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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2015 
 

Schooljeugd Merkelbeek bezoekt Mijnmuseum 

 

In het kader van het jaar van de mijnen zijn de 
leerlingen van groep 7 en 8 van de Basisschool St. 
Jozef uit Merkelbeek, op bezoek geweest in het 
mijnmuseum in Brunssum. Na eerst een les en film te 
hebben gehad op school over het mijnverleden van 
deze streek konden ze nu alles in werkelijkheid zien, 
voelen en ruiken. De vele vragen van de kinderen  

 
werden door drie koempels van het mijnmuseum 
beantwoord. De nagebouwde pijler was zeer in trek 
bij de kinderen. Hier konden ze zelf, kruipend in een 
pijler, deze afbreken en weer opbouwen en kolen 
met een schudgoot in een kolenwagen laden. Dit 
bezoek aan het mijnmuseum was als voorbereiding 
voor het schilderkunstwerk dat volgend jaar een van 
de viaducten in Merkelbeek zal versieren. Deze 
activiteit wordt ondersteund door de stichting “Het 
jaar van de Mijnen”  M2015. 
 

Smokkelaarspad 

De heemkundevereniging is samen met IVN 

Brunssum-Onderbanken / Nabu en BCOnderbanken 

aan het onderzoeken of het mogelijk is om in het 

grensgebied een smokkelpad of route te realiseren. 

Indien u beschikt over ‘smokkelkennis’(denk aan veel 

gebruikte paden / artikelen / verhalen) dan willen wij 

u graag vragen een bijdrage te leveren.  Bel dan      

06-11122762 of mail bert.kannegieter1@gmail.com. 

 

De nieuwe coördinator OMD 

Zoals u weet is de heemkundevereniging al wat 

langer op zoek naar een opvolger  voor de  Open  

 

Monumentendag .Het verheugt ons zeer dat we een 

goede opvolgster voor Mia hebben gevonden.  Het is 

Ans Diederen uit Jabeek. Ans is leerkracht in het  

  
basisonderwijs en zeer geïnteresseerd in de 

plaatselijke geschiedenis. We zijn als 

heemkundevereniging bijzonder blij met haar komst 

en zullen haar uiteraard goed helpen bij de 

organisatie van de OMD 2016 en volgende. 

 

BCO-kerstmarkt op zondag 13 december  

Zondagmiddag 13 december organiseren de 

ondernemers van Onderbanken (BCO) op de 

Bleekplaats een grote overdekte kerstmarkt. De 

Veersjprunk wil ook graag deelnemen en zoekt nog 

een aantal mensen die een kraampje kunnen 

bemensen. Interesse? Bel 06-11122762 of mail 

bert.kannegieter1@gmail.com.  

 

Het mijnplankje 

Vorig jaar hebben wij ter gelegenheid van ons 25-

jarig bestaan een leesplankje in de vorm van een 

placemat laten maken. Omdat dit zo goed bevallen is, 

hebben we een tweede leesplankje  in voorbereiding. 

Deze gaat helemaal over de mijnperiode en de 

weerslag op het Onderbankens dialect. De plankjes 

zullen voor het eerst op de Kerstmarkt op zo 13 

december  in Schinveld beschikbaar zijn. 

 

BMV de Sjinskoel  

In de vorige brief hebben we al iets aangegeven over 

onze nieuwe thuisbasis in Schinveld, de Sjinskoel. 

Inmiddels is ook de officiële openingsdatum bekend, 

namelijk 9 en 10 januari 2016. Op zondag 10 januari 

’s-middags zijn alle geïnteresseerden van harte 

welkom. Wij zullen als vereniging die middag een 

bijdrage leveren door allerlei gedichten en verhalen 

voor te dragen. 
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