houdt ook in dat de Spinde
voorlopig niet op zaterdag open
is. Pas als de nieuwe ruimte
ingericht is, is iedereen weer
welkom op de zaterdagmorgen.
Dat houdt ook in dat de
praatavonden tot nader order
niet in de Spinde kunnen zijn. In
december is de praatavond bij
de Sevewaeg geweest. Voor
januari zal de locatie in het
Klökske gepubliceerd worden.
Tip voor degenen die geen
Klökske ontvangen. Onze ijverige
secretaresse stuurt alle leden
waar ze een e-mailadres van
heeft, het nieuws van onze
vereniging toe, dat in het Klökske
geplaatst wordt. Mocht u het
(nog) niet ontvangen, dan is een
ma il me t e e n ve r zoe kje
voldoende om ook op de
mailinglijst te komen.

Praatavond in de Sevewaeg, december 2016
(men kijkt gespannen naar de slachtfilm die
vertoond werd)
Foto: Pete Leijsten

Pagina 6

Aezelprojek
Het Aezelprojek gaat definitief
van start in Sevenum. “Harrie
Bär, vertegenwoordiger van
de Regio Roermond van het
Aezelprojek kwam op 30
september naar Sevenum om
een tiental geïnteresseerden
te vertellen wat het project
inhoudt en wat je als vrijwilliger
kunt doen. In feite zijn er twee
zaken waar een vrijwilliger veel
goed werk kan verrichten:

Zaerumse aezels
aezelen vur ut
Aezelprojek



gegevens uit de kadasterleggers overnemen in een
Excel-bestand



de kadasterkaarten uit 1840
‘bewerken’, zodanig dat ze
op een huidige kaart te
projecteren zijn

En het leuke is, voor beide heb
je geen specifieke computerkennis nodig. Alleen goede
ogen en werkende hersens.
Iedereen kan het dus leren.
Zeker omdat er een cursus
gegeven wordt, voordat men
aan het eigenlijke werk begint.
Een week later was er een
vervolgbijeenkomst. Iedereen
kon een keuze maken voor óf
invoeren óf tekenen, óf beide.
En weer kort daarna volgden
de cursussen.
De uiteindelijke bedoeling is
dat straks van heel Sevenum
via internet de gegevens van
het kadaster van 1840 tot ver
in de 20e eeuw te raadplegen
zijn. En ook de kaarten. Een
flinke klus. Overigens zijn er
intussen ook vrijwilligers uit
Hegelsom en America die
hetzelfde voor die plaatsen
gaan doen. En volgens de
laatste berichten gaat ook
Broekhuizen(vorst) aan dit
project aanhaken.
De cursussen zijn geweest. En
alhoewel er nog veel vragen
zijn, zijn de eerste pagina’s ook
al ingevoerd.
Wordt vervolgd

 
.
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Introductie genealogie
Sinds dit jaar is de werkgroep
genealogie weer geactiveerd.
Een 10-15 mensen komen
re gel ma tig bi j el kaa r om
ervaringen uit te wisselen over
deze boeiende hobby. Onder die
mensen waren er ook een paar
die graag wilden beginnen, maar
niet goed wisten hoe. Voor deze
groep werden twee aparte
bijeenkomsten gepland.
Birgitte Beeren heeft in die
bijeenkomsten de beginselen van
genealogie uitgelegd. Er werd
gesproken over de burgerlijke
stand, waar geboorte-, huwelijks–
en overlijdensaktes te vinden zijn.
En wat er allemaal in die aktes
staat. Waar moet je op letten.
Maar we gingen verder terug in
de tijd. Vóór 1800 is de genealoog
namelijk aangewezen op de kerkregister. De zogenaamde doop-,
trouw– of begraafregisters. We
bekeken
wat
daar
de
bijzonderheden van waren, en de
valkuilen.

Er werd ook verteld hoe je de
gegevens kunt presenteren. De
termen, genealogie, parenteel,
kwartierstaat, stamreeks zijn nu
bekend. We leerden ook dat ´je
stamboom uitzoeken´ eigenlijk een
foute term is. Kortom veel geleerd om
meteen in de praktijk te brengen.

Jaarboek
De redactie is al begonnen met de voorbereidingen voor het Jaarboek 2016. Daarom
nogmaals een herinnering aan alle schrijvers of inzenders die hierin een artikel of onderzoek willen
publiceren en nog niet gereageerd hebben. Laat het niet aankomen op de laatste week,
want dan komt u misschien in tijdnood.
Voorwoord, verslagen van bestuur en werkgroepen, contact met andere verenigingen,
lezingen en excursies, correcties of aanvullingen op vorig Jaarboek, foto’s e.d. graag
inleveren voor 16 januari 2017, Heemkundige bijdragen alvast melden, maar inleveren uiterlijk 30
januari.
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

tel. 077-4672684

hhmthijssenschouten@hetnet.nl

Pagina 8

Facebook
Sinds kort zijn we weer actiever
op de sociale media en heeft
de HVS een eigen facebookpagina.

De deur uit de
Stoomzuivelfabriek bij de
familie Jakobs

Via deze link, komt u op de
pagina van de HVS. Regelmatig
worden hier foto’s, activiteiten,
opmerkingen en andere zaken
gepost. Iedereen kan reageren
en/of vragen stellen.
Zoals bij deze foto van de
Coöperatieve Stoomzuivelfabriek St. Sebastianus. In 1912
gebouwd, tot april 1971 dienst
gedaan en in 1977 gesloopt.

stenen gevonden werden. Ze klinken als porselein en zijn keihard.
Pete Leijsten vermoedt dat dit
nep-eieren zijn, want vroeger stond
daar een kuikenbroederij. Wie het
beter weet, mag het zeggen.
Reacties op facebook of naar het
secretariaat.
Kijk eens op onze pagina, en nog
leuker, like de pagina of reageer op
de foto’s en opmerkingen.

De Stoomzuivelfabriek
St. Sebastianus

De keiharde,
witte stenen,
die klinken als
porselein

Willem Jakobs melde dat de
donkere deur net achter de
tractor op de foto bij hem thuis
hangt. Hij voegt er een foto van
de bewuste deur bij.
Bianca van Hoof, die achter de
voormalige CHV woont, meldt
dat bij de bouw van haar huis
veel ronde en keiharde witte
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Karakteristieke panden
Op 22 oktober was er in Boerderij
Steinhagen een bijeenkomst over
de ‘digitale waardenkaart’ van
Horst aan de Maas. De HVS was
daar ook vertegenwoordigd.
De gemeente presenteerde een
website waar uiteindelijk een
totaaloverzicht van cultuurhistorisch waardevolle zaken op
een interactieve kaart bijeen
staan. Uiteraard zijn dit de rijks– en
gemeentelijke monumenten,
m a a r o o k a r c h e o l o g i s c he
vondsten worden aangegeven.
Nieuw is dat nu ook de burgers
zogenaamde ‘karakteristieke
panden’ kunnen aandragen.
Panden waarvan men vind dat
die behouden moeten blijven.
Bij ruimtelijke ontwikkelingen in de
toekomst gaat de gemeente dan
meer rekening houden met het
belang van die panden.

Ook als men geen pand wil aanmelden is de site erg leuk om te
bekijken. Klik op deze link om
naar die site te gaan als u de
nieuwsbrief digitaal leest. Via de
website van de gemeente is de
site ook op te roepen.
Op de site staan ook foto’s van
de panden en heel vaak ook een
luchtfoto. Een aanrader.
Birgitte Beeren-Verstegen

Beide foto’s zijn
van Hees 69,
Kronenberg,

Beide foto’s zijn
van de bewuste
website.
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Excursie kerkschatten op 19 november

Monstrans
Aflaatbrief uit 1317
Sevenum in miniatuur
(van Wiel Janssen)
Glas-in-lood
Binnenkant
van de torenspits
Paramenten
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Terugzien en vooruit kijken
We zijn even “ontheemd” en
hebben tijdelijk tot ongeveer 1/2
januari geen onderkomen. Maar
dat gaat goed komen. We krijgen
een mooie nieuwe ruimte in de
Horizon.

het moois dat de Gemeente
Horst aan de Maas te bieden
heeft. Met veel belangstelling is
de aftrap hiervoor in november
geweest bij de locatie
Steinhagen.

Ik kijk terug naar een bijzonder
jaar, waarin we meer zijn gaan
samenwerken met de Gemeente
Horst aan de Maas.

Nel Verstegen is gestart met het
schrijven van een nieuw boek. Ik
heb van Nel gehoord, dat ze al
heel veel bijzondere interviews
heeft gehad. Dit boek zal tijdens
ons 30-jarig jubileum in november
2017 worden gepresenteerd.

Te noemen valt het archeologisch
onderzoek bij Kasteel De Donck,
waarbij de Gemeente ruim 4.000
Euro beschikbaar heeft gesteld.
Recentelijk hebben we ook
akkoord gekregen om de
millennium put (Bij café Breurs) op
te knappen. Hiervoor stelt de
Gemeente ruim 2.300 Euro ter
beschikking.
Verder zijn er initiatieven gestart
om een zg. digitale erfgoedkaart
op te gaan zetten. De Gemeente
wil een aantrekkelijke en
waardevolle omgeving, waarin
iedereen zich thuis voelt. Deze
kaart geeft een overzicht van al

We zullen jullie binnenkort informeren wat
we van plan zijn om
ons 30 jarig bestaan te
vieren.
Graag zou ik jullie fijne
dagen en een goede
start voor 2017 willen
wensen.
Pete

AGENDA




Maandag 9 januari 2017
Praatavond
Locatie - zie Klökske




Maandag 6 februari 2017
Praatavond in de Spinde




Maandag 6 maart 2017
Praatavond in de Spinde




Maandag 13 maart 2017
Jaarvergadering
in de Wingerd




Maandag 24 april 2017
Diapresentatie door
Nel Verstegen over
‘Wat de pot schaft’
in de Torrekoel


In de media
Schepenzegel van Sevenum
Hallo Horst aan de Maas heeft
een serie over bijzondere
voorwerpen. Onze vereniging
leverde een foto en verhaal
over het schepenzegel van
Sevenum aan. Dit zegel
dateert uit 1621 en is dus bijna
400 jaar oud!
Het zegel lag in de vitrine in
‘oude’ Spinde, maar zal in
onze toekomstige Spinde zeker
weer een mooi plekje krijgen.
De volledige tekst van het
artikel is nogmaals te lezen op
de website van Hallo Horst aan
de Maas. Zoek onder Sevenum
en schepenzegel.





Zaterdag 16 september 2017
Bezoek aan de boerderij van
Sjak Draak in Kronenberg en
Kasteel Ter Horst




Maandag 16 oktober 2017
Dubbellezing:
Huub Kluijtmans over “Mijl op
Seven” en Xavier van Dijk
over de vondsten bij
Huize De Donck




COLOFON
Heemkundevereniging
Sevenum
Mgr. Evertsstraat 11
5975 BR SEVENUM

€ 25,- per lid
€ 35,- per gezinslidmaatschap
Over te maken op Rabobankrekening

NL76RABO0147218012

Woensdag 28 juni 2017



ca. maart 2017

Contributie



Zomeravondexcursie
met Jo Geurts

Volgende uitgave

Openingstijden De Spinde
Tot nader order gesloten
i.v.m. verhuizing naar
nieuwe locatie.

Zaterdag 20 mei 2017
Excursie naar kastelendorp
Steijl, met o.a.
missiemuseum,
boven– en onderkerk
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E-mail

Fijne
feestdagen
en tot in
2017

heemkundesevenum@gmail.com

Website
www.heemkundesevenum.nl

