
 

2016; een nieuw verenigingslogo 
 
Allereerst willen we iedereen een gelukkig nieuwjaar 
toewensen. We hebben in 2015 samen met onze 
ontwerper Ben Derks hard gewerkt aan ons nieuwe 
logo. Met gepaste trots willen wij het resultaat graag 
aan u presenteren. Het embleem, vervaardigd uit 4 
gekleurde onderdelen die samen het cijfer 4 vormen, 
staat symbool voor de 4 dorpskernen. Optisch vormt 
het embleem een cirkelachtige vorm waarin de altijd in 
beweging zijnde vereniging is gesymboliseerd.  
De belettering is strak, contrasterend met de 
onderliggende gekalligrafeerde tekst, die ‘oudheid’ 
vertegenwoordigt: de link met het verleden. Het 
totaalbeeld echter oogt fris en eigentijds, wars van een 
stoffig en gedateerd imago, klaar voor de toekomst. 
Hierdoor kan het - behalve de huidige leden en vaste 
achterban - ook een jongere doelgroep meer 
aanspreken. Dit logo zal op onze toekomstige 
correspondentie gevoerd worden inclusief, banners, 
brieven en de website. 

 
Het nieuwe leesplankje 

In 2014 hebben we ter gelegenheid van ons 25-jarig 
bestaan ons eerste leesplankje (in de vorm van een 
placemat) uitgebracht. 
In 2015 heeft de werkgroep dialect en het bestuur hard 
gewerkt aan het tweede leesplankje. Omdat in 2015 in 
Zuid-Limburg het mijnverleden centraal stond, hebben 
we er voor gekozen om een aantal mijnmotieven en de 
bijpassende dialectwoorden te verzamelen.  
Als het allemaal lukt zal het ‘Koeel’laesplenkske begin 
januari 2016 worden gemaakt en op 10 januari 2016 
beschikbaar zijn tijdens de open dag in  de Sjinskoel te 
Schinveld. 
De prijs is € 2,- per stuk. De leden van de vereniging 
ontvangen uiteraard het plankje gratis. 

 
Smokkelaarspad 

De heemkundevereniging is samen met andere partijen 
aan het onderzoeken of het mogelijk is om in het 
grensgebied een smokkelpad of route te realiseren. 
Indien u beschikt over “smokkelkennis” (veel gebruikte 
paden, artikelen, verhalen enz.) dan willen wij u graag 
vragen een bijdrage te leveren. Bel dan 06-11122762 of 
mail bert.kannegieter1@gmail.com. 

 
 

 
Gedachtenisprentjes 

Bezoekers van onze website hebben via de werkgroep  
Genealogie kennis kunnen nemen van de informatie die 
zich op de gedachtenisprentjes bevindt. Met name 
naam, voornamen, geboorte- en overlijdensdata en -
plaats staan vermeld. Indien  u nog gedachtenisprentjes 
thuis heeft en die aan ons wilt schenken of lenen, dan 
kunt u hiervoor terecht bij Mia Lamerichs, 046-
4423063,  mlamerichs@planet.nl dan wel tijdens een 
van de bijeenkomsten van de werkgroep op de 2

e
 en 4

e
 

maandag van de maand. 

 
Algemene ledenvergadering 

De algemene ledenvergadering is op vrijdag 18 maart 
2016 om 19.30 uur. Gelieve deze datum alvast te 
noteren. Een uitnodiging met het programma zal u nog 
apart worden toegezonden. Op papier of digitaal. 
 

Open Dag in onze nieuwe huisvesting 

Na de Kerstvakantie nemen de hoofdgebruikers hun 
intrek in de Brede Maatschappelijke Voorziening de 
Sjinskoel aan de Kloosterlaan 7

E
 te Schinveld. 

Basisschool Schinveld, gymnastiekvereniging Olympia 
KFC, de openbare bibliotheek en de heemkunde-
vereniging zullen dan gebruik maken van dit complex. 
Overdag, ’s avonds en in het weekend. 
Op 9 en 10 januari 2016  is het openingsweekend. 
Zaterdag is vanaf 19.30 uur een galaconcert met 
optredens van Gemengd Zangkoor Levenslust, 
Zangvereniging Oranje en het Seniorenorkest 
Onderbanken.  
Op zondag 10 januari organiseren de gemeente 
Onderbanken en de gebruikers van de Sjinskoel tussen 
12.00 en 18.00 uur een open dag. Onze vereniging is 
uiteraard in de bibliotheek aanwezig met het nieuwe 
logo en onze collectie jaar- en fotoboeken. Leden van 
de werkgroep Dialect verzorgen voordrachten. Wim 
Pagen van de werkgroep Genealogie is aanwezig om 
geïnteresseerden meer informatie te geven over het 
onderzoek naar hun voorouders.  
Heeft u zelf nog ideeën of wilt u ook medewerking 
verlenen aan de open dag, dan kunt u contact 
opnemen met onze secretaris Mia Lamerichs, 046-
4423063. 
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