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Nog net voor de vakantieperiode
nóg een Spintölke. Er zijn namelijk
een paar zaken die we jullie nog
willen vertellen.

Burgemeesters 1

Veel leesplezier en een fantastische vakantie.
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Piet Hoogers en
Hay Thijssen
checken of de
portretten wel
echt kaarsrecht
hangen

Foto: Nel Thijssen

Misschien is het al opgevallen. De
portretten van de Sevenumse burgemeesters hangen tegenwoordig in de Vier Jaargetijden.
Dit is een gezamenlijk project van
de familie Everts, de gemeente
Horst aan de Maas, de ondernemers in de Vier Jaargetijden en de

S e ve num

Heemkundevereniging geweest.
Piet Everts, Piet Hoogers, Jeu Baeten, Mart Lenssen, Hay Hegger, en
Hay en Nel Thijssen hebben een
halve zondag gespendeerd aan
het loodrecht ophangen van de
portretten.
Dien Kerstjens kalligrafeerde de
bordjes met namen en jaartallen
dat de burgemeesters in functie
waren.
Voor de echte Sevenummer is het
natuurlijk meteen duidelijk dat dit
de portretten van de burgemeesters zijn. Voor degene waar het
niet zo duidelijk voor is, wordt er
binnenkort nog een verduidelijkend bord bij geplaatst.
Het mooiste zicht op de portretten
is vanaf de roltrap, of vanaf de
balustrade.
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Ontwikkeling Sevenumse wegennet
In het boekje “Gemeente Seve-

Op maandag 10 september zal

num 1837 - 2010” konden niet alle

Nel voor alle belangstellenden

archiefstukken opgenomen wor-

een uitgebreider ’voorproefje’

den, die door de schrijvers verza-

over dit onderwerp geven. Op

meld waren. Met name archief-

die dag verzorgt zij een diale-

Weet u waar de

stukken die betrekking hadden

zing voor onze vereniging. Aan

Schaapsdijk in

op het wegennet zijn lang niet

de hand van oude kaarten

Sevenum lag?

allemaal in dit boekje verwerkt.

(1729

Aanvullend onderzoek in het ge-

schetst ze een beeld over de

meentearchief bracht ook nog

ontwikkeling van het Sevenum-

zeer interessant archiefmateriaal

se wegennet.

tot heden)

en

foto’s

boven water.
Dus maandag 10 september
a.s. vindt deze dialezing plaats
in de Torrekoel in Kronenberg.
Dan vertelt Nel ook waar de
Schaapsdijk lag. Houdt de datum alvast vast. Meer informatie volgt nog.


Contributie
Op dit moment hebben 39 leden hun contributie betaald.

Geometrike Delineatie
van de Heerlijkheid
Sevenum
uit 1729 met de hoofdwegen in rood

Dit materiaal wordt door Nel
Verstegen verwerkt tot een boek
over de ontwikkeling van het Sevenumse wegennet, vanaf ca.
1750 tot heden. Op het ogenblik
legt ze de laatste hand aan dit
boek.
Onlangs heeft Nel tijdens een
praatavond van onze vereniging
een tipje van de sluier opgelicht.

Wij verzoeken de 49 leden die
dit ontschoten is, de contributie
zo spoedig mogelijk te voldoen.
Ter herinnering. De contributie
bedraagt: € 25 voor een persoonlijk lidmaatschap en € 35
voor een gezinslidmaatschap.
U kunt dit bedrag overmaken
op rekening 1472.12.018 ten name van Heemkundevereniging
Sevenum.
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Zomertijd in Sevenum
In 1916 werd er voor het eerst de zomertijd ingevoerd in Nederland. In de
eerste jaren was de eerste dag van de zomertijd ieder jaar anders.
De gemeenteraad in Sevenum besloot daar NIET aan mee te doen. Pas in
1933 deed Sevenum ook mee met de zomertijd. De onderstaande krantenartikelen vormen een selectie van berichten over deze Sevenumse
‘waersigheid’.

Op sommige momenten
was deze afwijkende opstelling van de Raad ook
lastig. Of (volgens de rechtbank) vermakelijk.

De Tijd,
d.d. 14-05-1928

Het Centrum, d.d. 02-06-1926
En uiteindelijk ging ook de
Sevenumse Raad overstag.
Sevenum gaat mee met de
moderne tijd.

Limburger Koerier, d.d. 12-05-1928
Sevenum was blijkbaar een eenling in deze opstelling. Sommige landelijke kranten
kopten dit nieuws zelfs met de kop
“Achterlijk?”

Het Vaderland, d.d. 31-05-1933

Limburger Koerier,
d.d. 13-09-1928
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Praatavond
In het vorige Spintölke werd
verteld dat iedere eerste
maandag van de maand er
een Praatavond in de Spinde
gehouden wordt.

AGENDA

3 september 2012
Praatavond, start 19.30 uur


10 september 2012
Lezing over de ontwikkeling
van het Sevenumse wegennet door Nel Verstegen


Eind september 2012
Dag-excursie naar Belgisch
Limburg

Een uitzondering is niet vermeld, namelijk de vakantiesluiting.

COLOFON
Heemkundevereniging
Sevenum
Mgr. Evertsstraat 11
5975 BR SEVENUM
E-mail
info@heemkundesevenum.nl

Website

Op de laatste praatavond is
besloten om in juli en augustus geen praatavond te houden. Het vorig jaar bleek dat
de animo dan heel erg laag
was.
Dus noteer maar vast in de
agenda, de eerstvolgende
praatavond is op maandag 3
september 2012 om 19.30 uur.



www.heemkundesevenum.nl of

www.terhorstnet.nl

De Spinde
Ook de Spinde kent een vakantiesluiting. Vanaf 21 juli tot
en met 11 augustus is de Spinde gesloten.
Op zaterdag 18 augustus
bent u weer van harte welkom in De Spinde.




1 oktober 2012
Praatavond, start 19.30 uur


27 oktober 2012
Presentatie 3e boek in de serie Zaerumse Vertellinge


5 november 2012
Praatavond, start 19.30 uur


26 november 2012
Lezing ‘Stille Nacht, Heilige
Nacht’ door Reinier Thiesen


3 december 2012
Praatavond, start 19.30 uur


16 december 2012
Lustrumviering HVS



