
Nummer twee 
onze vereniging past, 

willen we deze digitale 

versie dezelfde naam 

geven. 

Wij wensen u wederom 

veel leesplezier. 

HET BESTUUR 

Eerder heeft er een 

papieren infoblad 

van onze vereniging 

met dezelfde naam 

bestaan. Omdat de 

naam zo lekker klinkt 

en zo goed bij de 

overige namen van 

Aan de reacties te zien 

heeft u de eerste 

nieuwsbrief bijna met 

gejuich ontvangen.  

Nel Thijssen merkte te-

recht op, dat dit niet 

het eerste nummer 

van het Spintölke was. 

Uit het bestuur 

Het bestuur heeft de 

vergaderstructuur on-

der de loep genomen.  

In maart is, zoals ge-

bruikelijk, de jaarverga-

dering. Rond juni, sep-

tember en december 

houden we een lezing-

avond. Hier gaat voort-

aan geen ledenverga-

dering meer aan voor-

af.  

Reden hiervoor is dat 

dit door de komst van 

het Spintölke overbo-

dig is geworden. Me-

dedelingen van het 

bestuur zullen in het 

Spintölke opgenomen 

worden.  

Het bestuur verwacht 

dat hierdoor de spre-

kers en de inhoud 

van hun lezingen op 

deze manier ook be-

ter tot hun recht ko-

men. 

Mocht het voorko-

men dat het bestuur 

op korte termijn 

goedkeuring of toe-

stemming nodig heeft 

van de leden, dan 

wordt er speciaal een 

ledenvergadering uit-

geschreven. Al dan 

niet gekoppeld aan 

een lezing. Alle leden 

krijgen dan van te vo-

ren een uitnodiging 

met agenda voor de-

ze vergadering. 

Het gevolg daarvan is 

ook dat de notulen 

van de laatste leden-

vergadering in de vol-

gende jaarvergadering 

in maart ter goedkeu-

ring aan de leden aan-

geboden worden. De 

notulen zullen bij de 

stukken voor de jaarver-

gadering worden ver-

stuurd. 

Omdat het nog een 

lange tijd tot maart is, 

worden her en der in 

deze uitgave de be-

langrijkste punten wel 

alvast aangehaald. 
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“Trek de aandacht van de lezer door hier 

een interessant citaat uit het artikel te 

typen.” 

Bijschrift bij afbeel-

ding. 

Rectificatie 
Maar dat is sinds en-

kele jaren een taak 

van het College van 

Burgemeesters & Wet-

houders. 

In het stukje over het 

jubileum van onze 

vereniging staat dat 

de eerste bijeenkomst 

in 1987 was. Nel was 

er die eerste keer bij 

en wist nog dat het 

op maandag 29 de-

cember 1986 was. Ze 

vulde nog aan dat 

toen in eerste instan-

tie besloten werd om 

de naam “Ken uw Land” 

te gebruiken. De eerste 

bijeenkomst van de 

Heemkundevereniging 

was op 29 december 

1987 en op 4 februari 

daaropvolgend zijn de 

statuten gepasseerd. 

En als laatste werd in de 

laatste ledenvergade-

ring opgemerkt dat het 

lustrum van onze vereni-

ging niet op zaterdag 

maar op zondag 16 de-

cember 2012 gevierd zal 

worden. Onze excuses 

voor de foutjes. 

Het Spintölke wordt 

goed gelezen. Zo 

goed dat men kleine 

foutjes feilloos wist te 

melden. 

Nel Verstegen liet ons 

weten dat er een 

paar onvolkomenhe-

den in de eerste edi-

tie stonden. Dat wil-

len we natuurlijk 

recht zetten. 

In het stukje over 

Kempsstraat staat 

dat straatnaamge-

ving een taak van de 

Gemeenteraad is. 

Bijschrift bij 

afbeelding. 
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“Het lustrum van 

onze vereniging 

wordt gevierd op 

zondag  

16 december 2012” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´Al op 29 decem-

ber 1986 was de 

eerste bijeenkomst 

met geïnteresseer-

den in de plaatse-

lijke geschiedenis 

van de gemeente 

Sevenum´ 
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Nieuws uit de vereniging 
Een aantal opmerk-

zame leden zagen 

dat het beeldje “De 

Peelwerker” dat bij 

het voormalige ge-

meentehuis stond er 

niet meer staat. Dit 

beeldje is uit voorzorg 

weggehaald toen 

het gebouw tot 

school werd ver-

bouwd. Het staat tij-

delijk opgeslagen in 

het gemeentelager 

tot een betere be-

stemming gevonden 

is.  

Nel Thijssen-Schouten 

verleent medewer-

king aan de vertaling 

van “Over geluk”, 

een boek van Twan 

Huys, in het Se-

venumse dialect. Dit 

is in het kader van 

het tweejarig project 

“Literair Limburg” dat 

in mei jl. van start 

ging. Een publicatie 

van 8 boeken van 

bekende auteurs die 

een band met Limburg 

hebben. Deze boeken 

bevatten naast het Ne-

derlands ook de verta-

ling in hun eigen dia-

lect. Twan Huys werd in 

1964 in Sevenum gebo-

ren. 



port en de A67. Ze zal 

als het ware rond het 

hele industrieterrein 

slingeren.  

Op het kaartje hier-

boven staat de 

Greenportlane. De  

De gemeente vroeg 

om advies voor een 

naam voor het via-

duct over de spoorlijn 

in de Greenportlane. 

De werkgroep naam-

geving adviseerde de 

naam “Lage Heide”. 

Het gebied waar het 

viaduct komt staat 

plaatselijk bekend als 

“Lieëge Hei”. Op de 

Tranchotkaart uit het 

begin van de 19e 

eeuw staat het als 

“Leeg Hei” genoteerd, 

ongetwijfeld een ver-

bastering van het dia-

lect. 

De Greenportlane 

gaat de A73 vanaf de 

afslag bij de veiling 

verbinden met Trade-

Lage Heide 

De HVS gaat mee-

doen aan het ge-

meentelijke project: 

terhorstnet.nl Deze 

website wordt het digi-

tale geheugen van 

Horst aan de Maas. 

Het culturele erfgoed 

van onze gemeente 

kan hier bekeken wor-

den. De HVS gaat 

haar steentje bijdra-

gen. 

Als start worden op dit 

moment de foto´s, die 

betrekking hebben op 

het Oogstfeest ge-

Terhorstnet.nl 

ligging van het toe-

komstige viaduct is in 

de rode cirkel. 

Inmiddels heeft de 

gemeente besloten 

het advies over te ne-

men. 

scand. Ook worden 

ze van informatie en 

bijschriften voorzien. 

Daarna zijn andere 

collecties en onder-

werpen aan de beurt. 

Via terhorstnet.nl is de 

site nu al te bekijken. 

Wij zijn erg benieuwd 

naar uw reacties. 

Heeft u aanvullingen 

voor de bijschriften of 

verbeteringen, laat 

het ons weten. 

In ons eigen tempo 

zullen we e.e.a. op 

de site gaan zetten. 

Ons einddoel is dui-

delijk: het fotoarchief 

van de HVS op een-

voudige manier voor 

een groot publiek 

toegankelijk maken. 

Dat dit een hele klus 

is, is wel duidelijk. Het 

zijn werkzaamheden 

die thuis en in eigen 

tempo uitgevoerd 

kunnen worden. 

Heeft u nog tijd over 

en wilt u graag mee-

helpen. Neem dan 

contact op met Birgit-

te Beeren. 
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www.greenportlane.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’Terhorstnet,         

het digitale geheu-

gen van het cultu-

rele erfgoed van 

de  gemeente 

Horst aan de 

Maas.'  

 



Ommetjes in Kronenberg 

Vanuit de Dorpsraad Kronenberg 

kwam het verzoek aan ons om 

mee te werken aan dit project.  

Een ommetje is een korte wande-

ling van 2 tot 4 kilometer, die direct 

vanuit de woonplaats start en dan 

het veld in gaat. Vaak loopt men 

over oude paden, soms zijn deze 

zelfs speciaal voor de ommetjes in 

ere hersteld. 

In Kronenberg zijn 2 ommetjes uit-

gezet. Het eerste ommetje loopt 

vanaf het Kerkplein via de Simons-

straat door het Grooteveld naar 

de Heesbredeweg. En via de Kro-

nenbergweg, Simonsstraat en 

Meerweg gaat men weer terug 

naar het Kerkplein. Door dit omme-

tje wordt de eeuwenoude door-

steek van Kronenberg naar het 

Grooteveld weer in ere hersteld. 

Dit pad is op de foto hierboven te 

zien.  

Het tweede ommetje start op het 

Kerkplein en loopt daarna via de 

Meerweg naar het kapelletje. 

Daarna buigt het rechtsaf richting 

Arsbroek en via een doorsteek 

komt het op de Peelstraat terug. 

Van daar kan men weer teruglo-

pen naar het beginpunt op het 

plein voor de kerk. 
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Volgende uitgave 

ca. maart 2012 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Het pad vanuit de 

Simonsstraat door het 

Grooteveld. Op de 

achtergrond is nog 

net de kerk van Kro-

nenberg tussen de 

bomen te zien. 

(foto: website Dorps-

raad Kronenberg) 

 

 

 

 

 

 

 

COLOFON  

Heemkundevereniging 

Sevenum 

Mgr. Evertsstraat 11 

5975 BG  SEVENUM 

 

E-mail 

info@heemkundesevenum.nl 

 

Website 

www.heemkundesevenum.nl of 

www.terhorstnet.nl 

 

De medewerking van de 

HSV bestond uit gegevens 

leveren voor het informatie-

bord dat aan 

het begin van 

deze ommetjes 

komt te staan. 

Op dit bord 

komt informatie 

over de ge-

schiedkundige 

a c h t e r g r o n d 

van het gebied 

en over ele-

menten uit dat-

zelfde gebied. 

Op deze manier 

is een ommetje 

niet alleen een 

sportieve wan-

deling, maar 

wordt het hopelijk ook een 

leerzame ervaring. 

 

AGENDA 
 

14 november 2011 

Lezing André de Bruin 

over het Verzet in de Tweede 

Wereldoorlog 

De Wingerd, 19.30 uur 

 

16 december 2012 

Lustrum HVS 

 

Iedere zaterdag 

Is de Spinde van 10.00  tot 

12.30 uur geopend. 

 


