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Nummer 22 

Al enige jaren is De Spinde, onze 

vergader– en archiefruimte, in het 

Multi-Functionele-Centrum aan de 

Mgr. Evertsstraat gevestigd.  Maar 

daar is, helaas, een einde aan      

gekomen.  

De gemeente Horst aan de Maas 

heeft onze ruimte en de ruimte 

waar eerder de bibliotheek gehuis-

vest was, aan kinderopvang Het 

Nest verkocht. Dus werd er voor ons 

een andere ruimte gezocht. 

En die werd niet ver van huis        

gevonden. Een van de klaslokalen 

van de Horizon wordt ons nieuwe 

onderkomen. Maar voordat we 

daar de deuren kunnen openen, 

moet er nog veel gedaan worden.  

Verderop in dit Spintölke zal daar 

meer over verteld worden. Ergens in 

januari hopen we de deuren van 

ons nieuwe onderkomen te kunnen 

openen. Maar daarover hopelijk 

meer in het volgende Spintölke. 

 

Namens het bestuur, 

Pete Leijsten, voorzitter 

22 

Een extra uitgave van het 

Spintölke in verband met       

belangrijk nieuws over onze 

archief– en vergaderruimte, 

De Spinde. 

Dit nummer is helemaal aan 

de Spinde gewijd. In het       

komende, reguliere, nummer, 

zullen de verslagen van de   

act iv i te i ten opgenomen     

worden.  

Birgitte Beeren-Verstegen 

Extra 
Scherp opgemerkt 

In het vorige Spintölke stond de naam 

van smederij Vullings verkeerd. Het is 

namelijk zonder h. Onze excuses      

hiervoor. Scherp opgemerkt door 

Jeanne Raedts en Piet Everts.  
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Deze stichting haalt 

de boeken op, die 

niet verkocht        

worden 

 

 

 

 

 

Gedeelte van de 

plattegrond van de 

Horizon, met de   

nieuwe locatie in het 

rood 

Zo moet de huidige locatie per 

25 november a.s. leeg zijn. 

Want dan kan de kinderop-

vang aan de slag om daar te 

gaan verbouwen. Als dat klaar 

is, verhuizen zij uit hun lokaal in 

de Horizon. En het lokaal, dat 

zij dáár vrijmaken, is de nieuwe 

locatie voor De Spinde. “Maar 

ook daar moet nog het een 

en ander gedaan worden”, 

vertelt Michel. Zo wordt de 

groene muur nog gewit, en 

wordt er door de gemeente 

ook een keukenfaciliteit. Zodat 

er koffie gezet kan worden. En 

als alles goed gaat, is iedereen 

in januari 2017 op de nieuwe 

plek. 

In de ‘aoj jongesschoël’ krijgen 

we een voormalig klaslokaal 

ter beschikking. Voor degenen 

van mijn leeftijd, het vroegere 

lokaal van klas 1b. Voor dege-

nen die met de huidige situatie 

beter bekend zijn, lokaal 5. 

Het lokaal ligt op de beneden-

verdieping. En alhoewel er een 

paar traptredes nodig zijn om 

het te bereiken, is er ook een 

hellingbaan. 

Op de foto hiernaast is een 

gedeelte van de plattegrond 

van de school te zien. Excuses 

voor de kwaliteit van de foto, 

het is een foto van een beeld-

scherm genomen. Het bewus-

te lokaal ligt in het rode vier-

kant. 

De Spinde 

Vandaag, 19 november, is de 

laatste dag dat De Spinde aan 

de Mgr. Evertsstraat open is 

voor het publiek. Het is er druk, 

want er is uitverkoop van   

overtollige boeken. Diverse 

mensen van binnen én buiten 

Sevenum komen snuffelen of er 

iets van hun gading bij zit. De 

laatste kans, want vanmiddag 

worden alle boeken die er dan 

nog liggen opgehaald door de 

Stichting “Boeken steunen 

Mensen”.  

Gelukkig hebben Michel Jans-

sen, Harrie Jenniskens en Mart 

Lenssen even tijd om meer te 

vertellen over de verhuizing. 

Samen met Bert Billekens en 

Pim van den Bercken vormen 

zij het verhuisteam. “Maar na-

tuurlijk zijn er meer mensen die 

meehelpen”, vertelt Michel. Er 

is veel werk te verzetten.  

Het lijkt een militaire precisie-

operatie, want er volgen veel 

stappen na elkaar, voordat  

onze nieuwe ruimte klaar is. 
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Het verhuisteam: Mart, 

Michel en Harrie. (Pim 

en Bert waren niet  

aanwezig toen de foto   

gemaakt werd) 

De ruimte is 7 bij 8 meter groot 

en daarmee 2m2 kleiner dan 

de huidige, maar volgens   

Harrie kunnen alle spullen en 

het hele archief er een plek in       

krijgen. 

Maar voor die tijd is er voor het 

verhuisteam nog veel werk 

aan de winkel. De komende 

week wordt alles zorgvuldig   

ingepakt, want op 25 novem-

ber staat de verhuiswagen 

klaar om de hele inboedel 

naar het oude gemeentehuis 

in Grubbenvorst te brengen. 

Daar wordt alles veil ig           

opgeslagen tot het in januari 

naar de nieuwe ruimte terug 

mag keren. 

Birgitte Beeren-Verstegen 

  

 

BELANGRIJK 

 

Praatavond op 12-12 

Omdat de Spinde inmiddels gesloten is, wordt 

deze praatavond op een andere locatie         

gehouden. Vermoedelijk wordt dit de                

Sevewaeg. Maar houdt de berichten in het 

Klökske hiervoor in de gaten. 

 

Genealogie op 19-12 

Deze bijeenkomst komt voorlopig te vervallen. 

Als meer duidelijkheid is over de opening van de 

nieuwe locatie, wordt een nieuwe datum        

geprikt. 



 

AGENDA  

 

  

Maandag 28 november  2016 

Uiterste inleverdatum             

stukken voor Spintölke 

  

Maandag 12 december 2016 

Praatavond in de Sevewaeg 

(locatie kan gewijzigd worden) 
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Volgende uitgave 

ca. december 2016 

 

 

 

 

COLOFON  

Heemkundevereniging 

Sevenum 

Mgr. Evertsstraat 11 

5975 BR  SEVENUM 

 

De Spinde is voorlopig tot in 

januari 2017 gesloten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributie 
€ 25,- per lid 

€ 35,- per gezinslidmaatschap 

Over te maken op Rabobank-

rekening 

NL76RABO0147218012   
 

E-mail 

heemkundesevenum@gmail.com 

 

Website 

www.heemkundesevenum.nl 

 

In Memoriam 

Jaarboek 

Binnenkort begint de redactie met de voorbereidingen voor 

het nieuwe jaarboek 2016. Daarom op deze plek een            

herinnering aan alle schrijvers of inzenders die plannen hebben 

om een artikel of onderzoek te publiceren. Laat het niet      

aankomen op de laatste weken, want dan komt u misschien in 

tijdnood.  

De redactie is altijd bereid de helpende hand te bieden bij het 

uitwerken van een onderwerp. Bel of mail gerust. 

Namens de redactie:  

Nel Thijssen-Schouten 

tel. 077-4672684 

hhmthijssenschouten@hetnet.nl  


