
Nummer negen 

begroeten  in  de Win-

gerd op onze jaarver-

gadering. 

HET BESTUUR 

En op heel korte ter-

mijn, de jaarvergade-

ring. Een goed ge-

bruik om samen te-

rug te kijken op het 

afgelopen jaar en 

het voorliggende 

jaar. 

Hopelijk mogen we u 

allemaal op 18 maart 

Het eerste Spintölke 

van het nieuwe jaar. 

Uiteraard met een kor-

te terugblik op ons ju-

bileum. Maar ook kij-

ken we vooruit naar 

wat dit jaar ons te bie-

den heeft op heem-

kundig gebied. 

 

Email 
Het is voor het secretariaat van   

onze vereniging belangrijk om de 

leden gemakkelijk te kunnen berei-

ken. Er zijn al veel leden die hun 

emailadres bij onze secretaris    

hebben doorgegeven en zij        

ontvangen alle informatie op dit 

adres. 

Leden die (nog) geen emailadres 

hebben doorgegeven, ontvangen 

de belangrijkste informatie per post. 

Het gaat dan om de nieuwsbrief, 

de uitnodigingen voor vergaderin-

gen en de communicatie over de 

contributie. 

Het komt echter steeds vaker voor 

dat de gestuurde mail weer terug-

komt. Dit kan verschillende oorza-

ken hebben: er is van mailadres  

gewisseld of de postbus van de 

ontvanger is vol. Hier kan onze se-

cretaris natuurlijk weinig aan 

doen. Het heeft wel tot gevolg 

dat u wellicht informatie van de 

vereniging niet ontvangt. 

Bij deze daarom nog een oproep 

aan de leden om bij verandering 

van emailadres dit zo snel moge-

lijk door te geven via: 

heemkunde@tonstoffels.com 
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Het had Hare Majesteit behaagd 

om twee leden van onze vereni-

ging te onderscheiden voor hun 

grote verdiensten voor onze ver-

eniging en de Sevenumse         

bevolking.  

Piet van Enckevort en Harrie Jen-

niskens werden beiden benoemd 

tot lid in de Orde van Oranje-

Nassau. 

 

 

 

Foto jubilarissen. 
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De versierselen 

behorend bij  de 

Orde van Oranje- 

Nassau  

 

 

 

 

Terugblik Jubileumviering 
Zondag 15 december jl. was het 

dan zo ver. Onze vereniging vierde 

haar 25-jarig bestaan in de Wingerd.  

In het jaaroverzicht, dat op de jaar-

vergadering uitgedeeld wordt, is 

een uitgebreide terugblik over ons 

jubileum te lezen. Maar op deze 

plek willen we één hoogtepunt     

terughalen. 

Zierikzeesche Nieuwsbode 

01-09-1970 

Foto’s van Inhorst.nl 



Boekencie. 

Het boek “De zusters van 

Sevenum: honderd jaar 

zusters van de Goddelijke 

Voorzienigheid in Seve-

num 1877-1977” is hele-

maal uitverkocht. Het 

boek dat in 2009 uitgege-

ven werd, is geschreven 

door Nel Verstegen-

Maessen. 

In de reeks Spinninghe 

was dit het 6e deel. 
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Volgende uitgave 

ca. mei 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOFON  

Heemkundevereniging 

Sevenum 

Mgr. Evertsstraat 11 

5975 BR  SEVENUM 

 

Openingstijden De Spinde 

Iedere zaterdag 

Van 10.00 tot 12.30 uur 

 

Contributie 
€ 25,- per lid 

€ 35,- per gezinslidmaatschap 

Over te maken op Rabobank-

rekening 1472.18.012 

 

E-mail 

heemkunde@tonstoffles.com 

info@heemkundesevenum.nl 

 

Website 

www.heemkundesevenum.nl of 

www.terhorstnet.nl 

AGENDA 


4 maart 2013 

Praatavond, start 19.30 uur 



1 april 2013 

Praatavond, start 19.30 uur 



15 april 2013 

Lezing door Andy Liebrand van Staats-

bosbeheer over de Maaswerken 

 

20 april 2013 

Excursie o.l.v. Andy Liebrand, Staats-

bosbeheer 

 

6 mei 2013 

Praatavond, start 19.30 uur 



18 mei 2013 

Excursie naar Asten (Klokkenmuseum, 

Peelmuseum, kruidentuin) 



10 september 2013 

Lezing over de Limburgse glazenier 

Joep Nicolas, door Lou Moonen 



14 september 2013 

Excursie museum van wasrol tot DVD 

in de Boekend 



11 november 2013 

Lezing over de vliegtuigcrashes in 

Noord-Limburg,                                 

door Hub Groeneveld. 

 

Andy Liebrand 

Op 15 april zal Andy Lie-

brand een lezing voor 

onze vereniging verzor-

gen. In dit Spintölke een 

heel korte introductie. 

De heer Liebrand is bos-

wachter bij Staatsbosbe-

heer, District Limburg. Hij 

hoort tot de beheerseen-

heid Horst. 

Mensen die nu al meer 

over  zijn werk te weten 

willen komen, kunnen 

hem volgen op twitter 

onder @boswachterandy 
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Jaarvergadering 

Maandag 

18 maart 2013 

 

 

 

 

 

Start: 19.30 uur 

Locatie:  

Wingerd, Sevenum 

Agenda 

 

1. Opening door de voorzitter 

2. Vaststellen notulen d.d. 19 maart 2012 

3. Mededelingen 

4. Financiën 

 Verslag inkomsten en uitgaven 2012 en begroting 2013 

 Verslag kascommissie (Theo Houben en Geert Raedts, 

reserve Grad Billekens) 

 Benoeming nieuw lid kascommissie, i.v.m. het                 

terugtreden van Theo Houben 

5. Vaststelling contributie 2013 

6. Bestuur 

 Voorstel bestuur i.v.m. bestuurssamenstelling 

 Reglementair aftredend zijn: Jeu Baeten, Truus Lenssen en 

Pim v.d. Bercken. Jeu Baeten stelt zich niet meer           

herkiesbaar 

 Tot aanvang van de vergadering kunnen leden zich  

kandidaat laten stellen voor een bestuursfunctie 

5. Pauze 

6. Verslag van de werkgroepen en activiteiten binnen de      

vereniging 

7. Presentatie Jaarboek 2012 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

 

Na de vergadering zal het Jaarboek 2012 aan ieder aanwezig lid 

worden uitgereikt. 

Indien u verhinderd bent, kunt u zich bij voorkeur afmelden bij het 

secretariaat (email: heemkunde@tonstoffels.com)  

Uitnodiging Jaarvergadering 

Het bestuur van de Heemkundevereniging nodigt u uit voor de 25e 

Jaarvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 18 maart 

2013 in De Wingerd in Sevenum. De aanvang is om 19.30 uur. 


