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Juni  2016 

Nummer twintig 

Op dinsdag 14 maart was in de 

Wingerd de jaarlijkse leden-

vergadering van HVS. Er waren     

ongeveer 40 leden aanwezig.  

Voor de vergadering begon werd 

er een kaarsje opgestoken voor 

Joep de Jong die juist deze morgen 

was overleden. Ook zou Joep, als 

enige jubilaris dit jaar, tijdens deze 

vergadering gehuldigd worden met 

zijn 25-jarig lidmaatschap. Joep, rust 

zacht. 

 

Da a r n a  o p e n d e  Pe te  d e              

vergadering met het opnoemen 

van een aantal  opzienbarende   

gebeurtenissen van het afgelopen 

jaar waarbij onze vereniging of    

onze leden betrokken waren. 

Ook keek hij vooruit naar de        

activiteiten in dit jaar. En over      

samenwerking met andere partijen, 

zoals bijvoorbeeld het kerkbestuur. 

20 

 

Ere wie ere toekomt 

De prachtige foto van de      

scholendriehoek uit het vorige 

nummer  komt van een oude   

foto die krom en beschadigd 

was. Nel Thijssen heeft deze foto 

ooit gefotografeerd en aan 

Mart Lenssen ter beschikking  

gesteld.  

De zomer komt er aan. En dat is 

meestal de tijd voor andere zaken 

dan Heemkunde. Dus ik stel voor 

dat u dit Spintölke heerlijk in het 

zonnetje leest met iets ijskouds erbij.  

Veel leesplezier. 

Birgitte Beeren-Verstegen 

De waterputten en onderzoek bij 

kasteel De Donck kwamen aan 

bod. Daarover later in dit nummer 

meer. 

 

In 2017 vieren we ons 30-jarig      

jubileum. Er is een commissie       

benoemd om dit feestelijk te       

vieren. Ook hierover staat verder in 

dit nummer meer. 

 

Van de bestuursleden waren dit 

jaar Truus Lenssen-Raedts en Pim 

van den Bercken aftredend.      

Beiden hebben zich herkiesbaar 

gesteld. Er waren voor de           

ve rgader ing  geen tegen-

kandidaten aangemeld, dus wer-

den beiden bij acclamatie herko-

zen. 

Het was een prettige vergadering 

met veel inbreng van de leden. 

Treesje Kurvers 



Koninklijke onderscheiding 
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Maquette van het 

Wingerdplein . 

Ons lid Bert Billekens werd op 29 

april verrast met een Koninklijke 

onderscheiding.  Hij  was 12 jaar 

bestuurslid en notulist van onze        

vereniging. Maar hij was ook vanaf 

1995 tot heden vrijwilliger van de    

Zonnebloem afd. Sevenum, van 1984 

tot 2015 jaar consul in Kronenberg en 

Sevenum van de  Oorlogsgraven-

stichting, hij was ruim 20 jaar penning-

meester en secretaris van het Oranje 

comité Sevenum, Kronenberg en 

Evertsoord en bovendien was hij     

verschillende jaren bestuurslid van       

K indervakant iewerk  Sevenum,          

bejaardenhuis Sevenheym en de   

Mater Amabilisschool. Bert proficiat, je 

hebt het verdiend! 
 

Truus Lenssen 
De reacties hierop zijn grotendeels 

positief. Het plan is besproken met 

de Dorpsraad Sevenum, ook met 

een positief resultaat. De volgende 

stap zal overleg zijn met de          

gemeente en met name de       

kwaliteitscommissie. Voor de         

Milleniumput op de Markt gaan we 

dezelfde wegen bewandelen. We 

houden u op de hoogte! Tot zover. 

 

Mart Lenssen 

 

Nieuws over de putten 
Wat begon met een idee voor 

de Milleniumput en Sint Nicolaas-

put is aan het uitgroeien naar 

een omvorming van het         

Wingerdplein naar Cuypersplein. 

Een democratisch proces ligt 

hieraan ten grondslag. Er is een 

presentatie gehouden voor de 

omwonenden, opmerkingen zijn 

vertaald in een maquette van 

kunstenaar Ruud van der Beele. 



 

 

 

 

 
 

Venlose kranten digitaal beschikbaar 

Het gemeentearchief in    

Venlo organiseerde 3 mei 

een thema-avond over de 

digitalisering van de kranten, 

omdat sinds kort de Venlose 

kranten over de periode 

1840-1940 ook digitaal be-

schikbaar zijn  

Dit is een belangrijke stap 

vooruit in de digitale dienst-

verlening voor iedereen die is 

geïnteresseerd in  de            

geschiedenis van Venlo en 

de regio Noord-Limburg. 

Birgitte Beeren, Michel      

Janssen, Truus Lenssen en Nel 

Thijssen bezochten deze   

leerzame en onderhoudende 

avond. 

 

Na een kop koffie werden we     

verwelkomd door Jos de Jong,   

gemeentearchivaris. Daarna hield 

Maaike Napolitano (Koninklijke   

Bibliotheek) een presentatie: 

‘Delpher en digitalisering’. 

Herman van Megen van het      

Gemeentearchief sprak over het 

project, zoals het in Venlo tot stand 

gekomen is. Vervolgens haalde 

Paul van Meegeren (Gemeente-

archief Venray) met enkele       

voorbeelden aan wat het belang 

van de digitalisering is vanuit      

regionaal perspectief. 

Publicist Ragdy van der Hoek ging 

in op ‘De Venlose kranten als      

historische bron’ en Sef Derkx van 

het Limburgs Museum sloot af met 

e e n  h u m o r i s t i s c h e  o v e r -

weging: ‘Over sumo-worstelen, 

schele hoofdpijn en De Venloër 

Grensbode’. 

Aansluitend werd nog de nieuwe 

aflevering gepresenteerd van  

Venlose Katernen, nr. 22: ‘Uit de 

krant’. 

 

 

 

 

Voor het onderwerp ‘100 jaar      

geleden in Sevenum’ (sinds 

2000 in het Jaarboek), hoeven 

we nu niet meer dagenlang in 

het archief achter het microfi-

cheapparaat te zitten, om de 

Venlose krant na te pluizen, 

foto’s of kopieën te 

maken, maar kan 

thuis op de computer 

via Delpher op bijv. 

1916 en Sevenum 

worden gezocht.  

Binnen het program-

ma is het mogelijk om 

van elk berichtje of 

advertentie een af-

beelding op te slaan. 
 

Nel Thijssen  
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De Sevenumse       

delegatie zit nét   

achter de man met 

de rode broek. 

 

 
De Limburger Koerier, 

dd. 24-03-1933  

Alle Venlose kranten over de periode 1840-1940 zijn nu digi-

taal beschikbaar. Dit zijn de Venloosche Courant, het Ven-

loosch Weekblad, het Venloosch Nieuwsblad en de Nieuwe 

Venlosche Courant. Daarnaast zijn ook de edities van Mooi 

Limburg en de  Markt– en aankondigingsberichten van de 

stad Venlo uit de 19e eeuw gedigitaliseerd. In totaal 3 mil-

joen pagina’s. 

Via de site www.delpher.nl kunnen deze kranten ook door u 

doorzocht worden. 



Genealogie 
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Woensdag 11 mei was de eerste 

bijeenkomst voor de leden, die 

zich hebben opgegeven hiervoor. 

Voor een kleine groep geïnteres-

seerden heeft Birgitte Beeren het 

een en ander uit de doeken       

gedaan over genealogie. Ieder 

heeft zijn of haar ervaringen hier-

mee verteld, en zijn verwachtingen 

van deze bijeenkomsten. 

Daarna heeft Birgitte alvast een 

van de verschillende genealogie-

programma’s gedemonstreerd.  

Het was erg interessant wat je met 

al de ingevoerde gegevens kunt 

doen, en hoe je omgaat met de 

gevonden informatie. 

De avond was al zo gauw          

volgepraat dat er een vervolg is 

afgesproken.   

Volgende keer komen nog andere 

genealogieprograma’s aan bod. 

En zullen een aantal websites     

bekeken worden, die handig zijn 

voor genealogen. 

Treesje Kurvers 

Programma vandaag

• Effe voorstellen

• Opzet Genealogie bijeenkomsten

• Genealogie & Computer

• Softwareprogramma’s

1. Aldfaer

2. Familysearch

3. Progen

4. Gensdatapro

• Vragenrondje

Lustrum in 2017 

Volgend jaar bestaat onze vereni-

ging 30 jaar. Er is een werkgroep 

opgericht om dit jubileum gestalte 

te geven. Hierin hebben de      

volgende personen zitting: Pete 

Leysten, Jan Linskens, Treesje     

Kurvers, Michel Janssen, Nel     

Thijssen-Schouten, Guusje Billekens

-Sitsen en Mart Lenssen.  

In de jaarvergadering werden al 

enkele ideeën geopperd om dit 

jubileum te vieren. De commissie is 

inmiddels al bijeen geweest en is 

met die (en andere) ideeën aan 

de slag. Zodra er meer concreets 

te melden is, zult u het ook horen. 



Een tijdje terug kreeg het kerk-

bestuur van de Sevenum een oud 

uurwerk van een kerktoren       

aangeboden. Het uurwerk        

dateert uit 1875 en zou uit de    

Sevenumse kerktoren afkomstig 

zijn. De HVS werd om hulp           

gevraagd om te achterhalen of 

dit verhaal klopte. Harry Jennis-

kens en Pete Leijsten gingen hier 

mee aan de slag. 

 

Het uurwerk was deels gerestau-

reerd, maar op het niet-

gerestaureerde deel stond: 

“Rochlitz Berlijn, Horst-Zevenum 

(Bahnhof), Ysbouts”. 

De Firma Eijsbouts uit Asten is hier 

in de omgeving wel bekend om 

haar klokken. Zeker is dat deze   

firma in 1923 een nieuw toren-

uurwerk voor onze kerk geleverd 

heeft. Pas enkele jaren eerder   

begon Eijsbouts zelf met de        

fabricage van deze uurwerken. 

Navraag bij de firma Eijsbouts    

leverde geen verdere gegevens 

op over het aangeboden uur-

werk. 

Daarop namen beide heren    

contact op met de firma Rochlitz 

in Berlijn. Ook dit bedrijf bestaat 

nog steeds. Klaus Lumbeck van 

de firma Rochlitz schreef dat hun 

archief grotendeels verwoest 

werd bij een bombardement in 

de 2e wereldoorlog. Maar mis-

schien dat ze aan de hand van 

foto’s van het uurwerk, meer zou-

den kunnen vertellen. Dus werden 

er foto’s opgestuurd. Deze foto’s 

ziet u ook op deze pagina. 

Bij Rochlitz kon men uiteindelijk 

ook aan de hand van deze foto’s 

geen zekerheid verschaffen.  
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Het aangeboden 

torenuurwerk 

Het uurwerk is zeker afkomstig uit 

hun werkplaats. In 1875 maakten zij 

dit soort uurwerken.  

Maar of dit uurwerk voor 

de Sevenumse toren    

bestemd was, is nog 

steeds niet zeker. 

Wél vertelde men dat in 

die tijd uurwerken ook 

aan onder-aannemers 

verkocht werden. Die dat 

op hun beurt dan weer 

doorverkochten. 

 

Met andere woorden. 

Eijsbouts kan dit uurwerk 

van Rochlitz gekocht 

hebben. En de opdracht 

hebben gegeven om 

dit via het spoor naar 

het station Horst-

Sevenum te laten  

vervoeren en daarna 

in onze toren ge-

p laats t  hebben.  

Maar dit is helaas niet 

meer met 100% zeker-

heid te zeggen. 

Torenuurwerk 

Laatste update 

Het torenuurwerk was eigen-

dom van een oudere man uit 

de buurt van Groningen. Deze 

is inmiddels overleden en zijn 

kinderen hebben het uurwerk 

helaas al aan het oud ijzer 

meegegeven. 
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Met dank aan Geert 

Raedts voor de 

prachtige foto’s 

Excursie naar Haelen en Kessel 

A a n g e z i e n  h e t       

verslag van de      

excursie al in het 

Klölkske stond (en 

straks in het Jaar-

boek), nu alleen een 

foto-impressie. 

Grafsteen van Johannes Hubertus Rijs,  

geboren in Sevenum op de Vorst, priester 

gewijd en overleden en begraven in  

Haelen. 
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In de maand mei is dit onderzoek 

uitgevoerd. De HVS heeft hierbij 

assistentie verleend.  

 

Er is een geo-fysisch onderzoek 

(weerstandsmeting in de bodem) 

uitgevoerd en er zijn ruim 600 

grondboringen verricht. De       

contouren en de plaats waar het 

Huys heeft gelegen zijn duidelijk.  

 

Verder kan voorlopig geconclu-

deerd worden, dat er diverse 

grachten in de loop der tijd heb-

ben gelegen. Ook is er een        

bodemfragment van Maaslands 

aardewerk (uit de 12e eeuw      

gevonden. Als dit fragment iets 

zegt over mogelijke bewoning in 

die tijd, dan is dat zeer opmerkelijk.  

 

De resultaten van het voor-

onderzoek worden momenteel 

verwerkt in een uitgebreide       

rapportage door archeoloog     

Xavier van Dijk. Over enkele weken 

zal dit rapport klaar zijn.  

 

Verder wil ik nog           

opmerken dat d i t         

onderzoek mogelijk is    

geworden door een   

goede samenwerking   

tussen de eigenaren,    

gemeente, archeo-

logisch adviesbureau 

RAAP en de Heemkunde-

vereniging. Tot zover 

  

Namens  

Ruud Timmermans, 

Mart Lenssen 

 

Archeologisch Onderzoek Huys de Donck 
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Foto genomen  tijdens het weerstandsonderzoek 



 
AGENDA  



Maandag 13 juni 2016 

Werkgroep Genealogie 

20.00 uur in de Spinde 



Dinsdag 28 juni 2016 

Zomeravondexcursie              

Verzorgd door Jo Geurts 



Maandag 29 augustus 2016 

Uiterste inleverdatum             

stukken voor Spintölke 



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 Wijnho-

ven 



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 



HELP ! 

Dankzij Nel Thijssen 

weten we nu wie het 

echtpaar op de foto uit het 

vorige nummer is, nl. Jan         

Lucassen en zijn echtgenote 

Gon Verheijen. De foto zal rond 

1910 gemaakt zijn als een soort 

trouwfoto. Jan Lucassen, ofwel 

Schoester Jantje, en zijn gezin 

woonden op de Markt 6 in      

Sevenum. 

Dan blijven de foto’s van de   

beide vrouwen over, De dame 

met de prachtige toer en het 

meisje met het tasje in haar   

handen. Daarom een nu een 

herkansing. Wie weet wie deze 

twee vrouwen zijn? 
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Volgende uitgave 

ca. september 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 


