
Nummer vijf 

In de jaarvergadering 

hebben we dat nog-

maals onderstreept 

met een mooie bos 

bloemen. 

HET BESTUUR 

Maar in het bijzonder 

wil het bestuur Nel 

Thijssen en Pieter Bae-

ten bedanken voor 

hun inspanningen om 

van alle verhalen ook 

een mooi jaarboek te 

maken. Ook dit jaar is 

dat weer gelukt.  

Nel en Pieter,           
bedankt! 

De jaarvergadering is 

inmiddels al weer ge-

houden. En alle leden 

hebben het jaarboek 

deze keer in de brie-

venbus ontvangen. 

Het ziet er weer 

prachtig uit, en staat 

vol met interessante 

verhalen. Voor en 

door leden gemaakt.  

 

Bestuurswisseling 
Op de afgelopen jaarvergadering 

waren drie bestuursleden aftre-

dend. Twee er van stelden zich niet 

herkiesbaar. Dit waren Ans Kwaai-

taal en Harrie Jenniskens. Beiden 

werden door de voorzitter bedankt 

voor hun inspanningen. Gelukkig 

blijven ze zich inzetten voor onze 

vereniging. Zo blijft Ans lid van de 

evenementencommissie en Harrie 

blijft verantwoordelijk voor ons ar-

chief. 

Bert Billekens werd voor een vierde 

termijn in het bestuur gekozen. 

Twee nieuwe bestuursleden namen 

plaats in het bestuur: Ton Stoffels en 

Jan Dinghs. 

Al deze wisselingen heb ook geleid 

tot enkele verschuivingen in taken 

binnen het bestuur. Deze taken zijn 

nu als volgt verdeeld: 

Hay Hegger - voorzitter en Ter-

Horstnet.nl 

Jeu Baeten - vice-voorzitter en 

beheerder Spinde 

Ton Stoffels - secretaris en P.R. 

Pim v.d. Bercken - penningmees-

ter en website/Terhorstnet.nl 

Bert Billekens - notulist 

Birgitte Beeren - Spintölke, en 

website / TerHorstnet.nl 

Truus Lenssen - boekencommissie 

Mart Lenssen - website en Ter-

Horstnet.nl 

Jan Dinghs - bestuurslid 

Onze nieuwe secretaris kunt u het 

gemakkelijkste bereiken via zijn 

nieuwe e-mailadres: 

heemkunde@tonstoffels.nl  
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Stomzuivelfabriek 

 

Aanvoer van melk 

Beide foto’s: 

J.Janssen † 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste steen 

Foto: P.v.d.Bercken 

Stoomzuivelfabriek St. Sebastianus 
Tot 1912 waren er in Sevenum een 

achttal handkrachtfabriekjes waar 

de melk van de leveranciers ver-

werkt werd tot boter en ondermelk 

In 1911 werd besloten tot het 

bouwen van een nieuwe stoom-

zuivelfabriek, die de naam kreeg 

“Stoomzuivelfabriek De Boeren-

bond”.  

De bestaande, kleine fabriekjes 

gingen dicht. De  nieuwe fabriek 

werd gebouwd aan de tegen-

woordige Molenstraat. In 1929 

werd de naam gewijzigd in 

“Coöperatieve Stoomzuivelfa-

briek  en  Veefokvereniging St. 

Sebastianus”. 

Tot in April 1971 werd  in deze fa-

briek de melk van de Sevenumse 

veehouders verwerkt.   

Enkele jaren later werd de fa-

briek gesloopt om plaats te ma-

ken voor woningbouw. 

 

Onlangs is ontdekt dat “De  

Eerste Steen” bewaard is geble-

ven. Linksonder op de pagina 

staat een foto van deze steen.   

Volgens het opschrift is de eerste 

steen op 21 juli 1911 gelegd door 

P. Nabben.  

Piet Nabben was de eerste voor-

zitter van de Raad van Toezicht 

van deze coöperatie.  
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Limburg Koerier, 

d.d. 16-04-1937 

 

  

 

De Sevenumse 

s toomzu iv e l fa -

briek is in 1912 op-

gericht. Dit jaar 

zou ze haar hon-

derdjarig jubile-

um gevierd heb-

ben. Zo ver is het 

niet gekomen. 

Maar in 1937 vier-

de ze haar zilve-

ren jubileum.  

In de Limburg 

Koerier verscheen 

een uitgebreid 

artikel over de 

afgelopen 25 jaar 

van de Coöpera-

tie. 

De Sevenumse 

boter had een 

goede naam. Bo-

termaker Vullings 

had er al veel prij-

zen mee be-

haald. Deze bo-

ter dan ook iets 

meer op dan ge-

middeld. 

Praatavond 
In de Spinde is iedere eerste maandag 

van de maand een praatavond. Diver-

se onderwerpen komen dan voorbij. 

Maar allemaal hebben ze met Sevenum 

te maken. 

Alle leden, en ook niet-leden, zijn van 

harte welkom om onder het genot van 

een lekker kopje koffie te praten over 

diverse Sevenumse zaken.  

Een aantal onderwerpen die al eens 

aan bod zijn geweest: belastingen in 

vroeger   tijden - kinderspelen 

van vroeger - ontwikkeling Se-

venumse wegennet - bodemon-

derzoek. 

Het onderwerp dat nu aan bod 

is, is Sevenumse bijnamen.  

Loop gerust eens binnen en luis-

ter (en praat) eens mee. We be-

ginnen om 19.30 uur. De eerstvol-

gende keer is a.s. maandag, 11 

juni. 



Presentatie boek  
Op zaterdag 27 oktober 2012 zal 

deel drie van Vertellinge in ’t Oud

-Zaerums van Grad Lucassen wor-

den gepresenteerd. Programma 

en locatie worden nog bekend 

gemaakt. 

Grad is momenteel druk bezig om 

de verhalen uit te zoeken en er 

eventueel de laatste hand aan te 

leggen. Hij wordt bijgestaan door 

Nel Thijssen die zorgt voor de 

vormgeving en de lay-out. De te-

keningen zijn weer van de beken-

de kunstschilder, tekenaar, Jan 

Althuizen uit Griendtsveen. 

Zoals bekend wordt bij het boek 

een CD toegevoegd waarop en-

kele verhalen uit het boek door 

Grad zullen worden voorgelezen. 

De opnames zullen binnenkort 

plaatsvinden. Hiervoor wordt pu-

bliek uitgenodigd om zo de juiste 

sfeer te creëren om de verteller 

positief te beïnvloeden. 
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Volgende uitgave 

ca. september 2012 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOFON  

Heemkundevereniging 

Sevenum 

Mgr. Evertsstraat 11 

5975 BR  SEVENUM 

 

E-mail 

info@heemkundesevenum.nl 

 

Website 

www.heemkundesevenum.nl of 

www.terhorstnet.nl 

Jubileum in december 
De commissie 25 jaar HVS is druk 

bezig met de voorbereidingen 

voor het feest. Zaterdag 15 en 

zondag 16 december staan in het 

teken van dit jubileum. 

De rode draad zal het oogstfeest 

in Sevenum oftewel maaiers-

zondag worden. In 1937 werden 

voor de eerste keer oogstfeesten 

georganiseerd in Sevenum. He-

laas is dit feest in 1969 ter ziele ge-

gaan. Kronenberg heeft nog en-

kele jaren de draad opgepakt on-

der de naam oogstcorso, maar 

ook dit bestaat niet meer. Menige 

oudere onder ons, en niet alleen 

uit Sevenum maar ook uit de verre 

omgeving, heeft geweldige herin-

neringen aan dit feest.  

De heemkundevereniging is in het 

bezit van vele foto’s,  raambiljet-

ten, folders en krantenknip-

sels. Besloten is om een expo-

sitie te houden over het 

oogstfeest, mede ook van-

wege het feit dat het juist dit 

jaar 75 jaar geleden is, dat 

het oogstfeest werd opge-

richt. 

Als u nog iets heeft liggen uit 

vroegere tijden dat betrek-

king heeft op het oogstfeest 

waarvan u denkt dat dit ge-

schikt is voor de expositie 

neem dan even contact op 

met Jeu Baeten  

tel. 077 - 467 23 48. 

AGENDA 
11 juni 2012                                   

Praatavond in de Spinde 

(i.p.v. kermismaandag) 

  

19 juni 2012 

Excursie o.l.v. Jo Geurts langs 

oude Sevenumse boerderijen 

  

Eind september 2012 

Dag-excursie naar Belgisch 

Limburg 

  

27 oktober 2012 

Presentatie 3e boek in de se-

rie Zaerumse Vertellinge 

  

26 november 2012 

Lezing ‘Stille Nacht, Heilige 

Nacht’ door Reinier Thiesen 

  

16 december 2012 

Lustrumviering HVS 

  


