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Nummer zeven 

Terwijl iedereen nog nageniet van 

mooie, nazomerse dagen, wordt er 

achter de schermen al weer druk 

gewerkt aan een nieuw seizoen 

voor onze vereniging.  

Het belooft een prachtig seizoen 

te worden. Met als hoogtepunt 

natuurlijk de jubileumviering in 

december. 

HET BESTUUR 

Rectificatie 
In het laatste Spintölke stond het 

verkeerde bankrekeningnum-

mer bij de oproep om de contri-

butie te betalen. Niet slim van 

ons. Dus hierbij het juiste bank-

nummer: 1472.18.012. 

Wij verzoeken u, indien u dit nog 

niet gedaan heeft, de contribu-

tie z.s.m. op dit nummer over te 

maken. 

Sevenumse wegennet 

A.s. maandag, 10 september, zal 

Nel Verstegen in de Torrekoel in 

Kronenberg een lezing verzorgen 

over het Sevenumse wegennet.  

In het vorige Spintölke is al een 

groot artikel opgenomen over de-

ze lezing.  

Op deze plek wordt de lezing al-

leen nog kort onder de aandacht 

gebracht. 

Tegenwoordig is een goed we-

gennetwerk en snelle verbindin-

gen een vanzelfsprekendheid. 

Vroeger echter niet. De meeste 

wegen ontstonden vanzelf. 

Als men vaak over dezelfde 

route liep, tekende het pad 

zich snel genoeg af. 

Aan de hand van tientallen 

oude kaarten en foto’s zal 

een beeld geschetst worden 

van de ontwikkeling van het 

Sevenumse wegennet.  

De lezing begint om 19.30 uur. 

Locatie: De Torrekoel in Kronen-

berg. 
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Zaterdagmiddag 27 oktober zal de 

presentatie plaatsvinden van het 

derde boek van Grad Lucassen in 

de serie Vertellinge in ’t Oud –

Zaerums.  

 

Grad sluit hiermee zijn trilogie af. 

Een waardevol bezit voor mensen 

die van verhalen over vroeger 

houden, die van Zaerum houden. 

Overigens is het 

niet nodig om 

eerst deel 1 en of 

2 te lezen alvorens 

deel 3 aan te 

schaffen. 

 

Afgelopen maan-

dag 30 juli werden 

een vijftal verha-

len opgenomen 

op CD. Voorgele-

zen door Grad en 

op professionele 

wijze opgenomen 

door Eddy Verheij-

en. Het is een genot om naar deze 

verhalen uit lang vervlogen tijden 

te luisteren. Verhalen doorspekt 

met humor, die gaan over het le-

ven in Zaerum in de vorige eeuw, 

toen het nog een echt boeren-

dorp was. 

 

“Wiej ’t spuitenhuuske en ’t kotje, 

de stoeëmfebriek, de eierfebrieks-

kes en de ermehuuskes dur nag 

stönge”. 

 

Door ook een Cd-opname te ma-

ken, wordt de uitspraak van het 

Zaerumse dialect ook vastgelegd.  

 

De typisch Zaerumse uitspraak van 

Grad, verhoogt de culturele waar-

de van deze CD en daarmee ook 

het boek. 

 

Nel Thijssen-Schouten legt op dit 

moment, samen met tekenaar Jan 

Althuizen, de laatste hand aan het 

boek. Jan was ook de illustrator van 

de twee voorgaande boeken. 

 

Binnenkort ontvangt u de flyer met 

alle informatie over het boek met 

CD. U kunt dan ook alvast met voor-

deel inschrijven. 

  

Als lid van de heemkunde vereni-

ging bent u natuurlijk ook uitgeno-

digd voor de presentatie die op za-

terdag 27 oktober om 14.30 uur 

plaatsvindt in de Wingerd. De offici-

ële uitnodiging volgt nog. 

 

     

Presentatie 3e boek in de serie Vertellinge in ‘t Oud-Zaerums 
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Zoals bekend zal het weekend 

van zaterdag 15 en zondag 16 

december in het teken staan van 

de viering van ons 25 jarig jubile-

um.  

 
Expositie oogstfeest 

De voorbereiding voor de exposi-

tie over het vroegere oogstfeest 

vraagt veel tijd en zorgvuldig-

heid. Een groepje leden, be-

staande uit: Jet Tielen, Hetty Hen-

driks, Anny van Enckevort, Jeu 

Baeten en Hay Hegger, zijn al 

maanden bezig om foto’s uit te 

zoeken, wel of niet te vergroten 

en van ondertiteling te voorzien. 

Het is een gigantische klus.  

Jeu Baeten en Jan Dinghs heb-

ben ook niet stil gezeten en zelfs 

ergens in America een stukje rog-

ge kunnen oogsten. Hiervan wor-

den straks de bekende oogstver-

sieringen gemaakt. 

 

In het feestweekend zal een ten-

toonstelling met het thema 

‘Oogstfeest’ te zien zijn. Er zullen 

foto’s van het zowel het oogst-

feest in Sevenum als het oogst-

feest in Kronenberg getoond 

worden. 

De expositie in de Wingerd is op 

twee dagen te bekijken:  

Zaterdag 15 december                         

van 14.00 uur tot 17.00 uur  

Zondag 16 december  

van 10.00 uur tot 13.00 uur 

 

Beide dagen zal bovendien een 

doorlopende filmvoorstelling over 

de oogstfeesten plaatsvinden 

met prachtige beelden van o.a. 

het   polygoon journaal en ande-

re zeer bijzondere filmopnames 

uit vroeger jaren.  

 

U ziet behalve enthousiaste wa-

genbouwers, Zaerum zoals het 

was in de tijd dat er nog volop 

landbouw was. Zeer de moeite 

waard om hiervoor naar de 

Wingerd te komen. 

De Heemkundevereniging 

biedt graag in het kader van 

haar jubileumviering, deze ex-

positie als kado aan, aan alle 

Zaerummers, oud Zaerummers 

en aan iedereen die belang-

stelling heeft. 

 

Feestmiddag 

Voor de eigen leden met intro-

ducé zal er een feestmiddag 

plaatsvinden op zondag 16 de-

cember in de Wingerd. 

Op deze middag 

worden o.a. de 

jubilarissen gehul-

digd.  

Verder komt er 

een speciale gast 

die we nog even 

geheim houden. 

Het beloofd in 

ieder geval ge-

zellig, onderhou-

dend en cultureel 

te worden. 

We eindigen met 

een ouderwetse 

koffietafel. De 

middag gaat tot 

ongeveer 18.30 

uur duren. 

U krijgt nog een 

uitnodiging waar-

bij u de mogelijk-

heid krijgt om u 

op te geven voor 

deze feestmid-

dag. 

 

Feestweekend i.v.m. jubileum 

 



 

 

 

Volgende uitgave 

ca. december 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
info@heemkundesevenum.nl 

 

Website 

www.heemkundesevenum.nl 

www.terhorstnet.nl 
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AGENDA 
  

3 september 2012 

Praatavond, start 19.30 uur 

  

10 september 2012 

Lezing over de ontwikkeling 

van het Sevenumse wegen-

net door Nel Verstegen 

(De Torrekoel, 19.30 uur) 

  

15 september 2012 

Excursie Belgisch Limburg 

  

1 oktober 2012 

Praatavond, start 19.30 uur 

  

27 oktober 2012 

Presentatie 3e boek in de 

serie Zaerumse Vertellinge 

(De Wingerd, 14.30 uur) 

  

5 november 2012 

Praatavond, start 19.30 uur 

  

26 november 2012 

Lezing `Stille Nacht, Heilige 

Nacht´ dor Reinier Thiesen 

  

3 december 2012 

Praatavond, start 19.30 uur 

  

16 december 2012 

Lustrumviering HVS 

  

Excursie Belgisch-Limburg 

Op 15 september a.s. vindt de jaarlijk-

se excursie plaats. We zullen deze keer 

de hele dag doorbrengen in Belgisch-

Limburg.  

Programma: 

08.30 uur: vertrek vanaf het Raadhuis-

plein, met eigen vervoer 

10.00 uur: Koffie met Haspengouwse 

taart in het onthaalcentrum van Kas-

teel Alden Biesen. Vervolgens gaan 

we met een gids een bezoek brengen 

aan het kasteel, de kapel en de fraai 

aangelegde tuinen. 

12.30 uur: Koffietafel. Tot 14.00 uur is er 

nog tijd om zelf rond te kijken. 

14.00 uur: Vertrek naar Bilzen. Hier kunt 

u op eigen gelegenheid het plaatsje 

bekijken of op het terras wat napraten. 

Tip: bij de VVV is voor 1 euro een stads-

wandeling verkrijgbaar. 

Wilt u aan deze excursie deelnemen, 

dan verzoeken wij u om vóór 10 sep-

tember a.s. het bedrag van € 22,50 

over te maken op het rekeningnum-

mer van de HVS. (zie colofon) 

We adviseren zoals gebruikelijk, om zo 

veel mogelijk samen te rijden. En de 

kilometers met de chauffeur te verre-

kenen. Ons advies is 20 cent per km. 

per auto. 


