
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om te onthouden 

19 maart 2012 

Jaarvergadering 

Uit het bestuur 

Het einde van het 

jaar nadert al snel. 

Tot nu toe hebben 

we een lange zomer 

en een laat najaar 

gehad. Wat de win-

ter ons brengt weten 

we nog niet. Maar in 

dit Spintölke toch al-

vast wat foto’s in win-

terse sferen. 

Vanaf deze plek 

wensen wij u allen:  

  

Fijne feestdagen  
en 

een gezond 2012 

 

HET BESTUUR 

Zo op de valreep van 

de jaarwisseling ont-

vangt u toch nog 

een editie van het 

Spintölke. Ondanks 

dat de eerstvolgen-

de editie pas voor 

maart 2012 aange-

kondigd was. 

Het bestuur wil u na-

melijk graag de data 

voor de jaarvergade-

ring en voor de lezin-

gen in het volgend 

jaar vertellen. 

Daarnaast vragen 

we ook dit jaar uw 

hulp voor de samen-

stelling van het Jaar-

boek. Maar daarover 

meer op de volgen-

de pagina. 
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Kerstmis  2011  

Sevenum in de sneeuw, 

winter 2010-2011 

Foto van: L. Verber, Beringe 

(www.panoramio.com)  

Boeken 

De boekencommissie 

is hard aan het werk 

om nieuwe uitgaven 

voor te bereiden.  

Op dit moment zijn er 

twee boeken in voor-

bereiding. De eerste 

uitgave staat voor het 

najaar 2012 gepland. 

Het betreft een derde 

deel in de serie 

“Vertellinge in ‘t oud-

Zaerums” van Grad 

Lucassen. 

 

De andere uitgave 

wordt, naar verwacht, 

op 22 november 2014 

gepresenteerd. Dan 

vieren we het feit dat 

Sevenum 70 jaar be-

vrijd is met een foto-

boek over de oorlog. 

Ook daarvoor is men 

al volop in de weer. 

 



Jaarboek 2011 
We verzoeken alle contactperso-

nen van onderstaande werkgroe-

pen en commissies het verslag van 

hun activiteiten, liefst met datum 

en namen van hun leden, in te le-

veren of te mailen voor 15 januari 

2012: bestuur, archief, website, 

praatgroep awd-Zaerum, evene-

menten-commissie, genealogie, 

boekencommissie, naamgeving/

toponiemen, feesten en gebruiken, 

beheer buitenobjecten. 

 

Ook vragen we een verslag van 

contact en samenwerking met an-

dere verenigingen in dorp of regio. 

Wie heeft er nieuws van leden, om 

op te nemen in de rubriek Van Ac-

tief tot in ’t Zonnetje? 

Wie heeft er vragen over een foto 

of gebeurtenis, waar andere leden 

misschien een antwoord op we-

ten? 

Heemkundige Bijdragen zijn ook dit 

jaar zeer welkom. Meld het alvast, 

als u iets wilt publiceren; inleveren 

kan nog tot 31 januari 2012.  

P a g i n a  2  
 

 

 

Volgende uitgave 

ca. maart 2012 

 

 

 

 

 

 

Het witte stationnetje van 

Horst-Sevenum lijkt nóg 

witter in de sneeuw 

foto: januari 2009 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOFON  

Heemkundevereniging 

Sevenum 

Mgr. Evertsstraat 11 

5975 BR  SEVENUM 

 

E-mail 

info@heemkundesevenum.nl 

 

Website 

www.heemkundesevenum.nl of 

www.terhorstnet.nl 

 

Ook geschreven bijdragen wor-

den door de redactie verwerkt. 

Redactie Jaarboek 

Pieter Baeten en Nel Thijssen-

Schouten, p/a Molenveldweg 57, 

tel. 4672684,  

hhmthijssenschouten@hetnet.nl  

(Foto van Hugo van Vondelen via Flickr.com) 

AGENDA 
19 maart 2012 

Jaarvergadering HVS, 

De Wingerd, 19.30 uur 

 

Mei 2012 

Lezing over opgravingen         

in Venlo  

(onder voorbehoud)  

 

September 2010 

Excursie  

 

16 december 2012 

Lustrum HVS 

 


