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Uit het bestuur
In het vorige nummer
hoopten we nog op
een echte ouderwetse winter met sneeuw–
en ijspret. Intussen is
die winter ook in Sevenum aangekomen.
De afwisseling van de
seizoenen is prachtig
om te zien. Al is dit niet
voor iedereen even
gemakkelijk.
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Intussen is ook de
carnavalsperiode
weer voorbij. Dus is
het ook weer tijd voor
onze
jaarvergadering.
Als u dit Spintölke
krijgt, zijn diverse personen druk bezig met
de voorbereidingen
daar voor. Wij zien u
graag op 19 maart in

de Wingerd om terug
te kijken, maar ook
vooruit te kijken naar
het jubileumjaar. Tot
dan.
HET BESTUUR

Audiovisueel archief
Het is misschien minder
bekend, maar onze
vereniging heeft een
audiovisueel
archief.
Ruud
Timmermans
bood zich aan om dit
te sorteren en te inventariseren. Dacht Ruud
in eerste instantie dat
het enkele dia’s waren,
bleek het al snel een
flinke klus te zijn. Er was
namelijk heel wat meer
aanwezig op audiovisueel gebied. Denk
daarbij aan video’s,
Cd's, Dvd's, geluidsbanden, cassettes, en
diskettes.

Alles werd door hem
gesorteerd en bekeken of beluisterd. Het
materiaal dat niet
over Sevenum gaat, is
apart gelegd.
Er is een inventaris gemaakt waarin de
dia’s en diskettes zo
uitputtend
mogelijk
beschreven zijn, wat
deze bevatten.

Het materiaal wordt in
De Spinde bewaard.
Het is ook in te zien. Onze medewerkers van
het archief zijn u graag
behulpzaam om te zoeken wat u graag wilt
zien.
Het volgende project
van Ruud zijn de bidprentjes. De vereniging
wil de prentjes die op
Sevenum
betrekking
hebben bewaren. Volgens de laatste telling
zijn dat er zo’n 1.000.
Ruud bedankt voor het
geweldige werk dat je
verzet hebt.
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“Het jubileum wordt
een feest voor onze
eigen leden”

Bijschrift bij afbeelding.

“Wilde zwijnen zorgen voor overlast in
1880”

Jubileum
Het jaar 2012 wordt
het jaar van ons zilveren jubileum. In december van dit jaar
vieren we, dat de
vereniging al weer 25
jaar bestaat.
De jubileumcommissie is druk bezig om
een programma te
maken voor de feestelijkheden. De plannen beginnen zo
langzamerhand vorm
te krijgen.
De bedoeling is dat
het een feest wordt
voor onze leden. Onze leden hebben er
namelijk voor gezorgd dat we de 25
jaar ook volgemaakt
hebben.

Raadhuis

Bijschrift bij
afbeelding.

“Het oude Raadhuis van Sevenum
in 1939”

Op de site van het
geheugen van Nederland vonden we
deze foto van het
Raadhuis in Sevenum. De foto is uit
1939 en is gemaakt
door C. van Nispen
tot Sevenaer.
Volgens de site komt
de foto uit het archief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

In grote lijnen komt
het er op neer dat er
een tweedaagse expositie over het oogstfeest
in
Sevenum
wordt gehouden. En
tegelijk een dag met
feestelijkheden voor
de leden. De datum
voor deze feestdag
staat al vast, dat is
zondag 16 december
2012.

Dus als u die dag nog
niet in uw agenda gereserveerd hebt, dan is het
verstandig om dat alsnog te doen.

Uit de Leeuwarder Courant,
d.d. 20-05-1880
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Rotondes
Op het grondgebied
van de voormalige gemeente Sevenum bevinden zich maar liefst
5 rotondes. Al deze
rotondes hebben inmiddels een naam gekregen.
De rotonde op de
Venloseweg heet De
Derperschans,
naar
’de schans’ die er in
de buurt lag. Deze
schans was een omheind terrein waar in
vroeger tijden mens en
dier zich konden verschansen bij onraad.
Aan de Horsterweg ligt
ook een rotonde, die
heet ´An de Steine
Paol´. Dit is een verwijzing naar de grenspaal die vroeger de
grens met Horst aangaf. Een tijdje terug is
er weer een grenspaal
geplaatst.
De andere drie rotondes liggen allemaal op
de Middenpeelweg.
De rotonde nabij de
A67 heet Graaskoelen.
De rotonde aan de
Helenaveenseweg
heet Kerkekoelen en
de rotonde op de Paterstraat heet Driefkoelen. Deze namen
verwijzen
naar
de
‘koelen’ (vennen) die
in de buurt lagen.

Op de eerste twee
rotondes
staan
naambordjes met de
naam van de betreffende rotonde. Maar
de rotondes op de
Middenpeelweg hadden nog geen bordjes. Dit zijn provinciale
rotondes en het geld
voor bordjes moest uit
een ander potje komen. Onze verenging
heeft zich geijverd
om daar ook bordjes
te krijgen.
Het is intussen al
meerdere keren voorgekomen dat de
bordjes op de Venloseweg en de Horsterweg vernield worden, of zelfs helemaal
verdwijnen. We weten niet wie het doet,

maar het gebeurt
keer op keer. Het bestuur heeft daarom
onlangs, in overleg
met de gemeente,
besloten om geen
nieuwe bordjes meer
te plaatsen.
Heel jammer dat het
zo moet. De rotondes
aan de Middenpeelweg
zullen
geen
naambordje krijgen.

Foto´s van
http://
horstsweethorst.blogspot.com
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Volgende uitgave
ca. juni 2012

Website
In een vorig Spintölke is verteld dat

versie zijn nu wel de be-

de

deel

voegdheden van de leden

neemt aan Terhorstnet.nl. Daar-

die aan de site werkten ver-

naast hebben we ook nog onze

dwenen. Maar dat wordt on-

eigen website. Eerder had het be-

getwijfeld de komende tijd

stuur besloten om onze eigen web-

opgelost.

Heemkundevereniging

site op te zeggen en alleen via Terhorstnet de digitale snelweg te bewandelen.
Binnen het bestuur is een commis-

AGENDA

sie gevormd die zich nadrukkelijker
gaat bezighouden met de digitale
snelweg. Deze groep bestaat uit
Birgitte Beeren, Pim van de Bercken en Mart Lenssen.



Op advies van deze groep heeft
het bestuur besloten om onze eigen website niet op te heffen. Dat
houdt in dat we op twee fronten
tegelijk op de digitale snelweg
aanwezig zijn.

COLOFON

Ten eerste blijft onze eigen website

Heemkundevereniging
Sevenum
Mgr. Evertsstraat 11
5975 BR SEVENUM

bestaan, omdat we zo duidelijk


12 mei 2012

omdat men er van uitging dat de



bliek. Deze website is het laatste

website zou gaan verdwijnen. Dit
zal dus gaan veranderen.

www.terhorstnet.nl

Lezing over opgravingen
langs de Maas bij Venlo door
M. Dolmans

jaar amper up-to-date gehouden,

herkenbaar blijven voor het pu-

info@heemkundesevenum.nl

www.heemkundesevenum.nl of

7 mei 2012

Bezoek tentoonstelling
‘Bewoning langs de Maas’ in
het Limburgs Museum o.l.v.
M.Dolmans

E-mail

Website

19 maart 2012
Jaarvergadering HVS,
De Wingerd, 19.30 uur

Daarnaast blijven we actief op Terhorstnet.nl. Op deze site zullen we
de foto-collectie van onze vereniging

toegankelijk

gaan

maken

voor iedere geïnteresseerde.

Eind september 2012
Dag-excursie naar Belgisch
Limburg


26 november 2012

Onlangs is er een nieuwe versie

Lezing ‘Stille Nacht, Heilige
Nacht’ door Reimer Thiesen

van Terhorstnet in werking gesteld.



Dit houdt in dat al het beeldmateriaal veel beter beveiligd is tegen
kopiëren. Zo hebben alle foto’s nu
een watermerk. Door deze nieuwe

16 december 2012
Lustrumviering HVS



