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De dagen worden weer korter en natter. Duidelijk tijd voor de start van
het Heemkundeseizoen. Toch is er de afgelopen periode genoeg werk
verricht in het Zaerumse Heemkundeland. Lees maar mee.
Birgitte Beeren-Verstegen

Vanuit het Bestuur
Jubileum
Op 18 november vieren we ons 30jarig jubileum met een gevarieerd
middagprogramma met onderwerpen die veelal met eten te
maken hebben. Het hoogtepunt
van deze dag is de presentatie
van het boek “Wat de pot
schaft” (zie hieronder).
Het feestelijk eten dat als afsluiting
op die dag gepland stond, wordt
verschoven naar 2018. Dezelfde
avond is ook Zaerum Kwist,
waaraan een flink aantal leden
meedoen. Meer info volgt nog.
Boek
Nel Verstegen-Maessen heeft het
boek klaar. Het ziet er weer
prachtig uit. Op 18 november
wordt het boek gepresenteerd en
kunnen de bestelde boeken
afgehaald worden.
De leden hebben de flyer over
boek inmiddels per mail
ontvangen. Inmiddels zijn er al
bijna 100 boeken besteld.

Zaerum Kwist
Op 18 november is de eerste
Zaerum Kwist. De mensen van de
organisatie zijn ook bij de HVS
geweest om ook vragen over de
Zaerumse historie op te nemen in
de kwis.

Hoeve Rust Roest
Dit is een nieuw project dat door
Pieter Baeten met Mart Lenssen
opgepakt is. Verderop in deze
editie staat er uitgebreider over
geschreven.
Contributie
Tenslotte wil ik er nog op wijzen
dat een aantal leden hun contributie voor 2017 nog niet betaald
hebben. Ik verzoek u dit alsnog
te voldoen.
Pete Leijsten
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Millenniumput
Op zaterdag 29 juli werd
de millenniumput officieel
heropend. Diverse mensen
kwamen op deze morgen
aan het woord.
Ton Heesen en Gijs Appeldoorn lazen de Millenniumdoelen voor. Ze staan ook
in het putdeksel gegraveerd.

Voor

ieder

doel

werd een muntje van een
ander land in de put gegooid.

Jo

Geurts vertelde over de geschiedenis
van de put. Erik van der Hulst legde
uit hoe de restauratie in zijn werk was
gegaan. Mien Wijnhoven droeg een
prachtig gedicht voor. Dit alles werd
muzikaal omlijst door Jo Geurts.
Na alle woorden en verhalen was er
koffie met vlaai in de Spinde.
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Waar zijn we mee bezig?






Wingerdplein
Aezelprojek
Opgraving De Donck
Oorlogsmon. Bedelaarspad
Hoeve Rust Roest

.
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Kronenbergse Kermis
heeft HVS een aantal foto’s
geselecteerd over een aantal
onderwerpen:






In het weekend van 2 en 3
september was de eerste Kronenbergse Kermis, en tevens werd 85
jaar Kronenberg gevierd.
Hiervoor had de organisatie de HVS
benaderd. Ze wilden in de kerk een
fototentoonstelling houden van 85
jaar Kronenberg. Op hun verzoek
Fototentoonstelling
in de kerk,
verzorgd door de
HVS

Het eerste plan
voor de kerk van
Kronenberg, en de
definitieve versie

De kerk
De school/ klassenfoto’s
Het verenigingsleven
Oude boerderijen/panden
Parochiefeesten/ Oogstcorso

Ook werden er filmbeelden
vertoond van vroegere Parochiefeesten en Oogstcorso’s
Het was een gezellige drukte op
het plein, en ook de tentoonstelling werd goed bezocht door
(oud) inwoners van Kronenberg
Treesje Kurvers
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Hoeve Rust Roest
Tijdens de praotavond op 5
september 2017 kwam ter sprake
dat de boerderij Rust Roest aan de
Dorperdijk 17 en het houten huis (in
Sevenum “Hollandhoes” genoemd)
aan de Dorperdijk 19 binnen afzienbare tijd worden afgebroken,
omdat deze panden in de
uitbreiding van het industriegebied
“Greenport Venlo” liggen.
Op hoeve Rust Roest werd begin
1943 een duikorganisatie opgericht.
Op het einde van de oorlog raakte
bij hoeve "Rust Roest" van de familie
Groot aan de Dorperdijk een grote
groep verzetsstrijders in een vuurgevecht gewikkelt met Duitse
soldaten, die op strooptocht waren.
Aan beide zijden vielen slachtoffers.
Toen koningin Wilhelmina na de
oorlog een bezoek bracht aan het
zwaar getroffen Noord-Limburg,
bracht zij ook een bezoek aan de
familie Groot.
Omdat deze panden van geschiedkundige waarde zijn kwam
de vraag: “kunnen we de gevelplaat Huize Rust Roest van de
boerderij en de gevelletters Hoeve
Rust Roest van de schuur veilig stellen en deze misschien verwerken in
een monument ?”
Ik vond dat er gelijk aktie moest
worden genomen en heb via, via,
contact gezocht met de projectmanager van het Ontwikkelbedrijf
Greenport Venlo. We hebben de
toezegging dat we gevelplaat en
gevelletters gaan krijgen. Verder
gaan we met elkaar in gesprek of
ons idee is te realiseren.
Mart Lenssen heeft zich aangemeld
en wij zullen samen aan dit project
werken.
Verder is het afwachten hoe zich
e.e.a. ontwikkeld.
Pieter Baeten

Koningin Wilhelmina
op bezoek

Genealogie
De winter is weer in aantocht, tijd om deze
hobby weer op te pakken. De volgende
genealogiebijeenkomst is gepland op
maandag 23 oktober 2017 om 20.00 uur in De
Spinde.
Iedereen die meer wil weten over
genealogie of stamboomonderzoek is van
harte welkom. Zeker degenen die niet weten
hoe te beginnen. Juist de mensen in deze
werkgroep zijn dan een grote hulp.

Pagina 6

Simonsstraat 29, Kronenberg
tekst

Impressie van de
excursie naar boerderij
Draak op 16-09-2017
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Wat de pot schaft
Een boek over de Zaerumse
ondernemers in de voedingssector in de 20e eeuw. Maar
liefst 256 pagina’s dik met meer
dan 600 foto’s. In de flyer die inmiddels is rondgestuurd, staat
meer informatie over de inhoud.

In de flyer stond een verkeerd
banknummer. Het nummer hierboven is het juiste, het is hetzelfde
nummer als gebruikt wordt om de
contributie te betalen.

Kijkje in de
keuken van
AZ Barbecues,
Kronenberg

Tot 20 oktober 2017 kan voor dit
boek ingeschreven worden voor
€ 17,50. Maak hiervoor dit
bedrag over op bankrekening
NL76RABO0147218012 o.v.v.
“Boek eten 2017”. Vergeet ook
niet uw naam én adres in de
omschrijving te vermelden.

Archiefpareltjes
In het vorige nummer toonden
we een afbeelding van een tegeltje dat Juffrouw Henriëtte gekregen had in 1977.
Net Thijssen reageerde en vertelde dat de naam Hummeloord
vanaf 1962 bestaat (dus niet
1952 zoals de datum achterop

het bordje doet vermoeden). Voor
die tijd werd het kleuterschool St.
Anna genoemd. Juffrouw Henriëtte
was sinds 1960 hoofd van die
school. In 1974 is de kleuterschool
verhuisd naar de Mgr. Evertsstraat.
Het tinnen bord kon men volgens
Nel waarschijnlijk in de jaren 70 bij
de ‘köster’ kopen. Daar waren allerlei souvenirs met het wapen van
Sevenum te koop, ook asbakken
en tinnen borden.

DVD 131—Milenniumput 2017
Piet Oomen heeft weer een DVD gemaakt voor
de lange serie. Nummer 131 is helemaal gewijd
aan de heropening van de millenniumput.
Deze DVD is te leen. Vraag er naar in De Spinde.
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Vier vragen voor …
In deze rubriek stellen nieuwe leden zich voor. Maar liefst vijf nieuwe leden
stellen zich deze keer voor: André Houwen, zijn broer Piet Houwen, Nell
Pauwels, Sjak Draak en Daniëlle Laudy.

André Houwen

1. Wie ben je, stel je zelf eens voor
Ik ben André Houwen van Houwen Thei. Van de 2 meisjes en 9
jongens ben ik de middelste van
de jongens. Ik ben 60 jaar en
werk fulltime bij een schoolbestuur in Veldhoven op
de financiële administratie. Mijn hobby’s
zijn lezen, fietsen en
wandelen. Daarnaast
ben ik elke zaterdagmorgen actief als vrijwilliger bij een zorggroep van mensen met
dementie en eenmaal per
jaar Funpop vrijwilliger (2daags festival voor mensen met
een beperking).
2. Waarom ben je lid van de HVS
geworden
Ik ben lid geworden van de HVS
om meer te weten te komen over
(het oude) Sevenum. Ik ben geboren en getogen in Sevenum en
vind het een mooi dorp om te
leven. Alleen al om “oudere”
mensen te horen praten over Sevenum vroeger is al een genot.
3. Welke onderwerpen of werkgroepen interesseren je
De onderwerpen die mij het
meeste interesseren zijn Sevenum
vroeger; en dat pakweg de laatste 100 jaar. Op dit moment ben
ik nog niet toe aan het kiezen
van een werkgroep.

Piet Houwen 

4. Wat zou jij voor of met de HVS willen doen
Voortbordurend op de vorige
vraag. Voorlopig houd ik het op
de proat-aovenden en – indien
mogelijk – soms een excursie.

1. Wie ben je, stel je zelf eens voor
Hoi, ik ben Piet van Houwen Theike
en woon al mijn hele leven in
Sevenum en ben getrouwd met
Tonny van Lowie zien Theike.
2. Waarom ben je lid van de HVS geworden
Ik ben lid van de HVS geworden,
omdat veel gebeurtenissen en
gebruiken van vroeger mij
interesseren. De maandelijkse
praot-avond heb ik nou twee keer
mee gemaakt en deze vind ik echt
leuk.
3. Welke onderwerpen of werkgroepen interesseren je
Het echt oude dialect vind ik reuze
interessant, maar ook de oude
gebruiken en feesten, alsmede de
manier hoe de mensen vroeger
gehuisvest waren, hebben mijn
belangstelling.
4. Wat zou jij voor of met de HVS willen doen
Vooralsnog wil ik even een pas op
de plaats maken en mij voorlopig
oriënteren hoe de hele vereniging
in elkaar steekt.

1. Wie ben je, stel je zelf eens voor
Twee nieuwe leden van de
Heemkundevereniging Sevenum, namelijk Danielle Laudy en
Sjak Draak. Danielle heeft
Algemene Cultuurwetenschappen gestudeerd in Nijmegen en
werkt momenteel als conservator Behoud en Beheer voor
de Rabo Kunstcollectie in
Utrecht. Sjak heeft geschiedenis
gestudeerd in Nijmegen en
Rotterdam, en werkt als
collectiebeheerder voor het
Mariniersmuseum in Rotterdam.

2. Waarom ben je lid van de
HVS geworden
In april van het vorig jaar zijn
we vanuit Gouda verhuisd
naar de Kronenberg, waar
we het ouderlijk huis van Sjak
gekocht hebben. Omdat we
allebei in geschiedenis
geïnteresseerd zijn, was het
een logische stap om lid te
worden van de Heemkundevereniging Sevenum.
Sjak was al eerder lid van de
ve re ni gi ng, ma a r kon
vanwege de afstand zelden
deelnemen aan activiteiten.
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Sjak Draak &
Danielle Laudy

We zijn allebei beroepsmatig
bezig met historie en cultuur,
maar ook privé zijn we vaak met
geschiedenis bezig. Een van
onze hobby’s is re-enactment,
het herbeleven van historische
gebeurtenissen. We nemen
regelmatig
deel
aan
evenementen waarbij gebeurtenissen uit de Napoleontische
periode worden herdacht. Zo
waren we in 2015 aanwezig bij
de grootschalige herdenking
van de Slag bij Waterloo, waar
we samen met 7000 anderen
het aanwezige publiek een
beeld gaven van het leven van
de militairen en burgers in deze
periode, met als hoogtepunt
een nabootsing van de slag.

3. Welke onderwerpen of werkgroepen interesseren je
Genealogie in de breedste
zin (niet alleen namen en
jaar-tallen, maar ook; hoe
leefden onze voorouders),
de invloed van de grote geschiedenislijnen op de
mensen in het kleine
Sevenum.
We willen graag meer
gebruik maken van het
archief van de vereniging de
Spinde en natuurlijk ook van
de mooie excursies die
georganiseerd worden.
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Nel PauwelsVerrijth 

4. Wat zou jij voor of met de
HVS willen doen
Het is altijd leuk om in een
onderwerp te duiken en te
proberen wat meer achtergronden boven water te
krijgen. We hebben nog wel
een verlanglijstje liggen van
onderwerpen waar we meer
van zouden willen weten: de
post in Sevenum, de
gevolgen van de Belgische
Opstand (1830-1839), de
geschiedenis
van
de
Kronenberg, etc. Als dit een
artikel of lezing oplevert is dit
natuurlijk
mooi
meegenomen.
We gaven natuurlijk samen al
een rondleiding voor leden
op onze boerderij op de
Simonsstraat op de Kronenberg. Zoals jullie konden zien
hebben we hier naast onze
ba nen i n Utrecht e n
Rotterdam best nog een
flinke klus te gaan, dus
helaas blijft er op dit moment
nog te weinig tijd over om
echt actief aan de slag te
g a a n me t de l oka l e
geschiedenis…

HVS op Reindonk

1. Wie ben je, stel je zelf eens voor
Mijn naam is Nell Pauwels-Verrijth.
Ben geboren en getogen in
Zaerum, ben dus (en zo voel ik
me ook) een echt ‘Zaerums
megje’. Ik ben 67 jaar en de
oudste dochter van ‘Vrieten
Hand’, kastelein van café Vrieten
Teng in de Kerkstraat in de jaren
1958 tot april 1976. Ik ben
getrouwd met Hans Pauwels van
Pauwels Fons uit Den Eigen.
We wonen in de Imkerstraat op
het Luttel. En ik ben moeder van
een dochter en een zoon, én de
trotse oma van Joep, Floor, Teun
en Lieke.
2. Waarom ben je lid van de HVS
geworden
Nou, omdat ik van kleins af aan
altijd interesse heb gehad in alles
wat Zaerum is, hoe het was en
hoe het is, én het behoud er van.

Zaterdag 30 september
waren Nel
Verstegen en Geert Raedts te gast in 3. Welke onderwerpen of werkgroepen interesseren je
Wiekendproat van Radio Reindonk. Ze
Daar kan ik nog geen antwoord
vertelden daar over ons 30-jarig jubileum
op geven, ik wil zoals ze zeggen
en het boek “Wat de pot schaft”.
eerst de kat uit de boom kijken.
Daarna kan ik pas zeggen wat ik
Uitzending gemist? Dan is het nog tot half
voor de HVS kan betekenen.
oktober terug te luisten via deze link.
Kies daarbij voor het Wiekendproat van 4. Wat zou jij voor of met de HVS willen doen
30-09 en dan voor het deel dat om 17.00
Zie vraag 3.
uur begint.
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Karakteristieke gebouwen en woningen
Onder leiding van Dinco Bolhuis
zijn Jo Geurts, Ruud Timmermans
en Jan Linskens bezig de
karakteristieke woningen in kaart
te brengen. Zij doen dit in de
vroegere gemeente Sevenum. In
de andere gemeenten van Horst
a/d Maas hebben dat al
collega’s aangepakt. We hebben
al vier morgens op het gemeentehuis doorgebracht en er zullen er
nog zeker twee volgen.
De gebouwen die er voor in
aanmerking komen zijn van vóór
1940 en moeten aan de buitenkant zo authentiek mogelijk zijn.
De bedoeling van het geheel is
een overzicht te maken op een
kaart d.m.v. een gekleurde stip
met daarbij een korte toelichting
van het gebouw. In de toekomst
gaat de gemeente wat betreft de
planning van het gebied er
rekening mee houden dat er
gebouwen bestaan in de
gemeente die de moeite waard

zijn te behouden. Er is al veel te
veel weg. Aan de bewoners van
betreffende panden zal t.z.t.
inlichtingen verstrekt worden. (dat
duurt nog wel even).
Indien het geheel klaar is wordt
het middels een site toegankelijk
gemaakt voor iedereen, voor de
toerist en de inwoners van de
gemeente Horst a/d Maas.
Via deze link kunt
inlichtingen vinden.

u

meer

De link voor de kaart.

In de toekomst zal via
coördinaten het zoeken naar
gegevens over betreffend pand
makkelijker gemaakt worden.

Jan Linskens
Simonsstraat 29,
Kronenberg.
Gemeentelijk
monument.

Oorlogsmonument Bedelaarspad
Op 2 oktober 1942 om 19.06
uur steeg een de Short Stirling
R9167, Code OJ-N, een Engelse Stirling bommenwerper,
van de RAF-basis Lakenheath
op, met bestemming Krefeld
in Duitsland. Om 21.32 uur
werd het door een Duitse
nachtjager vanuit de Fliegerhorst in Venlo neergehaald.
Het brandende toestel stortte
neer op een perceel bouwland van de familie Pijpers
aan het Bedelaarspad in Kronenberg. Buurtbewoners gingen er na de crash meteen
naar toe en vonden vlak bij
het wrak de halfverkoolde

AGENDA




Zaterdag 7 oktober 2017
Opening Oorlogsmonument
aan het Bedelaarspad




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




Maandag 23 oktober 2017
Werkgroep Genealogie om
20.00 uur in De Spinde




Zaterdag 18 november 2017
Jubileumviering 30 jaar HVS
met boekpresentatie
“Wat de pot schaft”,
geschreven door
Nel Verstegen

lijken van enkele bemanningsleden. Later ontdekte men dat
een van de inzittenden van
het toestel nog leefde. Hij lag
zwaar gewond in het veld en
wees voortdurend op de ring
aan zijn linker ringvinger, die al
sterk gezwollen was. Een van
de omstander slaagde er in de
ring van zijn vinger te krijgen.
Vlak daarna verschenen Duitse militairen en drongen de
mensen meer afstand te houden. De onbekende soldaat
stierf nog voordat hij naar Venlo vervoerd kon worden. Alle
inzittenden werden eerst in
Venlo begraven. En na de oorlog werden ze op “Jonkerbos”
in Nijmegen herbegraven.
Na de oorlog achterhaalde
men de namen van de bemanningsleden. Degene die
nog leefde bleek sergeant E.L.
Moore, de staartschutter, te
zijn. De ring kon men toen naar
zijn nabestaanden sturen.
Monument
Op 7 oktober a.s. wordt op die
plek een monument onthuld,
als herdenking aan deze dappere jongens.
De HVS heeft hiervoor foto’s
ter beschikking gesteld. Én een
zeer bijzonder bord, waarop
alle crashes in Sevenum op
staan.
Voor meer informatie verwijs ik
naar het boek: “Kronenberg,
75, Levend Dorp”.
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Volgende uitgave
ca. december 2017

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
zomermaanden gesloten.
Contributie
€ 25,- per lid
€ 35,- per gezinslidmaatschap
Over te maken op Rabobankrekening

NL76RABO0147218012
E-mail

heemkundesevenum@gmail.com

Website
www.heemkundesevenum.nl

