
De eerste nieuwsbrief 
We willen graag weten 

wat u van deze nieuws-

br ie f  v indt ,  dus 

schroom niet het ons te 

laten weten. 

Wij wensen u veel lees-

plezier. 

HET BESTUUR 

Natuurlijk nieuws uit 

het bestuur, maar 

ook  zaken waar on-

ze vereniging bij be-

trokken is geweest, 

die misschien minder  

bekend zijn gewor-

den.  

Voor u ligt de allereer-

ste nieuwsbrief van de 

Heemkundevereni -

ging. Op deze manier 

gaan we u regelmatig 

informeren over allerlei 

zaken met betrekking 

tot onze vereniging. 

Boekencommissie  

Het Zaerums Woorden-

boek is vanaf eind juli 

helemaal uitverkocht. 

Er zijn ruim 1.000 (!!!) 

exemplaren over de 

toonbank gegaan. Een 

ongekend succes. De 

boekencommissie gaat 

samen met Nel Thijssen 

en Mien Wijnhoven om 

de tafel zitten om te 

bekijken of er een her-

druk komt. Of die komt, 

wanneer en hoe die 

wordt uitgevoerd hoort 

u nog van ons. 

Verder zijn wij druk be-

zig om ideeën te verza-

melen voor verdere 

uitgaven in de reeks 

Spinninghe. Voor 22 

november 2014 staat 

de uitgave gepland. 

Een fotoboek over de 

tweede wereldoor-

log. Het is dan precies 

70 jaar geleden dat 

Sevenum bevrijd is. 

Onze oud-dorps-

genoot, Theo van de 

Ven, heeft in de loop 

der jaren een indruk-

wekkende verzame-

ling opgebouwd rond 

dit thema. De HVS 

heeft deze collectie 

sinds enkele jaren in 

haar bezit. Een selec-

tie foto’s uit deze ver-

zameling is de grond-

slag voor dit boek. 

Ieder jaar krijgen alle 

leden ons jaarboek. 

Nel Thijssen verzorgt al 

jaren de samenstel-

ling en lay-out van dit 

schitterende boek. 

Maar het is belangrijk 

dat de redactie wordt 

uitgebreid. Nel is op 

zoek naar mensen die 

samen met haar zorg 

dragen voor een ver-

antwoorde uitgave. 

Pieter Baeten heeft zijn 

hulp al toegezegd. 

Maar we zoeken nog 

een paar mensen. Voor 

eventuele vragen en 

opgave kunt u bij Nel 

Thijssen terecht. 

Als u ook een idee 

heeft voor een boek, of 

zelf met iets bezig bent, 

geef dit dan aan ons 

door, zodat we samen 

een uitgave kunnen 

bespreken. 
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“Trek de aandacht van de lezer door hier 

een interessant citaat uit het artikel te 

typen.” 

Bijschrift bij afbeel-

ding. 

Het bestuur vertelt 

Bestuursfuncties 
Na de jaarvergadering in maart jl. 

heeft het bestuur de bestuurfuncties 

opnieuw verdeeld. De volgende inde-

ling is gemaakt: 

Voorzitter: Hay Hegger 

Vice-voorzitter: Jeu Baeten 

Secretaresse: Ans Kwaaitaal 

Penningmeester: Pim van de Bercken 

Notulist en PR: Bert Billekens  

Bestuursleden: Birgitte Beeren 

 Harrie Jenniskens 

 Mart Lenssen 

 Truus Lenssen 

Daarnaast zijn er een specifieke taken 

onder de bestuursleden verdeeld. 

Jeu Baeten is beheerder van 

de Spinde. Hij is tevens con-

tactpersoon voor het gebrui-

kersoverleg van de huisves-

ting. 

Harry Jenniskens is verant-

woordelijk voor het archief. 

Mart Lenssen is beheerder 

van de website. 

Truus Lenssen is voorzitter van 

de boekencommissie. 

Birgitte Beeren draagt zorg 

voor de redactie van het 

Spintölke. 

het jaarboek op te 

nemen. Deze lijst zal 

apart van het jaar-

boek aan de leden 

uitgereikt worden. Dit 

ter bescherming van 

de privacy van onze 

leden.  

In juni bleek dat het 

infobord bij de boor-

toren beklad was door 

onverlaten. Het is inmid-

dels weer schoonge-

maakt. 

Ook de historische grens-

paal op de Horsterweg is 

wederom slachtoffer ge-

weest van baldadig-

heid. Dit wordt ook her-

steld. 

De gemeente Horst 

aan de Maas gaat 

de subsidies harmoni-

seren. De subsidie-

aanvragen moeten 

voldoen aan het 

Toetsingskader Subsi-

dies 2012-2015. Voor 

onze vereniging 

houdt dit in dat we 

fors minder subsidie 

krijgen dan voor-

heen. Er wordt nog 

bekeken hoe e.e.a. 

precies voor onze 

vereniging uitpakt. 

Het jaarboek van on-

ze vereniging is erg 

populair. Op een 

aantal plekken ligt 

het ook ter inzage. 

Dat heeft er toe ge-

leid dat het bestuur 

besloten heeft om de 

ledenlijst niet meer in 

Bijschrift bij 

afbeelding. 

Woordenboek is uitverkocht ! 

Op 23 juli jl. werden de 

laatste twee woorden-

boeken verkocht aan 

een Kronenberger.  

Nog geen jaar gele-

den, op 30 oktober 

2010, werd dit prachti-

ge werk gepresen-

teerd  in De Gaper. 

Een geweldig succes. 
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‘Op 23 juli jl. werd 

het allerlaatste 

woordenboek aan 

een Kronenberger 

verkocht!’  

 

 

 

 

 

 

‘Vanwege privacy 

komt de ledenlijst 

voortaan niet meer 

in het Jaarboek, 

maar apart’ 
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Houten waterput 

gevonden bij de 

bouw van Van 

Enckevort en Bors in 

de jaren 60 

Deze kop in het Dag-

blad De Limburger 

van 26 april jl. heeft 

betrekking op de 

voorgenomen bouw-

activiteiten aan het 

Past. Vullinghsplein in 

Sevenum.  

Naar aanleiding hier-

van namen in eerste 

instantie het LGOG Ter 

Horst en later de 

Heemkundevereni -

ging Sevenum in een 

brief aan de gemeen-

te stelling. Met name 

de snelheid waarmee 

archeologisch onder-

zoek terzijde wordt ge-

schoven verontrustte 

beide instanties.  

Archeologische studie overbodig 

Kempsstraat vs. Kempkesstraat 

De gemeente Horst 

aan de Maas vroeg in 

2010 aan de HVS om 

mee te denken over 

een naam voor het 

paadje tussen het 

Past. Vullinghsplein en 

de Kerkstraat. De 

commissie naamge-

ving ging stelde o.a. 

de naam: Kempsped-

je voor. Dit vanwege 

boerderij Kemps die 

voorheen op deze 

plek lag. 

Het College van B&W  

nam in haar voorstel 

aan de raad de 

naam Kempsstraat 

op. 

In de jaarvergadering 

werd het bestuur ge-

vraagd om een be-

zwaarschrift in te dienen, 

omdat deze naam te 

veel verwarring met de 

Kempkesstraat in Kro-

nenberg oplevert.   

De HVS kreeg een uitno-

diging voor de bezwaar-

schriftencommissie. Nel 

Verstegen ging er na-

mens het bestuur heen.  

Uiteindelijk heeft het niet 

geholpen. De Bezwaar-

schriftencommissie was 

van oordeel dat de HVS 

geen belanghebbende 

was. Haar bezwaar 

werd dus aan de 

kant geschoven.  

Daarnaast was ze 

van oordeel dat de 

risico’s op verwarring 

met de Kemp-

kesstraat aanvaard-

baar waren, omdat 

het in een andere 

plaats was. 

Blijft de vraag over 

wie dan wél belang-

hebbende zou kun-

nen zijn. 

De HVS wees op het be-

lang van onderzoek in 

de historische kern van 

Sevenum. Als voorbeeld 

werd een drietal vond-

sten van houten water-

putten genoemd. Na-

dien heeft er overleg 

plaats gevonden. In een 

drietal boringen werd 

weinig materiaal aange-

troffen.  

Ook het feit dat de 

bouwlocatie door eerde-

re bouwactiviteiten 

eventuele grondsporen 

hadden verstoord, wa-

ren aanleiding voor dit 

besluit, aldus de ge-

meente. De gemeente 

onderschreef wel het be-

lang van archeolo-

gisch onderzoek in 

de kern van Seve-

num. Op zijn minst 

zal er een verken-

nend onderzoek 

plaatsvinden, zoals 

ook nu gebeurd is. 



Jubileum in 2012 

Eind 1987 kwamen een aantal Se-

venummers bij elkaar om te kijken 

of de tijd rijp was om een heem-

kundevereniging in Sevenum op te 

richten. Begin 1988 werd de Heem-

kundevereniging Sevenum officieel 

opgericht door het tekenen van 

een akte bij de notaris. 

Dus in 2012-2013 bestaat onze ver-

eniging al weer 25 jaar. 

Dit jubileum is natuurlijk reden voor 

een feestje. Om alles in goede ba-

nen te leiden is er een jubileum-

commissie ingesteld. De volgende 

personen hebben hierin zitting: 

 Mien Seuren, voorzitter 

 Jeu Baeten 

 Pim v.d. Bercken 

 Ans Kwaaitaal 

 Truus Lenssen 

 Jet Tielen 

 Truus Willems 

Deze 7 personen zullen er voor zor-

gen dat het jubileum niet onopge-

merkt voorbij zal gaan. Zij zijn al 

druk bezig met brainstormen over 

de invulling van het feest.  

We roepen iedereen op om alle 

ideeën voor deze viering te mel-

den bij Truus Lenssen.  

Noteer in ieder geval al vast zon-

dag 16 december 2012 in uw 

agenda. Dat is namelijk de dag 

dat het jubileum groots gevierd 

gaat worden. 

Speciaal voor dit jubileum is ook 

een logo rechtsboven aan deze 

pagina ontworpen. Dit zult u het 

komend jaar nog vaker te zien krij-

gen. Iedere keer als er iets te mel-

den is over ons jubileum, zal dit 

logo opduiken. 
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Volgende uitgave 

gepland: ca. Kerstmis 2011 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

‘Zaterdag 

16 december 2012 

Jubileumfeest 

Heemkunde 

Vereniging 

Sevenum’ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOFOON 

Heemkundevereniging 

Sevenum 

Mgr. Evertsstraat 11 

5975 BG  SEVENUM 

 

E-mail 

info@heemkundesevenum.nl 

 

Website 

www.heemkundesevenum.nl of 

www.terhorstnet.nl 

 

AGENDA 
 

  

19-09-2011  

Lezing door Benoit Locht 

over het boerenlandschap 

  

24-09-2011 

Excursie o.l.v. Louis van de 

Goor door het landschap 

rond Sevenum 

  

16-10-2011 

Lezing emigratie door  

Birgitte Beeren in De Locht 

  

14-11-2011 

Lezing door André de Bruin 

over zijn boek 

  

Iedere zaterdag 

Is de Spinde van 10.00  tot 

12.30 uur geopend. 

  


