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Vanuit het Bestuur
Het bestuur heeft een ‘Lief en
Leed’ regeling opgesteld. In deze
regeling is vastgelegd wat er
gedaan wordt bij bv. een jubileum
en een afscheid. Deze regeling ligt
in de Spinde ter inzage.
Op de jaarvergadering is afscheid
genomen van Ton Stoffels en Bert
Billekens als bestuurslid. Beiden
hebben zich op hun eigen
manier voor onze vereniging
ingezet. Ton en Bert ook
vanaf deze plek bedankt
voor al jullie inzet en werk.
Treesje Kurvers en Jan
Linskens zijn de nieuwe
bestuursleden. Verderop in
dit Spintölke stellen zij zich
aan u voor.

Er zijn al een aantal leden, die hun
contributie voor 2015 betaald
hebben. Wanneer u uw contributie
overmaakt wilt U dan s.v.p. Uw
adres hierbij vermelden, de bank
geeft deze gegevens niet meer
door, ik krijg allen nog het banknummer en de naam door, dit
levert soms problemen op voor mijn
administratie.
De automatische incasso`s worden
binnenkort ook weer geïnd en
zullen dan automatisch worden
afgeschreven.
Er zijn nog steeds een aantal leden,
die hun contributie voor 2014 nog
niet hebben overgemaakt, deze
hebben inmiddels een bericht
ontvangen.
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Jubilarissen
Afgelopen jaarvergadering
werden maar liefst 8 leden in
het zonnetje gezet vanwege
hun zilveren jubileum. Dit waren:
 Christien Geenen-Aerts
 Henk Hafmans
 Marlies Huijs-Oostveen
 Gert Kessels-Baeten

Wist u dat:
onlangs op de
jaarvergadering
maar liefst 47 van
de 107 leden
aanwezig waren?

De jubilarissen, van
links naar rechts:
Maries Huijs - Mariet Timmermans Henk Hafmans Christien Geenen Truus
Willems Jet Tielen
Ton Wismans en
Gert Kessels waren
helaas verhinderd.

 Jet Tielen-Baeten
 Mariet Timmerman v.d. Goor
 Truus Willems - van Enckevort
 Ton Wismans.

De voorzitter vertelde van iedere jubilaris werd verteld wat hij of
zij voor onze vereniging
betekend heeft. In het Jaarboek 2015 zal hier ongetwijfeld
nog op teruggekomen worden.

Jaarboek 2014
Afgelopen jaarvergadering is ook
het Jaarboek 2014 uitgereikt.
Degene die dit nog niet hebben
ontvangen, kunnen dit iedere
zaterdagmorgen in de Spinde
komen
afhalen. Kijk voor de
openingstijden
even
in
de
Colofon.
Alle boeken die niet vóór 1 juli a.s.
afgehaald zijn, komen weer in de
voorraad terecht. Die kunnen
verkocht worden. Dus haal uw
exemplaar z.s.m. af, want Nel,
Pieter en Ruud hebben er weer
een uniek boekwerk van gemaakt.
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Excursie naar Gemert

Na de lunch (± 13.15 uur) gaan
we een stadswandeling maken
door Gemert.
Programma:
09.15 Vertrek vanaf het Raadhuisplein in Sevenum.
10.00 A a n k o m s t
bij
het
Boerenbondsmuseum ,
ontvangst met koffie en
gebak.
10.30 Bezichtiging Boerenbondsmuseum onder
leiding van een gids.
12.00 Lunch in het restaurant
van het museum.

14.00 Stadswandeling Gemert
onder leiding van een gids.
15.30 Vertrek uit Gemert.
16.15 Aankomst Sevenum.
De onkosten voor deze dag bedragen voor leden € 22,50. Nietleden betalen € 25,00.
Te voldoen op rekening
NL76RABO0147218012 van de
Heemkundevereniging o.v.v. excursie Gemert. Uw betaling is tevens uw aanmelding. Opgave
uiterlijk tot 8 mei 2015.
De Museumjaarkaart is in dit museum niet geldig.
Wij adviseren zoveel mogelijk
samen te rijden en de kosten voor
het vervoer met de chauffeur af
te rekenen. (Advies: € 0,20 per km
per auto)

 

dd. 13-11-1941

In de ochtend brengen we een
bezoek aan het Boerenbondsmuseum. Hier gaan we ook
rond de middag genieten van
een heerlijke lunch.

13.30 Presentatie over geschiedenis van het “vrijstaatje
Gemert.

Nieuwe Venlosche Courant

Zaterdag 16 mei a.s. is de excursie naar Gemert. Ook niet-leden
mogen aan deze excursie
deelnemen.

Excursie
zaterdag

16 mei 2015
Opgave:
vóór 8 mei 2015
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Jan Linskens
Fijn dat ik me even mag voorstellen. Ik ben Jan Linskens.
Geboren in 1950 als tweede kind
(van de negen) van Henk Linskens
en Nelke Sonnemans. Ik woon
samen met Trees Nelissen in het
ouderlijk huis op de Molenveldweg
21 in Sevenum.

Mag ik me voorstellen?
Jan Linskens

In 1973 ben ik begonnen als onderwijzer op Basisschool Zeilberg in
Deurne. Daar heb ik wisselende
groepen gedaan van groep 2 tot

en met groep 8. Ik heb daarbij
verschillende nevenfuncties gehad
(ook binnen het onderwijs krijg je
dergelijke taken) zoals lid en
voorzitter van de mede zeggenschapsraad. Waar ik veel tijd
in heb gestoken is ICT binnen het
onderwijs. Vanaf het begin in de
jaren 80 ben ik hierin coördinator
geweest. Zodoende heb ik de
ontwikkeling van de computers op
school meegemaakt. Eerst een
enkele pc, later een volledig
netwerk met meer dan 50 pc’s. Ik
heb meegeholpen bij de opzet van
een eigen website van de school,
die later werd overgenomen door
een extern bedrijf na de fusie
binnen Deurne, Asten en Someren.
In 2012 ben ik met keuze pensioen
gegaan en heb toen het huis van
binnen gemoderniseerd. Daar ben
ongeveer twee jaar mee bezig
geweest.
Op een bepaald moment ben je
daarmee klaar en zoek je een
andere bezigheid. De Heemkunde
heeft mij altijd geboeid en de
gelegenheid deed zich voor om
daar een bijdrage aan te leveren.
Binnen het bestuur traden een paar
leden af en mij werd gevraagd om
een van die plaatsen op te vullen.
Om de website actueel te houden
leek mij dat een goed idee.
Ik hoop de vereniging van nut te zijn
en zal mij goed inzetten om er iets
van te maken.
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Treesje van de Rijdt - Kurvers
Mag ik me even voorstellen?
Mijn naam is Treesje Kurvers,
en ben sinds de jaarvergadering 2015 een nieuw
bestuurslid van de HVS. Al een
paar jaar liep ik rond met de
gedachte om later, als ik met
pensioen ben, lid te worden
van
de
Heemkunde vereniging. In 2013 ben ik
gevraagd om de foto’s voor
het oorlogsboek te scannen,
en dat heb ik met plezier
gedaan. Daarna kwam de
vraag om bestuurslid te
worden.
Ik ben 56 jaar en een dochter
van Kurvers-Jantje van de
Kroenenberg en de jongste
van zijn “vijf en een half dozijn”
zoals hij dat zelf altijd placht te
zeggen.

Ik ben getrouwd met
Jacques van de Rijdt (van
Hay van Mechele Kueb) en
woon aan de Vinkepas.
Als meer dan 36 jaar ben ik
werkzaam in de bibliotheek
in Horst, als administratief
medewerkster, een baan die
mij nog steeds goed bevalt,
ondanks alle bezuinigingen.
Tot 1 januari 2016 werk ik op
vrijdag in het uitleenpunt in
Sevenum, aan het Pastoor
Vullinghsplein.

Mag ik me voorstellen?
Treesje van de Rijdt

Met veel enthousiasme ben
ik begonnen met het
secretariaa t
van
de
vereniging, wat ik overgenomen heb van Ton
Stoffels, maar het zal nog
wel even duren voordat ik
alles onder de knie heb.

 

Nieuw E-mailadres
De Heemkundevereniging heeft een
nieuw e-mail-adres, nl:
heemkundesevenum@gmail.com
Wij verzoeken u om dit mailadres
voortaan te gebruiken. Het oude
adres zal binnenkort vervallen.
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Nieuwe weidepoort

Tekst:
Nel Verstegen

Foto’s:
Geert Raedts

Op zaterdag 21 maart heeft de
Groengroep een nieuwe poort
geplaatst aan de Grubbenvorsterweg, direct links over de
Molenbeek. De poort staat aan ’t
begin van de wandelroute langs
de Molenbeek, vanaf de
Grubbenvorsterweg naar de
Ulfterhoek. Op verzoek van de
Groengroep heeft de commissie
Naamgeving van de HVS voorgesteld de poort “Krukkemspad”
te noemen.

Motivatie:
Vanaf de brug over de Molenbeek linksaf en dan evenwijdig
aan de beek richting spoorlijn
was van oudsher een voetpad
dat uitkwam in de Ulfterhoek
tussen de boerderijen van
Philipsen en Haenen. Dit pad
werd gebruikt als voetpad door
kerkgangers en schooljeugd. Het
pad had geen officiële naam.

Oproep
De Spinde is een prachtige ruimte
voor activiteiten van onze vereniging. En ook om bezoekers te ontvangen. Deze ruimte willen we
graag aankleden als een soort huiskamer. Daarvoor hebben we uw
hulp nodig. Stuurt u uw ideeën naar
onze voorzitter, Pete Leijsten. Hij is via
het e-mail-adres van onze vereniging te bereiken.
Op de wegenkaart van 1941 staat
het pad vermeld als: Krukkemspad.
In de Ulfterhoek, direct na boerderij
de Krukkem, staat al een poort met
de naam “Krukkem”. Naar onze
mening kunnen best beide namen
gebruikt worden. Een andere
historische naam is volgens ons niet
voorhanden.

 

Vernieuwde website online per 21-04
Met de komst van Jan Linskens bij
onze vereniging, hebben we een
goede ICT-er in ons midden. Hij is
samen met Birgitte Beeren, Pim van
de Bercken en Angelique van de
Hoogen aan de slag gegaan om
onze website stevig te vernieuwen.
Niet alleen het uiterlijk is veranderd,
maar ook de indeling en de inhoud
is aangepakt. Zo zijn alle Spintölkes
voortaan via de website te raadplegen. Ook de oudere exemplaren.
Ook de indexen van de Jaarboeken staan er op. De bedoeling
is om voor en na ook de tekst van
interessante artikelen uit de Jaarboeken op de site te zetten. Maar
daarv oor willen we eerst
toestemming vragen aan de
betreffende auteurs.
Een ander onderdeel waar we best
trots op zijn, is het foto-gedeelte.
Foto’s van activiteiten zijn ook via te
website te raadplegen.

Pagina 7

De laatste toevoeging vormen
de titels van de videotheek van
de Spinde.
En uiteraard is er ook informatie
over de vereniging en het werkgebied te vinden.
Per 21 april 2015 a.s. komt de
nieuwe website online. Bij
voldoende belangstelling kan er
een avond georganiseerd
worden voor mensen die nog
wat onwennig zijn op internet
en andere geïnteresseerden.
Op die avond wordt onze site
samen bekeken en uitgelegd
hoe e.e.a. werkt.
We nodigen iedereen van harte
uit om een kijkje te nemen. En
vooral om ons te vertellen wat u
er van vindt. Wat is goed en
wat kan beter? Uw suggesties
zijn zeer waardevol voor ons en
nemen we mee in de verdere
verbetering van de site.

Per 21-04
vernieuwde website
online

Mail suggesties en
uw mening over
de site naar
Jan6550@kpnmail.nl

AGENDA




Maandag 20 april 2015
Film met 5 prominente Sevenummers


Programma
2015

Volgende uitgave
ca. oktober 2015



Maandag 11 mei 2015
Praatavond in de Wingerd


Pagina 8



Zaterdag 16 mei 2015

Het programma voor 2015
staat hiernaast vermeld. Kijk
er even goed naar, want er
zijn een paar wijzigingen.

Excursie naar Gemert




Maandag 8 juni 2015
Praatavond in de Wingerd




Dinsdag 16 juni 2015
Zomeravondexcursie, o.l.v. Jo Geurts




Praatavond
Zo zijn een paar praatavonden
verschoven,
omdat sommige eerste
maandagen een feestdag
is. De praatavond begint iedere keer om 19.30 uur.

Maandag 7 september 2015
Praatavond in de Wingerd




Woensdag 9 september 2015
Uiterste inleverdatum
stukken voor Spintölke




Zaterdag 19 september 2015
Wandeling door Venray o.l.v. een gids




Maandag 5 oktober 2015

Excursie
Ook is Excursie naar Haelen
en Neer komen te vervallen.
In plaats daarvan is er op 16
mei een excursie naar het
Boerenbondmuseum en de
Latijnse School in Gemert.
Meer informatie hierover
volgt t.z.t.

Praatavond in de Wingerd




Maandag 19 oktober 2015
Lezing: Zaerums Beer, John Raedts




Maandag 2 november 2015
Praatavond in de Wingerd




Dinsdag 1 december 2015
Uiterste inleverdatum
stukken voor Spintölke




Maandag 7 december 2015
Praatavond in de Wingerd




Maandag 23 november 2015
Lezing over Bronzen Tijdperk door Tom Hos

Spintölke
De datum waarop de stukken voor het volgende
Spintölke ingeleverd moeten
zijn, is ook opgenomen.

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

NL76RABO0147218012
E-mail

heemkundesevenum@gmail.com

Website
www.heemkundesevenum.nl of

www.terhorstnet.nl

