Siebengewalds Archief
Voorlopig inschrijvingsformulier
Inleiding
Ongetwijfeld heeft u al gehoord of gelezen dat er in Siebengewald een groepje mensen actief is om de
bewoningsgeschiedenis van Siebengewald vast te leggen in een boek. Een werkgroep heeft ruim vier
jaar archiefonderzoek verricht en foto’s, bidprentjes en andere zaken verzameld. Regelmatig is in de
Klaproos een presentatie gehouden over de voorbereiding en hebt u kennis kunnen nemen van de
vorderingen. We kunnen u nu – najaar 2017 - wat concreter informeren over de stand van zaken.
De inhoud van het boek
Het boek zal in hoofdzaak gaan over de oudere huizen en hun bewoners: welke woningen er voor
±1950 stonden en welke gezinnen daarin hebben gewoond. Er komen veel foto’s in voor, afbeeldingen
van woningen, tekeningen van kadastrale situaties enz. Daarnaast wordt de ontwikkeling van het dorp
in de loop van de tijd beschreven.
In de laatste vier jaar hebben wij ongelooflijk veel medewerking gehad van vroegere en huidige
bewoners van Siebengewald; zonder hun medewerking hadden we nooit zoveel resultaat bereikt.
De vorm van het boek
Het boek kan helaas niet uit één deel bestaan. Het verzamelde werk zou in dat geval ruim 1000
pagina’s bevatten en dat is vrijwel niet te doen. Wij hebben gekozen voor het uitgeven van drie delen.
Deel I: Het dorp, alles binnen de Flierayseweg en de Pannenweg
Dit moet in 2018 verschijnen, en daarna volgen zo snel mogelijk:
Deel II: Het noordwesten, van Ottenskamp tot Belt
Deel III: Het zuidwesten, De Hei
Elk deel wordt gedrukt in full-colour en voorzien van een namenregister, gekoppeld aan een adres.
De woningen worden in de boeken alfabetisch per straat besproken, hetgeen het opzoeken zal
vergemakkelijken. Mogelijk dat er nog een deel IV komt met een Algemene Index. Als u alle drie
delen hebt besteld krijgt u bij ontvangst van het laatste deel gratis een mooi kartonnen omslag om de
drie boeken goed te kunnen bewaren.
In de strook hieronder kunt u, zonder verplichting, uw belangstelling aangeven. Graag opsturen naar
Werkgroep Siebengewalds Archief, t.a.v. Hens Borkent, Kendelweg 2, 5853EL Siebengewald
of het document als bijlage mailen naar: archief@sevengewalt.nl
------------------------------------------------ hier langs afknippen ---------------------------------------------
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Ik schrijf me voorlopig in voor (vakje aankruisen):
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Ik heb desgewenst geen / wel bijzondere info over een van de huizen of families

