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NIEUWSBRIEF MEI/JUNI  2016 
 
Huisvesting in de Sjinskoel 
Bestuur en werkgroepen beginnen te wennen aan de nieuwe huisvesting in de Sjinskoel. Meer dan 
de helft van onze collectie bevindt zich al in de afgesloten berging. Wim Pagen en Leo Mevissen 
gaan voorlopig door met het inventariseren en opbergen van alle materiaal. De werkgroepen 
komen in principe bij elkaar in het publieke gedeelte van de Openbare Bibliotheek. De afgesloten 
ruimte  is in eerste instantie bergruimte en archief. Zou er nu net zo hard gewerkt worden als in de 
tijd dat er zand werd afgegraven? Kennelijk wel want hieronder komen de navolgende activiteiten: 
 
Stadswandeling door Gangelt 
Op zaterdag 9 juli a.s. kunt u deelnemen aan een stadswandeling door Gangelt. De wandeling duurt 
van 15 – 17 u. Bij voldoende belangstelling wordt de activiteit afgesloten met koffie of een drankje. 
Monika Tholen is onze begeleidster. De wandeling is voor leden van de Veersjprunk gratis. De 
kosten voor niet-leden zijn nu nog niet bekend. U kunt zich hiervoor aanmelden van 1 juni tot 5 juli 
bij Mia Lamerichs, 046-4423063 of mlamerichs@planet.nl Dan is ook meer bekend over de kosten. 
 
Landbouwdag in het  Nonke Buusjke 
Op zondag 31 juli is de landbouwdag in het Nonke Buusjke aan de Heringsweg te Schinveld. 
Deze begint om 10 u. en duurt tot 17 u. Ook onze vereniging is dan aanwezig en levert een bijdrage 
met een stand en het voordragen van dialectverhalen. 
 
Open Monumentendag 
Onze vereniging organiseert weer Open Monumentendag op zondag 11 september a.s. van 12 – 17 
u. Het thema is “iconen en symbolen”. De werkgroep is druk bezig met de voorbereidingen.  U leest 
daarover meer in de volgende nieuwsbrief. 
 
Lezing over het Schinvelds aardewerk 
Het Schinvelds middeleeuws aardewerk begint ook hier steeds meer bekendheid te krijgen door de 
bouw van een replica van een pottenbakkersoven nabij “Boven Water” en het aardewerk dat onder 
de vloer bij de ingang van de bibliotheek in de Sjinskoel te zien is. Natuurlijk wilt u meer hierover 
weten. Op maandag 21 november is van 20-22 u. een lezing in de Sjinskoel. Archeoloog Jacob 
Schotten uit Venlo en Denes Miklos uit Schinveld geven u dan informatie over het bijzondere van dit 
aardewerk dat nog steeds internationaal bekend is. 
  
Terugblik Jaarvergadering 2016 
Onze eerste officiële activiteit in de Sjinskoel was de jaarvergadering op vrijdag 18 maart j.l. 
Bij de digitale verzending van de uitnodiging met de jaarstukken is iets mis gegaan. Niet alle leden 
hebben die n.l. ontvangen. Gelukkig hadden veel leden genoeg aan de vooraankondiging in de 
vorige nieuwsbrief en het bekijken van de stukken op onze website. De opkomst viel n.l. niet tegen.  
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De jaarstukken werden unaniem goedgekeurd en voorzitter Bert Kannegieter is herkozen. Na afloop 
kon de nieuwe huisvesting worden bekeken. 
 
Stamboomonderzoek 
Bent u geïnteresseerd in uw voorouders? 
De werkgroep Genealogie kan u hierbij helpen. In de Sjinskoel hebben zij een uitgebreide collectie 
Burgerlijke Stand- en kerkregisters, gedachtenisprentjes en andere documenten. Hierin kunt u naar 
hartenlust zoeken naar uw herkomst. Kom eens bij hen kijken. Elke tweede en vierde maandag kunt 
u in de Sjinskoel terecht tussen 19.30 u. en 22.00 u. 
 
De Veersjprunk op Facebook 
Mirte Pieper en Marion Vreuls houden onze Facebookpagina bij. In de vorige nieuwsbrief stond de 
link opgenomen. Like onze pagina zodat onze activiteiten meer bekendheid krijgen. 
 
Rondgang door Onderbanken 
Na de vraag van een journalist naar wat er nu historisch gemeenschappelijk is tussen Onderbanken 
en Schinnen, heeft het bestuur goed nagedacht. Natuurlijk werd als eerste gedacht aan de “oude” 
Onderbanken met daarbij zowel Brunssum als delen van de huidige gemeente Schinnen. 
Daarbij kwamen we terecht bij een artikel uit het Land van Herle. In dit artikel maakte het LGOG 
vanuit Heerlen een rondgang door de “oude” Onderbanken. Wie heeft interesse om die tocht van 
destijds opnieuw te maken en daarbij de wijzigingen in het landschap op te nemen? 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Bert Kannegieter, bert.kannegieter1@gmail.com  
 
Joodse families en onderduikgezinnen 
WOII leeft nog steeds in de hoofden van onze inwoners. Juist nu misschien nog meer dan ooit.  
En dan komen ook weer vragen boven.  
De vragen die aan ons de laatste tijd gesteld zijn, zijn de navolgende: 
“Wie heeft informatie over gezinnen die Joodse onderduikers in Onderbanken hebben 
ondergebracht”?  En…. 
“Wat is er gebeurd met de familie Klijn die in Merkelbeek in de Dorpstraat (nu Mgr. Mannensstraat) 
woonde en naar het concentratiekamp is vervoerd?”. De naam van J. Klijn staat samen met de 
Jodenster op het herdenkingsmonument in Schinveld. Heeft zijn moeder het overleefd en hoe is het 
met haar verder gegaan?  
Als u informatie over deze vragen heeft, dan kunt u zich melden bij Mia Lamerichs, 046-4423063 of 
mlamerichs@planet.nl 
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