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Koningsplaat uit Bingelrade teruggevonden 

Nog niet zolang geleden werd een oude koningsplaat 

van de schutterij uit Bingelrade ter verkoop 

aangeboden. Deze kans konden wij niet voorbij laten 

gaan! Voorzitter Bert Kannegieter nam contact op 

met de verkoper en deed namens de vereniging een 

bod;  de koningsplaat is terug in Onderbanken! 

Een deel van het schutterszilver van de schutterij van 

de H. Lambertus uit Bingelrade is bij de gemeente in 

bewaring. De oudste koningsplaat dateert uit 1779. 

De aangekochte plakette uit 1810 werd gemaakt voor 

de schutterskoning Gian Leonard Janssen. In de 

volkstelling uit 1796 was Gian (Jean) Leonard Janssen 

de burgemeester van Bingelrade. Hij was toen 43 jaar 

oud en weduwnaar. Waarschijnlijk is dit de bedoelde 

schutterskoning. Wanneer u meer informatie over 

deze koning heeft, dan kunt u contact opnemen met 

de secretaris: mlamerichs@planet.nl  

 
 

Wie neemt het stokje over? 

De heemkundevereniging is naarstig op zoek naar 

iemand die Open Monumentendag in Onderbanken 

in de toekomst wil organiseren. Mia Lamerichs heeft 

deze taak 25 jaar vervuld en vindt het nu tijd dat 

iemand anders met nieuwe ideeën dit evenement  

gaat leiden. Het bestuur heeft reeds meerdere 

oproepen gedaan, helaas zonder succes.  

Indien zich niemand meldt,  zal dit evenement in 

2016 niet meer door de vereniging worden  

 

georganiseerd en eindigt een traditie van meer dan 

25 jaar OMD in Onderbanken. Daarom deze laatste 

oproep: laat zien dat jullie achter de 

heemkundevereniging staan en meld u aan om de 

OMD in 2016 te organiseren. 

 

BMV de Sjinskoel  

Nog een paar maanden en dan kan ook de vereniging 

haar intrek nemen in de BMV de Sjinskoel in 

Schinveld.  Jeroen Daemen en Maarten Diederen van 

Upendi  maken een film over het verleden en de 

toekomst van de BMV en hebben de bestuursleden 

Bert Kannegieter en Mia Lamerichs  geïnterviewd.  

 
We zijn tevens in de ruwbouw van de Sjinskoel 

geweest en hebben onze archiefruimte (i.o.) kunnen 

zien. Ook hebben we de uitsparing in de vloer kunnen 

bekijken. In deze ruimte zal het Schinvelds aardewerk 

(onder een dikke glasplaat) worden tentoongesteld.    

 

Potten bakken op 18 oktober aanstaande  

Tijdens  de Open Monumentendag kon de 

pottenbakkersoven helaas nog niet worden gestookt; 

de oven was nog niet droog genoeg. Inmiddels is de 

oven droog genoeg en zal op zondag 18 oktober voor 

het eerst worden gestookt. De oven ligt aan de  

Voeëgelsjtang te Schinveld  (vlakbij Bovenwater). 

 

Ons nieuwe logo 

Tijdens de ledenvergadering heeft u ons groen licht 

gegeven om tot een (ver)nieuw(d) logo te komen. 

Inmiddels hebben we een nieuw ontwerp en zullen 

dit binnenkort publiek maken.  
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