
 

- 1 - 

‘t Spintölke‘t Spintölke

 Zomer 2018 - Jaargang 8 

Nummer 29 



 

- 2 - 

Welkom nieuwe leden 
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Het is te merken dat de zomer er aan komt. 

Echt buitenweer met lekker temperaturen. 

Maar ook  lastig om het Spintölke weer op tijd 

klaar te krijgen. Activiteiten waren er genoeg 

de afgelopen periode. Het lag meer aan de 

juiste personen vinden die de verhalen en/of 

foto’s aan konden leveren.  

Maar het is weer gelukt. Met speciale dank 

aan alle   leveranciers voor de foto’s en         

verhalen, kunt u weer van verhalen en foto’s 

genieten. Hopelijk op een zwoele zomeravond, 

onder de perenboom (of appel– of kersen-

boom) met een koel drankje in de buurt. 

 

Birgitte Beeren 
BestuursBabbels 

De Spinde is afgelopen periode druk bezocht. 

Zaerum Kwist gaat weer aan de slag en men is 

druk bezig met nieuwe vragen aan het maken. 

Ook zien weer steeds meer andere mensen in 

de Spinde. Met de zaterdag kermis, was er een 

lekkere vlaai. En hier werd goed van gegeten. 

Wederom stijgt ons ledenaantal en we gaan 

richting de 130 leden. Dat is fantastisch nieuws. 

We zijn met alle werkgroepen bij elkaar          

geweest en hebben gedeeld waar we          

allemaal mee bezig zijn. Dit zullen we jaarlijks 

doen.  

Verder zijn we gevraagd om deel te nemen 

aan 800 jaar Horst aan de Maas. Wat de        

definitieve invulling gaat worden zal binnenkort 

duidelijk worden. Mogelijk gaan we ook jullie 

hulp hiervoor vragen. De excursies waren druk 

bezocht en bij de bezichtiging van Ter Peel 

zelfs 43 aanmeldingen. Ik word hier erg blij van. 

Hier doen we het voor ! Ik wens jullie namens 

het bestuur een fijne vakantieperiode. 

Pete Leysten 
Foto voorkant: 

Hees, richting Kronenberg.  

In de verte is de H.Theresiakerk te zien. 

Bron: collectie Ad Philipsen  
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Project Oertijd 

Het “Project Oertijd” stond in het eerste 

kwartaal van dit jaar centraal op OJBS De 

Krullevaar. Leden van de Heemkunde-

vereniging, in de persoon van Mart      

Lenssen, Michel Janssen en niet te          

vergeten onze voorzitter, Pete Leijsten,    

zetten zich in om dit project, samen met 

de leerkrachten en kinderen van OJBS De 

Krullevaar gestalte te geven.  

Ton Mulders, eigenaar en beheerder van 

het bronzen zwaard, gaf ook te kennen 

zijn steentje bij te willen dragen aan dit 

project. Er werd een plan van aanpak    

opgesteld, op welke wijze men te werk zou 

gaan. Kort samengevat komt het hier op 

neer. 

Inrichting vitrinekast met oudheidkundi-

ge voorwerpen uit de prehistorie, die in 

de voormalige gemeente Sevenum zijn      

gevonden 

Mart, Ton en enkele kinderen van de    

Krullevaar hebben deze vitrinekast     

samen met oudheidkundige voorwer-

pen gevuld. 

 

Start project tijdens weekopening op 

school 

De weekopening werd in de vorm van 

“Tussen Kunst & Kitsch” gepresenteerd. 

De ‘deskundigen’ Mart en Ton moesten      

beoordelen of het zwaard dat Marie-

Louise bij zich droeg uit de oertijd 

stamde. In de namiddag     

mochten enkele kinderen mee 

naar het Limburgs museum om 

het echte ‘bronzen zwaard’ op 

te halen. 

 

 

 

 

 

↑ Vitrinekast met vondsten uit prehistorische tijden 

 Tussen Kunst & Kitsch  
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Bezoek aan het prehistorisch dorp in 

Eindhoven 

Hier hebben de kinderen zelf vuur        

gemaakt, graan gemalen en speer      

geworpen. Ze kregen zo een indruk op 

welke manier de mensen in de pre-

historie leefden. 

 

Huifkartochten naar vindplaatsen prehis-

torische vondsten en zoeken met een 

metaaldetector 

De huifkartochten waren verdeeld over 

2 ochtenden. De route van de tocht liep 

van school naar Dorperweiden 67. Daar 

vertelde Mart zijn verhaal over de aldaar 

gevonden hielbijl. Vervolgens ging de 

tocht naar de oude Blaktdijk, waar in de 

nabije omgeving het bronzen zwaard is 

gevonden. Mart vertelde de kinderen 

wanneer en door wie het zwaard         

gevonden was. Daarna ging de tocht 

verder naar het urnenveld Op den     

Bergen. De kinderen kregen daar te    

horen hoe dit urnenveld was ontstaan 

en wat de betekenis hiervan was.  

Omroep Reindonk heeft een 

kort filmpje gemaakt van de 

huifkartocht. Deze duurt 3 

minuten en is op hun face-

book-pagina te zien. Of klik 

op deze link. 

https://www.facebook.com/674059579277308/videos/2172670129416238/
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Aan het einde van de huifkar-

tocht mochten de kinderen 

zelf op onderzoek gaan met 

een metaaldetector op een 

perceel aan de Snelkens-

straat. Zowel de kinderen als 

de leerkrachten vonden het 

een schitterende ervaring om 

de verhalen van Mart over de 

prehistorische vondsten en 

hun vindplaatsen te mogen 

aanhoren. Een compliment 

aan Mart is hier zeker op zijn 

plaats. 

 

Uitleg over het bronzen 

zwaard door Ton Mulders in 

groep 3 

Ton was stomverbaasd hoe geweldig de 

kinderen naar zijn verhaal over het      

bronzen zwaard luisterden. Naar zijn      

mening blijkt hier toch uit dat kinderen oor 

hebben voor wat er zich in het verleden 

heeft afgespeeld. 

 

Uitleg door Mart Lenssen 

over de vondsten van 

kinderen 

Mart gaf aan 5 kinderen 

die wat meer interesse 

toonden, uitgebreidere 

uitleg over de vondsten 

uit het prehistorisch       

tijdperk in de vitrinekast. 

Ze mochten zelf de voor-

werpen uit de vitrinekast 

kiezen, waar ze meer 

over wilden weten. Een 

leerling maakte aan-

tekeningen, die later door 

de groep werden          

uitgewerkt. 

Conclusie 

Het project was voor iedereen een       

geweldig leerzame ervaring en hartstikke 

leuk om te doen.  

Pete Leijsten, Mart Lenssen,  
& Michel Janssen 
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Vier vragen aan . . . 
Deze keer weer twee nieuwe leden die zich aan u voorstellen. Deze keer vertellen Jan van den 

Broek en May Linskens waarom ze lid zijn geworden. 

Graag willen wij, May Linskens 

en Jan van den Broek, ons 

voorstellen aan de leden van 

de Heemkundeclub. Wij zijn 

wellicht geen onbekenden en 

hadden eigenlijk al jaren       

geleden lid kunnen worden. 

Nu wij allebei gestopt zijn met 

werken komt er wat meer vrije 

tijd en dus hebben we           

besloten lid te worden van de 

Heemkundevereniging. 

 

Ik, Jan, ben geboren in 

Evertsoord en heb daar op de 

lagere school gezeten en mijn 

jeugdjaren ook in Evertsoord 

door gebracht. Daar ben ik 

actief geweest bij de K.P.J., 

waar ik ook bestuursfuncties heb                 

uitgeoefend, zoals penningmeester en       

secretaris. Ik kwam van daar uit ook terecht 

bij de Gemeentelijke Jeugdraad, een over-

koepelende organisatie van het jeugd- en 

jongerenwerk in Sevenum, Kronenberg en 

Evertsoord. 

 

Mogelijk is daar mijn interesse voor de       

politiek ontstaan en zo stond op zekere dag 

Michele Grad  (Grad van Enckevort) op de 

stoep of ik niet bij de O.V.P. wilde gaan.    

Samen met Piet Verheijen gingen we in 1972 

naar het eerste O.V.P.-congres bij de pas 

geopende  Turfhoeve in Sevenum. O.V.P. 

werd P.K.S. en weer later Nieuw Perspectief. 

Binnen deze club ben ik lid geweest van de 

Commissie voor Welzijnszaken en voor de 

Commissie Financiën. Ik was dus behoorlijk 

actief in het Sevenumse verenigingsleven. 

 

Mijn loopbaan begon beroepsmatig in het 

onderwijs, waarvoor ik was opgeleid, maar 

in een tijd van overschot aan leerkrachten, 

lukte het niet om het onderwijs te blijven.   

Zodoende kwam ik in 1982 terecht op het 

arbeidsbureau in Venray. Als arbeids-

bemiddelaar en sollicitatietrainer kwam ik 

vervolgens bij het Centrum voor Werk en   

Inkomen terecht. Vele reorganisaties later 

kwam ik terecht bij UWV Werk-

bedrijf, en verhuisde ik van    

Venray naar Venlo. Daar heb ik 

mijn loopbaan op 1 februari jl. 

afgesloten. 

 

Mi jn  interesse voor  de              

geschiedenis van Sevenum en 

meer specifiek voor Evertsoord is 

er altijd al geweest. Zo heb ik 

mee geschreven aan het boek 

Evertsoord van woestenij naar 

boerderij. Ook zit ik in de       

werkgroep Aezelproject: het in 

het kaart brengen van            

eigendommen van uit oude   

kadasterboeken in een Exel    

bestand, om in de toekomst   

mogelijk te maken dat eenieder 

kan terugzien, hoe het grondbezit in vroeger 

tijden was.   

Ook ben ik benieuwd naar eventuele        

opgravingen van boerderij De Donck. Heb 

in 2016 ook deelgenomen aan de zomer-

avondexcursie naar die boerderij. Het zou 

wel mooi zijn als het nog ooit zo ver komt, 

dat dit kasteel weer voor een deel              

opgebouwd kon worden.  Ook ben ik wel 

geïnteresseerd in mijn afkomst. Dus             

genealogie spreekt me wel aan. Waar ik 

achter gekomen ben, via een boek van Nel 

Verstegen gemaakt over de familie Van den 

Broek, dat ik familie ben van mijn echt-

genote. Ik wil dat wel eens gaan uitzoeken 

hoe wij ooit weer bij elkaar komen bij dezelf-

de ouders. 

Jan van den Broek 
 



 

Mijn naam is May Linskens. Ik ben (bijna 62 

jaar geleden) geboren aan de Molenveld-

weg in Sevenum. Mijn vader kwam uit        

Blitterswijck, mijn moeder was een rasechte 

Sevenumse: Sonnemans Nelke. Ze kregen 9 

kinderen; ik was nummer 6.  
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Vier vragen aan . . .    (vervolg) 

 

Na de lagere school ging ik in 1968 naar het 

collegium Marianum in Venlo.  

Na het atheneum en de leraressenopleiding 

N20 in Maastricht werd ik in 1978 leiding-

gevende bij de gezinszorg (zoals dat toen 

nog heette) in Utrecht. Ik werkte en woonde 

er 13 jaar. Hoewel ik voor Utrecht en zijn    

burgers nog altijd een warme plek in mijn 

hart bewaar bleek uiteindelijk het gevoel 

voor mijn roots toch sterker. In 1987 ging ik 

met Jan wonen op de Kuiper. Eigenlijk bijna 

in de achtertuin van mijn ouderlijk huis. En 

hoe vaak had ik vroeger niet gespeeld op 

het Kuiperpad!  

 

May 6 jaar, en 60 jaar 

 

 

Omdat de afstand Sevenum- Utrecht om te 

forenzen toch wat lang bleek, ben ik een 

baan in de buurt gaan zoeken. Uiteindelijk 

startte ik in 1998 voor vijf dagen per week 

(en later 4) bij de gemeente Grubbenvorst/ 

Horst/Horst aan de Maas als HRM adviseur.  

Op 1 januari 2018 ben ik daar met              

vervroegd pensioen gegaan.  

 

Mijn belangstelling voor het leven van    

vroeger is ontstaan op het Marianum. Mijn 

geschiedenis leraar kon geweldig vertellen. 

Je zag bij wijze van spreken de Romeinen in 

Noord Limburg voorbij komen marcheren. 

Voor mij is hij mede de inspiratiebron          

geworden voor mijn levenslange interesse in       

geschiedenis, vooral de West-Europese.  

 

Nu ik sinds 1 januari meer vrije tijd heb wil ik 

me wat meer gaan verdiepen in de           

geschiedenis van de naaste omgeving en 

daarbij de aansluiting zoeken met de brede 

West Europese.  

 

 

Naast het feit dat ik het gewoon leuk vind 

om lid te zijn van de HVS verwacht ik dat de 

kennis en het materiaal van de HVS, mij zal 

helpen deze aansluiting te vinden.  

 

Ten slotte 

Ik ben altijd wel met iets bezig, kook en   

wandel graag, volg yogalessen en ben lid 

en secretaris van smartlappenkoor Huûr ôs 

oet Grubbenvors. De taak van secretaris 

neemt veel vrije tijd in beslag, maar ik doe 

dat graag.  

Ik heb er nog geen idee van wat ik de voor 

HVS zou kunnen doen maar misschien komt 

er vanzelf iets op het pad. De tijd zal het   

leren.  

May Linskens
Kronenbergse kerk 

Dit nummer bevat veel artikelen over        

Kronenberg en Evertsoord. En al surfend 

over het internet zag ik dit kunstwerk van de 

Kronenbergse kerk.  

Vermoedelijk gemaakt in de boomgaard in 

de Hees. De foto is van internet geplukt. Ik 

weet niet wie de maker of maakster is. Noch 

wie de kunstenaar is. Als iemand dat weet, 

graag een berichtje, zodat dit in een         

volgend nummer rechtgezet kan worden. 

Birgitte Beeren 
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Excursie Kronenberg, 7 april 2018 

Deze excursie begon bij Hay van 

Enckevort. Waarna de lunch bij de 

Torrekoel gebruikt werd. ‘s Middags 

werd de excursie afgesloten met een 

rondleiding door de H.Theresia-kerk 

van Kronenberg. 

Met dank aan Pieter Baeten voor de 

foto’s. 
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Zaterdag 14 april werd het 30-

jarig jubileum van onze vereniging 

gevierd met een buffet in de   

Wingerd. 

Met echte ‘zondigse soep’ werd 

gestart. En met ‘riestepap met 

proeme’ werd geëindigd. 

Tussendoor werden door Mia   

Dekkers met een geweldige     

Brabantse tongval herinneringen    

opgehaald aan haar jeugd. Ook 

heel herkenbaar voor onze leden. 

 

Op een groot scherm kwam de  

30-jarige geschiedenis van A tot Z 

voorbij.  

 

De aanwezigen kregen deze    

geschiedenis later ook op    

papier uitgereikt. 

 

 

Met dank aan Pim v.d.      

Bercken voor de foto’s. 

Viering 30-jarig jubileum, 14 april 2018 
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Help ! 
Onlangs vond Pete Leijsten een serie    

prachtige portretten in een container bij 

het pand Nabben op de Markt. Aan-

gezien de lijsten twee aan twee hetzelfde 

zijn, lijkt het om twee echtparen te gaan. 

De bovenste twee por-

tretten lijken de oudste foto’s. Wie      

herkent deze gezichten? Graag een   

berichtje aan ons e-mail adres.  

(heemkundesevenum@gmail.com) 
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In memoriam Piet van Enckevort en Hub Hermans 

Eind mei kreeg ik bijgaand 

facebookbericht onder ogen: 

Museum / archief `De Moen-

nik` in Helden had materiaal 

gevonden m.b.t. de twee ge-

s n e u v e l d e  S e v e n u m s e          

Indiëgangers, t.w. Piet van 

Enckevort en Hub Hermans. 

 

Omdat ik 20 jaar geleden een 

boek heb geschreven over de 

Sevenumse Indiëgangers, was 

mijn nieuwsgierigheid gewekt. 

Ik heb contact opgenomen 

met de Moennik en de         

volgende dag kreeg ik enkele 

digitale foto´s toegestuurd, 

waaronder een foto van de 

grafkruisen van Piet en Hub op 

de begraafplaats te Solo. Op 

de foto is duidelijk te zien dat 

de naam van Piet verkeerd 

vermeld is: van Enckevorst 

i.p.v. van Enckevort. 

Op 3 juli 2019 is het 70 jaar geleden dat Piet 

en Hub op Java (N.O.I.) gesneuveld zijn. In het  volgende Jaarboek zal ik daar nog        

uitgebreid op ingaan. 

 

Nel Verstegen 
 

 

 

 

Voor belangstellenden is 

het boek ”Sevenumse  

Indië-gangers / de 

Vleegende Pieëlhaas” 

(279 pag.) voor 5 euro 

nog te koop in de Spinde. 
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Spel “De Pieëlwaeg” 

Piet Oomen meldde dat hij 

samen met de leerlingen 

van groep 7-8 van de     

Kroevert en mensen van de 

Kompeniej op  vrijdag 1 juni 

het spel De Pieëlwaeg       

gespeeld heeft. Een onder-

houdend en leerzaam spel, 

dat lijkt op ganzenbord, met 

vragen over Kronenberg, 

Evertsoord, de natuur en dia-

lect. Er zijn fotovragen en 

ook nog verrassingsvragen. 

 

Dit spel werd in april jl.         

geschonken aan De        

Kompeniej ter gelegenheid 

van hun 5-jarig bestaan. Een 

werkgroep, bestaande uit 

Piet Oomen (namens de 

Kroevert), Nel Vaessen 

(Vorkmeer), Ger Janssen 

(Dorpsraad), Piet van 

Enckevort (HVS), Loes      

Bertholet (vormgever), Henk 

Cuppen, Sef Huijs en Wil   

Kanters, ontwierpen het spel. 

Hun inspiratie was een spel 

uit de gemeente Peel en 

Maas rond alle kernen. 

 

Er zijn 7 spellen gemaakt. De 

kompeniej kreeg twee 

exemplaren. Verder kregen 

de Kroevert, Evertsoord,      

Sevenheijm en de KJEM ook 

elk een spel. Het zevende 

exemplaar is een reserve-

spel. 

 

Volgens Piet is het spel bij de 

Kompeniej (gratis) te leen. Er 

wordt wel 10 euro borg      

gevraagd. 

 

Met dank aan Piet Oomen 

voor de foto’s. 
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Monument Hoeve Rust Roest (nog te maken) 

Nu in juni 2018 de boerderij en 

de hoeve Rust Roest volledig zijn 

afgebroken, zijn de werkzaam-

heden gestart van de nieuw te 

bouwen fabriekshal.  

Maar intussen is Ruud van der 

Beele druk bezig met het       

ontwerp van het monument. 

 

Op de eerste foto is te zien waar 

eens de boerderij stond, met pal 

daarachter de contouren van 

de nieuwe fabriekshal.. 

 

In juni werden wij (Mart Lenssen 

en Pieter Baeten) plotseling     

benaderd door Greenport    

Venlo met het verzoek of we  op 

dinsdag 26 juni aanwezig wilden 

zijn voor de Groundbreaking. Dit 

is in goed Nederlands: de eerste 

spadesteek. Waarom dit         

bericht? De eigenaar van de 

nieuwe fabriek, Prologis, wil de 

bouw feestelijk openen. De      

directie was onder de indruk 

van de oorlogsachtergrond van 

Hoeve Rust Roest en de informa-

tie daarover die wij (als Heem-

kundevereniging) aangedragen 

hadden. Zij wilden daarom een 

bijdrage geven in het nog te   

realiseren monument Rust Roest. 

Na de diverse toespraken en de 

feestelijke opening mochten 

Mart en Pieter  een cheque van 

€ 5.000 uit handen van directeur 

Bram Verhoeven van Prologis 

ontvangen.  

Pieter Baeten 

 

 

Foto’s aangeleverd door: Pieter Baeten 
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Volgende uitgave 

ca. september 2018 

 

 

 

 

 

 

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 zomer-

maanden gesloten. 

 

Contributie 

€ 25,- per lid 

€ 35,- per gezinslidmaatschap 

Over te maken op Rabobankrekening 

NL76RABO0147218012   

 

E-mail 

heemkundesevenum@gmail.com 

 

Website 

www.heemkundesevenum.nl 

Excursie Evertsoord 

Woensdag 20 juni jl. was de      

zomeravondexcursie. Deze keer 

was Evertsoord de bestemming. 

Tijdens deze excursie werd o.a. 

de Penitentiaire Inrichting Ter 

Peel bezocht. U zult begrijpen 

dat daar geen foto’s gemaakt 

mochten worden. Helaas geen 

reportage in het Spintölke dus. 

Maar een verslag van deze     

excursie heeft inmiddels in het 

Klökske gestaan. En in het        

komende Jaarboek zal hier      

ongetwijfeld ook op terug-

gekomen worden. 

Een foto kan toch geplaatst   

worden. Een groepsfoto van de 

deelnemers aan deze excursie 

voor het voormalige klooster-

gebouw. 

 

Met dank aan Pete Leijsten voor 

de foto. 

AGENDA 


Maandag 03-09-2018 

Praotavend 

Spinde, 19.30 uur 



Zaterdag 08-09-2018 

Excursie Museum voor       
Nostalgie & Techniek,          

Langenboom 



Maandag 01-10-2018 

Praotavend 

Spinde, 19.30 uur 



Maandag 22-10-2018 

Lezing Annie Schreuder 

De Wingerd, om 19.30 uur 



Maandag 05-11-2018 

Praotavend 

Spinde, 19.30 uur 



Maandag 03-12-2018 

Praotavend 

Spinde, 19.30 uur 




