
Nummer twaalf 
Met behulp van de redactie kan 

uw verhaal een super-verhaal 

voor het Jaarboek gemaakt wor-

den. 

Wij wensen u vanaf deze plek fijne 

feestdagen en een goede jaarwis-

seling toe. 

HET BESTUUR 

Het allerlaatste Spintölke van dit 

jaar, het 12e in de nieuwe serie al-

weer. 

In dit Spintölke een oproep voor bij-

dragen voor ons Jaarboek. Met na-

me Heemkundige Bijdragen zijn zeer 

gewenst.  In iedereen schuilt een 

schrijver. Dus schrijf uw verhaal op.  
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Om te onthouden 

Jaarvergadering 

17 maart 2014 

Wingerd 

Aanvang 19.30 uur 

Vanuit het Bestuur 

 Er zijn nog enkele leden die hun 

Jaarboek 2012 niet afgehaald 

hebben. Uiterlijk 31 december 

2013 kunt u dit nog gratis afhalen. 

Daarna gaan de boeken terug in 

de voorraad. 

 Het Archief Reglement is onlangs 

opnieuw bekeken en aangepast. 

Het complete reglement is op on-

ze website in te zien. Het ligt ook 

ter inzage in de Spinde. 

 Het komende jaar willen we de 

bidprentjes gaan scannen en 

toegankelijk maken voor een gro-

ter publiek via Terhorstnet.  

Hiervoor zijn we op zoek naar 

mensen die mee willen helpen 

met scannen. Dit scannen kan 

gewoon thuis gebeuren op de 

tijdstippen die U uitkomen. 

U krijgt de bidprentjes dus thuis.  

Als u tijd en zin heeft om te hel-

pen, neem dan contact op met    

Birgitte Beeren. 

(bjmverstegen@lijbrandt.nl) 



Via de site delpher.nl kan tegen-

woordig gezocht worden in de 

‘historische tekstcollecties’ van de 

Koninklijke Bibliotheek.  

Deze collecties omvatten boeken, 

kranten, tijdschriften, maar 

ook radiobulletins van het 

ANP. 

Het allereerste radiobulletin 

over Sevenum dat ge-

noemd wordt is dat van 25 

augustus 1937. Meteen na 

het nieuws dat Prinses Julia-

na en Prins Bernhard naar 

Soestdijk terugkeerden, 

werd Sevenum genoemd. Er 

was brand uitgebroken in 

de fabriek van de CHV bij 

het station. Twee gebou-

wen met veldvruchten, 

meel en hooi waren niet 

meer te redden. 

ANP-berichten 
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Het originele 

ANP bulletin 

over de       

bijzondere             

Sinterklaas -

plechtigheid in 

Evertsoord 

 

 

Een van de andere hits is het radiobulle-

tin van 3 december 1953, dat hier bo-

ven is afgebeeld. In het DUW-kamp in 

Evertsoord was een bijzondere Sinter-

klaas-plechtigheid en dat haalde ook 

het landelijke (radio)nieuws. 

Oproep Jaarboek 2013 

We verzoeken alle contactpersonen van alle 

werkgroepen en commissies een verslag van hun 

activiteiten, liefst met datum en namen van hun 

leden, in te leveren of te mailen voor 15 januari 

2014. 

Heeft u verder iets voor in de rubriek Van Actief 

tot in ‘t Zonnetje? Ook deze bijdragen willen we 

graag verwerken in ons Jaarboek. 

Met name Heemkundige Bijdragen zijn heel wel-

kom. Meld het alvast, als u iets wilt publiceren; 

inleveren kan nog tot 31 januari 2014. 

Handgeschreven bijdragen zijn ook zeer zeker 

welkom. De redactie zal ze zelf dan verwerken. 

 

Redactie Jaarboek 

Pieter Baeten en Nel Thijssen,  

p/a Molenveldweg 57 

tel. 4672684 

hhmthijssenschouten@hetnet.nl  

Lezing Vliegtuigcrashes 

Op maandag 11 november heeft Dhr. 

Hub Groeneveld een lezing verzorgd 

over de vliegtuigcrashes in Noord-

Limburg van 1920 tot 2010. Het waren in 

totaal 450 crashes. Deze staan met foto 

in het boek “Mayday… Mayday” van 

zijn hand. In Sevenum betreft het 15 

crashes. 

Het was een drukbezochte lezing. Er 

waren 36 personen aanwezig, waaron-

der ook enkele uit Horst, Wanssum en 

Tienray. 

Hub Groeneveld deed zijn verhaal met 

veel passie en gedrevenheid. Voor een 

verslag van de inhoud van deze lezing 

verwijzen we hier naar het Jaarboek 

over 2013, dat over een paar maanden 

weer uitkomt. 

 



Oudste inwoner 

Geboren worden in Sevenum is 

ook nu nog gezond. We ontdek-

ten dat de oudste vrouw (en per-

soon) in Noord-Brabant óók in Se-

venum geboren is. 

Het is Maria Petronella Wilhelmina 

van Bree. Zij werd op 13 augustus 

1905 in Sevenum geboren, als 

dochter van Martinus van Bree uit 

Helden en Maria Anna Kersten uit 

Sevenum. Haar vader was kleer-

maker van beroep en het gezin 

woonde aan de Markt.  

Later verhuist het hele gezin naar 

Venlo. In 1931 trouwt ze met Jo-

annes Antonius Constantinus 

Dietz, die in Horst geboren is. Sa-

men met hem gaat ze in Eindho-

ven wonen, op de Roostenlaan 

nummer 144.  

Het paar krijgt 10 kinderen, waar-

van er nu nog 8 in leven zijn. 
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Nieuwe Koerier, 

d.d. 09-02-1939 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Petronella Wilhel-

mina Dietz - van Bree 

(oudste vrouw in Brabant) 

Als in 1932 haar moeder in Venlo 

overlijdt, neemt Maria haar va-

der in huis. Vader Martinus van 

Bree overlijdt in 1945 in Eindho-

ven. 

Sinds 27 september 2012 is ze de 

oudste vrouw van Brabant. 

Op deze link staat een filmpje 

waar de loco-burgemeester van 

Eindhoven haar komt feliciteren 

bij haar 108e verjaardag, afgelo-

pen augustus. 

Het berichtje hiernaast stond in 

1939 in de krant. Mathijs Aerdts 

overlijdt in Reuver, Hij was met zijn 

93 jaar de oudste inwoner van die 

gemeente op dat moment. 

Deze Mathijs was op 24 septem-

ber 1845 in Sevenum geboren als 

zoon van Bernard Aerts en Petro-

nella van den Broek. 

Mathijs trouwt in 1868 met de Hel-

dense Agnes Gommans. En het 

paar gaat in Helden wonen. Vijf 

kinderen worden er geboren, 

maar daarvan overlijden er 2 heel 

jong. 

In de jaren 80 verhuist het gezin 

naar de andere kant van de 

Maas. Ze gaan in Reuver wonen. 

Daar wordt in 1887 nog een zoon 

geboren. In 

1911 over-

lijdt Agnes 

A e r d t s -

Gommans. 

Twee jaar 

later her-

trouwt Ma-

thijs met Wilhelmina Johanna 

Keune, de weduwe van J.M. 

Bogman. Samen hebben ze het 

nog goed in Reuver. Volgens 

het artikel  was de gezondheid 

van Mathijs prima, enkele da-

gen geleden werkte hij nog in 

zijn tuin. 

De familie Aerdts had sterke ge-

nen. Ook een broer en 2 zussen 

van Mathijs bereikten ook leeftij-

den boven de 80 jaar. 

Oudste vrouw 

http://www.youtube.com/watch?v=4GTueAO0guE


Het ligt in de bedoeling van onze ver-

eniging om het volgende jaar een 

nieuw boek uit te geven. Dit zal een 

fotoboek zijn over de Tweede Wereld-

oorlog. Het boek zal verschijnen bij ge-

legenheid van de 70-jarige bevrijding 

van Sevenum en Kronenberg op zater-

dag 22 november 2014.  

 

De werkgroep heeft een keuze kunnen 

maken uit de grote fotoverzameling 

van onze oud-dorpsgenoot, Theo van 

de Ven. Deze verzameling heeft onze 

vereniging enkele jaren geleden in ei-

gendom verkregen.  

 

De uitgezochte foto’s met bijbehoren-

de teksten hebben praktisch allemaal 

betrekking op Sevenum en Kronenberg 

tijdens de oorlogsjaren 1940-1945. Hier-

bij valt o.a. te denken aan foto’s over 

de mobilisatie, het verzet, de vele on-

derduikers die er waren, 

de deporatie van man-

nen en jongens naar 

Duitsland (kerkrazzia), 

foto’s van oorlogs-

slachtoffers, en., enz. 

 

Meer informatie komt in 

de komende maanden. 

Maar de datum zater-

dag 22 november 2014, 

de dag van de presen-

tatie van die boek, kunt 

u alvast in uw agenda 

noteren. 

 

 

 

 
Gebogen, maar niet gebroken 

Oorlogsmonument Sevenum 

Nieuwe uitgave 
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Volgende uitgave 

ca. maart 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOFON  

Heemkundevereniging 

Sevenum 

Mgr. Evertsstraat 11 

5975 BR  SEVENUM 

 

Openingstijden De Spinde 

Iedere zaterdag 

Van 10.00 tot 12.30 uur 

 

Contributie 
€ 25,- per lid 

€ 35,- per gezinslidmaatschap 

Over te maken op Rabobank-

rekening 1472.18.012 

 

E-mail 

heemkunde@tonstoffels.com 

info@heemkundesevenum.nl 

 

Website 

www.heemkundesevenum.nl of 

www.terhorstnet.nl 

AGENDA 


6 januari 2014 

Praatavond  

Aanvang: 19.30 uur 



3 februari 2014 

Praatavond  

Aanvang: 19.30 uur 



10 maart 2014 

Praatavond  

Aanvang: 19.30 uur 



17 maart 2014 

Jaarvergadering  

Aanvang: 19.30 uur 



22 november 2014 

Presentatie 

Foto-boek oorlog 




