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NIEUWSBRIEF JULI /AUGUSTUS 2016 
 
Historische wandeling door Etzenrade 
Op zondag 3 juli a.s. is een historische wandeling 
onder leiding van Hans Knur. U vertrekt om 11.00 
u. vanaf de grenspaal aan de Rode Beek bij café-
restaurant Etzenrader Mühle (net over de grens 
bij Etzenrade). De wandeling duurt ca. 2 uur en 
laat u kennismaken met oude hoeves zoals de 
Etzenrader Hof en het Etzenrader Huuske, de 
verdwenen koningshof van Karel de Grote en de 
Roermolen. De kosten van de wandeling zijn € 
2,50 p.p.  

 
Etzenrader Mühle 

 
Stadswandeling door Gangelt 
Op zaterdag 9 juli aanstaande kunt u deelnemen 
aan een stadswandeling door Gangelt. De 
wandeling duurt van 15 – 17 uur. 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 
€ 4,00 p.p. U kunt zich aanmelden tot 5 juli bij Mia 
Lamerichs, 046-4423063 / mlamerichs@planet.nl  

 
Digitaliseren Schinvelds Journaal en 
Onderbanken Journaal 
De vereniging is momenteel bezig om samen met 
Upendi (de uitgever van het Onderbanken 
Journaal) alle afleveringen digitaal beschikbaar te 
stellen. Binnenkort meer nieuws. 

 

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 uur en duurt tot 17 uur. Ook 
onze vereniging is dan aanwezig en levert een 
bijdrage met een stand en het voordragen van 
dialectverhalen. Ook kunt u jaarboeken en 
leesplankjes kopen. 

 
Binnen enkele weken zal via de website van 
Nonke het totale programma bekend worden 
gemaakt (www.nonkebuusjke.nl)  

 
Werkgroep Genealogie zoekt hulp 
 
Onze omvangrijke collectie gedachtenisprentjes 
wordt gedigitaliseerd. Daartoe moeten de 
prentjes eerst alfabetisch-lexicografisch 
gesorteerd worden. Wilt u een handje 
meehelpen? Dan bent u iedere tweede en vierde 
maandag van de maand welkom in onze 
huisvesting.  
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