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Maart  2016 

Nummer negentien 

Bij de drie bomen die samen ‘de 

kamiël van de Piël’ vormen stond 

een fout op het bordje. Er stond 

‘drie kronen’ vermeld. Inmiddels 

wordt gewerkt aan een correct 

bord. 

Het bestuur heeft in kleiner verband 

de laatste tijd regelmatig gesproken 

over ledenwerving. Ook onze      

vereniging heeft en krijgt hiermee te 

maken.  Dit punt zal samen met 

communicatie naar buiten toe,    

verder uitgewerkt worden. 

Woensdag 2 maart jl. was er een 

overleg tussen de voorzitter en     

secretaris van de vereniging en alle 

voorzitters van de werkgroepen.   

Niet iedere werkgroep heeft een 

bestuurslid als lid. En op deze manier 

willen we op de hoogte blijven van 

de bezigheden. En wellicht onder-

steuning en hulp bieden. 
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CONTRIBUTIE 

Het is weer tijd om de contributie te 

betalen. Onze penningmeester ver-

zoekt u vriendelijk om deze z.s.m. 

over te maken op onze Raboreke-

ning NL76RABO0147218012 vol-

doen. De contributie bedraagt € 25 

per lid en € 35 voor een gezinslid-

maatschap. De informatie over de 

contributie staat overigens ook elke 

keer op de laatste pagina van het 

Spintölke. 

Een nieuw jaar, een nieuw uiterlijk. Na 5 jaar, is het wel tijd voor een   

aanpassing in het uiterlijk. De grootste verandering is, dat de steun-

kleuren voortaan grijstinten zijn. Dit bespaart inkt voor degenen die dit 

willen printen. En op deze manier komen de foto’s, die uiteraard wél in 

kleur blijven, beter uit. 

Birgitte Beeren-Verstegen 

De bijeenkomst vervulde een be-

hoefte. Er bleek ook onder de 

voorzitters behoefte om regelma-

tig bij een te komen.  Ook al om-

dat het werkgebied van diverse 

groepen overlapt. 



Door het oog van de fotograaf 
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Geknipt  . 

Heeft u ook gezien dat onze 

voorzitter en secretaresse op 

de gemeentekalender ston-

de in de maand februari? 

Niet, dan staat hiernaast de 

foto nogmaals. Ze poseren in 

De Spinde voor de fotograaf. 

Pete heeft een van de 

thiendcarten vast. En Treesje 

het oude wapenschild van 

de gemeente Sevenum. 

   
In het vorige Spintölke stond de 

ontknoping over de grote 

groepsfoto bij Manresa.  Er 

kwamen ook reacties binnen 

over Manresa zelf. Maar de 

vraag die nog blijft, is staat 

Meester Frans Bellen ook op de 

foto? Qua tijdstip zou men het 

wel verwachten.  

In ons archief vond ik een 

trouwfoto van hem met 

Juffrouw Trees.  Daarom 

nog een keer een stukje 

uit de grote foto.  Num-

mer 1 is Pierre Hafmans, 

nummer 2 Wiel Verheijen 

en nummer 4 Jo Janssen. 

Mijn vraag aan jullie is, of 

de persoon rechtsonder, 

in de gele cirkel,         

misschien meester Bellen 

is. 
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Nog een keer de foto bij Manresa 

Op de groepsfoto lijkt hij een bril te 

dragen, maar dat is niet erg 

duidelijk. De vorm van het hoofd, 

de oren en ook de mond lijken heel 

erg veel op die van meester Bellen. 

Wie kan duidelijkheid verschaffen? 

Ter vergelijk hieronder een uitsnede 

uit de trouwfoto van hem. 



 

 

 

 

 
 

2016: Jaor van ut dialekt 

Veldeke Limburg heeft 2016        

uitgeroepen tot “Jaor van de     

Limburgse Dialekte’.  Dit jaar viert 

Veldeke ook haar 90-jarig bestaan. 

Met een serie evenementen en 

een heus jubileumboek wil ze heel 

Limburg inspireren om het eigen 

dialect te blijven gebruiken. 

Onze vereniging heeft besloten 

daarbij aan te haken en ook 2016 

uit te roepen tot het ‘Jaor van ut 

dialekt’.  U heeft vast al gezien dat 

ons eigen Mien Wijnhoven later dit 

jaar over het dialect gaat           

vertellen.  

Maar er zijn meer ideeën. We     

willen ons zeker richten op het    

gesproken woord. Door bv. de   

uitspraak van het oud-Zaerums 

vast te leggen op een geluids-

drager. Maar ook door de school-

jeugd gedichten en verhalen te 

laten voordragen in hún dialect. 

Ook zoeken we nadrukkelijk de   

samenwerking met andere         

verenigingen. Zo zijn we op zoek 

naar (zang-)verenigingen die    

liedjes in het dialect willen zingen. 

En natuurlijk ook     mensen die 

een bestaande tekst in het  

dialect willen en kunnen      

vertalen. Dus meldt u aan. 

Als er nog andere ideeën zijn, 

meld  u  dan b i j  he t                  

secretariaat. We willen er 

graag aan meewerken. 

Op de website  

jaorvandelimburgsedialekte.nl 

is meer informatie over de      

activiteiten die Veldeke        

organiseert vanwege dit jaar. 
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2016 
Jaor van ut dialekt 

 

Oproep boekencommissie 

Nadat in november 2015 ter gelegenheid van 70 jaar bevrijding    

Sevenum met heel veel succes het prachtige fotoboek “Oorlog in 

beeld” werd uitgegeven, werd het een beetje stil rond onze boeken-

commissie. Onze wachtlijst van uit te geven boeken was leeg.  

Daarom doen we hier een oproep. Zijn er mensen die nog een 

onderwerp hebben en  hier een boek over willen schrijven, meld je 

dan bij onze boekencommissie.  We zijn erg benieuwd. 

 

Truus Lenssen-Raedts, Gerd van de Goor-van den Broek,  

Pieter Baeten, Ton Stoffels.   

Weej praote ut ganse jaor 



Genealogie 
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De werkgroep Genealogie is de 

laatste jaren niet actief geweest.  

Het is dus tijd om deze groep weer 

wat leven in te blazen. Er zijn een 

drietal ideeën, waarvoor hier de 

interesse gepeild wordt. 

 

EEN - Introductie Genealogie 

Voor beginnende genealogen kan 

een korte introductie in de genea-

logie ontwikkeld worden. Gedacht 

wordt aan een aantal bijeen-

komsten over bepaalde onder-

werpen. Laat weten of u interesse 

heeft in deelname. Deze bijeen-

komsten zullen in het najaar zijn.. 

 

TWEE - Genealogie en computers 

Een bijeenkomst over computer-

programma’s voor genealogen. 

Dit zal ergens in april of mei van dit 

jaar plaatsvinden. De datum moet 

nog geprikt worden. De bedoeling is 

om diverse programma’s te laten 

zien en te bespreken. En als een 

avond niet genoeg is om alle      

programma’s te bespreken,      

plannen we gewoon nóg een.   

Aanmelden graag uiterlijk 31 maart 

2016 bij het secretariaat. 

 

DRIE - Genealogie en internet 

Een bijeenkomst over genealogie 

en internet. Wat kun je waar op   

internet vinden. En hoe betrouw-

baar zijn deze gegevens. Wat mag 

je publiceren op internet, en wat 

niet. Bij voldoende belangstelling zal 

dit ook nog voor de zomervakantie 

georganiseerd worden. Dus meld 

uzelf als u belangstelling hiervoor 

hebt. 

Voor alle drie de activiteiten geldt 

dat de ruimte beperkt is. Er is plek 

voor 15 personen, dus meldt u op 

tijd. 

Nadrukkelijk worden alle geïnteres-

seerden uitgenodigd, of men een 

ervaren genealoog is, of misschien 

wil beginnen.  

Voor alle drie kunt u nú aangeven 

of u interesse heeft. Stuur dan uiter-

lijk 31 maart april 2016 een berichtje 

naar het  secretariaat van onze ver-

eniging. Dan kunnen we verder met 

de organisatie er van. 



Op donderdag 18 februari was er 

een bijeenkomst in De Spinde 

over de st. Nicolaasput. De 

werkgroep   Beheer Buitenobject-

en heeft het plan opgepakt om 

de 2 putten in het dorp weer 

nieuw leven in te blazen. Als 

eerste de Nicolaasput op de 

d r i e h o e k  D e n  E i g e n  - 

Maasbreeseweg. 

 

Mart Lenssen gaf eerst een stukje     

geschiedenisles over de put en de 

plek in het dorp. In het komend 

Jaarboek zal hier een uitgebreid 

artikel over staan, waar ik hier 

graag naar verwijs. 

 

Leuk weetje is dat architect 

Cuypers, die de school tekende, 

ook een plan had   gemaakt voor 

een soort park op het plein. In de 

Spinde hangt een afbeelding van 

zijn plan. Overigens is dit plan 

uiteindelijk niet uitgevoerd en er 

kwam er een speelplein voor de 

schooljeugd. Misschien kan dit   

alsnog uitgevoerd worden? 
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De put en  

omgeving in 2016 

Voor de bijeenkomst waren alle 

buurtbewoners uitgenodigd. 

Vijftien mensen gaven gehoor aan 

de uitnodiging. Het doel van de 

bijeenkomst was om samen ideeën 

en suggesties te geven om deze 

put en plein weer nieuw leven in te 

blazen. 

 

De kunstenaar Ruud 

van der Beele is           

gevraagd om alle 

Ideeën, suggesties 

en        opmerkingen 

te verwerken in een 

plan.  

 

Als dit plan klaar is, 

dan zal er ook 

gekeken worden 

naar f inanciële   

middelen om dit te 

realiseren. Het is niet 

de bedoeling dat 

onze vereniging de 

kosten draagt. 

Mogelijk volgt zo’n zelfde traject 

voor de Millenniumput op de 

Markt. 

Wordt vervolgd dus. 

Nicolaasput en –kapelletje 

1954 



HELP ! 
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Het is misschien wel bekend dat 

ons archief echt juweeltjes     

bevat. Zo is er een dun dossier 

met de naam Portretten 08-01. 

Daar zitten o.a. prachtige foto’s 

van dames met een toer op. 

Gelukkig is van veel foto’s      

bekend wie of wat er op staat, 

maar  van een aanta l            

ontbreken deze gegevens. 

En daar hebben we uw hulp bij 

nodig. Wie kent de personen op 

de foto’s op deze pagina’s.  

 

De foto hieronder komt uit de       

nalatenschap van de familie van 

Dooren. Joes Verhaag - van Dooren 

gaf hem aan ons.  

De dame op de foto draagt een 

prachtige toer en heeft voor de   

gelegenheid flink uitgepakt door 

haar zondagse jurk aan te doen. En 

dit op te fleuren met gouden        

sieraden; een gouden kruis, diverse 

kettingen en ook oorbellen sieren 

haar. 

Zoals gebruikelijk met statie-

portretten, is de foto later op grijs 

karton geplakt. 

De foto is in de fotostudio van 

de fotograaf gemaakt. En wel 

voor de oorlog. Maar er staat 

geen enkele datering of 

naam van de fotograaf op. 

Wie weet wie deze vrouw is, of 

kan vertellen wanneer deze 

foto   ongeveer gemaakt is? 

 

 

 



 

 

Op de foto rechts staat een jong 

paartje dicht bij elkaar. De foto ook in 

de fotostudio gemaakt. Misschien is 

het ter gelegenheid van een huwelijk 

of verloving gemaakt.  

De dame draagt geen toer, maar 

een moderne hoed. Daaruit leid ik af 

dat ze ná 1900 gemaakt is. En ze heeft 

haar best gedaan om er zo mooi  mo-

gelijk uit te zien. Net als haar   partner. 

Hij heeft zijn zondagse pak er voor 

aan getrokken. Compleet met slieps. 

De versie die in ons archief zit, is niet 

op een kartonnen passe-partout     

geplakt, maar is een losse foto. 

Verdere gegevens zijn helaas niet ver-

meld bij deze foto.  We hebben geen 

idee in welke richting we moeten   

zoeken. 
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“Kiek ‘ns  

nar ut veugelke” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En tenslotte de foto links. 

Een jong meisje houdt 

haar tasje stevig vast en 

kijkt met een serieuze blik 

in de lens van de foto-

graaf. Ze lijkt een jaar of 

12-14 oud. Misschien is 

deze foto genomen ter     

gelegenheid van het 

H . Vo r m s e l  o f  d e 

H.Plechtige Communie.   

In de foto is de naam 

van de fotograaf        

gestanst: Strijbosch in 

Blerick. 



 
AGENDA  



Maandag 14 maart 2016 

Jaarvergadering  



Maandag 4 april 2016 

Praatavond in de Spinde 



Maandag 18 april 2016 

Filmavond in de Torrekoel 

Verzorgd door Piet Oomen 



Maandag 2 mei 2016 

Praatavond in de Spinde 



7 mei 2016 

Bezoek aan  Kasteel Alden-

ghoor in Haelen en Kasteel 

Keverberg in Kessel 



Maandag 30 mei 2016 

Uiterste inleverdatum       

stukken voor Spintölke 



Maandag 6 juni 2016 

Praatavond in de Spinde 



Dinsdag 28 juni 2016 

Zomeravondexcursie              

Verzorgd door Jo Geurts 



Maandag 29 augustus 2016 

Uiterste inleverdatum             

stukken voor Spintölke 

P a g i n a  8  

 

Volgende uitgave 

ca. juni 2016 

 

 

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 

NL76RABO0147218012   
 

E-mail 

heemkundesevenum@gmail.com 

 

Website 

www.heemkundesevenum.nl 





Maandag 5 september 2016 

Praatavond in de Spinde 



Zaterdag 17 september 2016 

Bezoek aan de smederij van Sef 

Vullings en de boerderij van 

Joep van Enckevort 



Maandag 3 oktober 2016 

Praatavond in de Spinde 



Maandag 17 oktober 2016 

Lezing over dialect                   

Verzorgd door Mien Wijnhoven 



Maandag 7 november 2016 

Praatavond in de Spinde 



Zaterdag 19 november 2016 

Bezichtiging kerkschatten  van 

de kerk in Sevenum 



Maandag 28 november  2016 

Uiterste inleverdatum             

stukken voor Spintölke 



Maandag 12 december 2016 

Praatavond in de Spinde 



Let op: 

 de datum is   

veranderd 


