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S e ve num

Nummer tien
Deze keer een heel kort Spintölke. Maar met een paar punten
die we graag onder uw aandacht brengen.
Vanaf deze plaats doen we een
oproep aan alle leden om na te
denken om een stukje voor het
volgende Jaarboek te schrijven.

Over een bijzondere foto, of herinneringen aan Sevenum vroeger, of
over een onderzoek dat u verricht
heeft. In een volgend Spintölke
zullen we daar op terug komen.
Voor nu, veel leesplezier.
HET BESTUUR

In dit nummer

Nummer 10

1

Lot

1

Lot
De landbouwer die in het krantenartikel

Jaarboeken

1

Tweet van
boswachter

2

Agenda

2

Ter herinnering 2

Colofon

2

Ernest Jacob van den Bosch
(1830-1882)

uit

1870

hierboven

Jaarboeken

genoemd wordt, is vermoedelijk

Op de jaarvergadering zijn zoals

Ernest van den Bosch (zie foto) die

gewoonlijk weer de jaarboeken

met Gerardina Everts getrouwd

uitgedeeld. Complimenten aan de

was.

makers en schrijvers. Het is een ge-

Het paar bewoonde het pand net

not om er door heen te bladeren

naast de kerk. Tegenwoordig ligt

en te lezen.

daar het Raadhuisplein.

Degenen die dit boek nog niet

Ernest was niet alleen landbouwer,

afgehaald

hebben,

maar runde ook café Het Anker

alsnog

de

op deze plek. En hij was brouwer

Zaterdags van 10.00 tot 12.30 uur is

van beroep.

deze geopend.

in

kunnen

Spinde

dit

afhalen.
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Tweet van boswachter Liebrand
Op 20 april was de HVS te gast
bij boswachter Andy Liebrand
van Staatsbosbeheer voor een
excursie in de Maaswerken. Een
kleine week eerder had hij al
een lezing daarover gegeven
voor onze vereniging.

Volgende uitgave

Voor degenen die niet weten
wat ‘tweeten’ is. Twitter is
een internetdienst waarbij de
gebruikers via korte berichtjes
(zgn. ‘tweets’) de rest van de
wereld kunnen laten weten
wat hen bezig houdt.

ca. september 2013

Het weer was prachtig en de
aanwezigen waren zeer enthousiast over de excursie. Deze
excursie bracht hen naar allerlei
mooie plekken die men normaal
wellicht niet zou vinden of
gewoon voorbij zou lopen.
Ook de boswachter zelf was enthousiast. Hij ‘tweette’ er over.
Kijk maar op de afbeelding
hiernaast.

AGENDA

18 mei 2013
Excursie naar Asten
(Klokkenmuseum, Peelmuseum,
kruidentuin)

10 september 2013
Lezing over de Limburgse
glazenier Joep Nicolas, door
Lou Moonen


En boswachter Andy liet
weten dat de HVS een
enthousiaste groep was.

Ter herinnering

COLOFON
Heemkundevereniging
Sevenum
Mgr. Evertsstraat 11
5975 BR SEVENUM

Degenen die een automatische machtiging voor de
contributie hebben afgegeven, hebben het natuurlijk al
gezien.

Onze

penning-

meester heeft de contributie
van uw rekening laten incasseren.
Intussen hebben ongeveer
de helft van alle leden de
contributie

Openingstijden De Spinde
Iedere zaterdag
Van 10.00 tot 12.30 uur

betaald.

We

verzoeken degenen die dit
nog niet hebben gedaan dit

Contributie
€ 25,- per lid
€ 35,- per gezinslidmaatschap
Over te maken op Rabobankrekening 1472.18.012

E-mail
heemkunde@tonstoffels.com
info@heemkundesevenum.nl

14 september 2013

alsnog z.s.m. over te maken.

Website

Excursie museum van wasrol tot
DVD in de Boekend

De gegevens hiervoor vindt

www.heemkundesevenum.nl of


11 november 2013
Lezing over de vliegtuigcrashes
in Noord-Limburg,
door Hub Groeneveld



u in de Colofon hiernaast.
Mocht u een machtiging
voor automatische incasso
willen afgeven. Dan kunt u
contact opnemen met onze
penningmeester, Pim van de
Bercken. Hij kan u daar alles
over vertellen.

www.terhorstnet.nl

