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Spintölke

Maart 2014

H ee m kun de v e r eni gin g

S e ve num

Nummer dertien
En het is al weer 2014, wat vliegt
de tijd. Het is ook al weer tijd voor
de Algemene Jaarvergadering.
De vergadering bij uitstek, waar U
als lid nadrukkelijk mee kunt
praten en denken.

Om te onthouden

Tot dan.
HET BESTUUR

Weidepoorten
Op de valreep van 2013 werd
de HVS benaderd door de
Groengroep om 12 historisch
verantwoorde
namen
te
bedenken.

Foto gemaakt door:
Nel Thijssen-Schouten

Jaarvergadering
17 maart 2014
Wingerd
Aanvang 19.30 uur

AGENDA
10 maart 2014
Praatavond
Aanvang: 19.30 uur

Detail
weidepoort
aan
de
Meerweg 1 in Kronenberg.
Detail van de foto op de vorige
pagina.
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17 maart 2014
Jaarvergadering
Aanvang: 19.30 uur



7 april 2014
Praatavond
Aanvang: 19.30 uur



28 april 2014
Film
Vijf prominente
Sevenummers vertellen
over vroeger



5 mei 2014
Praatavond
Aanvang: 19.30 uur



3 mei 2014
Excursie
Binnenvaartmuseum en
Leonardusmolen te
Maasbracht



22 september 2014
Lezing
Pastoor Henri Vullinghs,
door André de Bruin



22 november 2014
Presentatie
Fotoboek oorlog met
lezing “De hel van
Watenstedt” door
Heidi Geven


Deze namen worden gegraveerd
in 12 houten weidepoorten in het
buitengebied. De 12 namen
werden uitgezocht en door Mien
Wijnhoven vertaald in het Zaerums
dialect.
In totaal waren het 3 historische
boerderijnamen en 6 namen die
voorkomen op de kadastrale
kaarten
van
de
voormalige
gemeente Sevenum uit 1825.
Waar het niet lukte om historische
namen te bedenken werd gekeken
naar namen van de huidige
situatie. Dit betrof 3 namen.
Meer informatie over dit project en
de gekozen namen kunt u lezen in
het jaarboek 2013. Het jaarboek
wordt op de jaarvergadering
uitgereikt.
Op deze manier hopen we een
bijdrage te hebben geleverd aan
de historische kennis en verfraaiing
van het buitengebied.
Mart Lenssen

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
Rabobankrekening 1472.18.012

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

Website
www.heemkundesevenum.nl of

www.terhorstnet.nl

