
 

NOVEMBER 2016 
 

Clemensmarkt te Merkelbeek-Brunssum 
In de herfst is het tijd om eens stil te staan bij “Puur 
Natuur” en duurzaamheid. Het Clemensdomein gaat 
winterkermiszondag 20 november terug naar de basis. 
Op Clemensdag kan men kijken, ruiken en proeven hoe 
die pure producten uit eigen omgeving de hele winter 
gebruikt kunnen worden. Deze vereniging is dan ook 
met een stand aanwezig. 
U bent dan welkom van 11.30 tot 17.00 uur op het 
Clemensdomein,   Groeneweg 2-4, 6441 LL Brunssum. 
 

Terugblik Koempelmonument Merkelbeek 
In 2014 is de vereniging gestart met de ideeënvorming 
rondom het Koempelmonument in het viaduct tussen 
Merkelbeek en (het kasteel) Amstenrade. Op 4 novem-
ber 2016 hebben we het monument mogen openen. De 
weg was lang, maar dankzij de goede medewerking met 
M2015 (organisatie verantwoordelijk voor de viering 
van het jaar van de mijnen), de St. Jozefbasisschool 
(leerlingen en leerkrachten), de gemeente 
Onderbanken, de provincie Limburg en de kunstenaar 
die de tekeningen heeft gemaakt (Herman Veltrop), zijn 
we op een voortreffelijke manier in onze opzet 
geslaagd. 

 
Op deze vrijdag in november is samen meer dan 100 
personen het Koempelmonument geopend. Onder 
leiding van de voorzitter Bert Kannegieter heeft Rens 
Evers het monument officieel geopend door de 
koempels een handtekening te laten zetten op het 
monument. Daarna heeft Herman Veltrop de 
tekeningen nader toegelicht en heeft Pierre van Can, 
Em. Pastoor, het monument ingezegend. Langs deze 
weg willen we nadrukkelijk onze koempels heel 
hartelijk bedanken voor hun aanwezigheid en hun 
stemmige bijdragen. 
Tijdens de opening en ook tijdens de totstandkoming 
van de Koempelmonument zijn door mensen van de 

vereniging en vele anderen heel veel foto’s gemaakt. 
Een selectie van foto’s van de opening zijn binnenkort 
terug te vinden op www.de4sjprunk.nl. Indien u nog 
bijzondere foto’s heeft van de opening of de 
werkzaamheden van Herman Veltrop, stuur ze digitaal 
aan bert.kannegieter1@gmail.com. 

Lezing over Schinvelds aardewerk 
Al vóór het jaar 1000 vestigden de eerste 
pottenbakkers zich in het dal van de Rode Beek in 
Schinveld en Brunssum. Van 1050 tot 1350 was de 
aardewerkindustrie hier van grote betekenis. 
Producten werden en worden in geheel Nederland en 
zelfs tot ver over de landsgrenzen bij opgravingen 
gevonden. Het zijn voornamelijk huishoudelijke 
gebruiksvoorwerpen: kookpotten, kruiken, schalen, 
kannen, pannen, kommen en drinkgerei.  
Heemkundevereniging de Veersjprunk besteedt in 
samenwerking met de Openbare Bibliotheek 
Onderbanken aandacht aan deze bijzondere periode. 
Op maandag 21 november verzorgt stadsarcheoloog 
Jacob Schotten een presentatie over het middeleeuws 
aardewerk en de productie ervan. Hij wordt hierbij 
begeleid door amateurarcheoloog Denes Miklos uit 
Schinveld. De lezing vindt plaats om 20 uur in de 
Sjinskoel, Kloosterlaan 7

E
  te Schinveld (ingang via de 

school). 

De foto’s en films van Bingelrade 
Foto’s en films zijn bijzonder belangrijke dragers van 
het heden en het verleden. We besteden als vereniging 
veel aandacht aan het verzamelen van foto’s en films 
en zijn heel blij om een versterking in Bingelrade aan te 
kondigen. Gabrielle Mastenbroek gaat vanaf 9 
november de foto’s en films van de vereniging van 
Bingelrade beheren en samen met Harry Cremers en 
Tom Janssen ook interpreteren. Indien u foto’s of films 
heeft van Bingelrade, meldt dit via het info-adres van 
de website of bert.kannegieter1&@mail.com. De 
originelen krijgt u na het scannen uiteraard altijd terug!    

Voor de volgende nieuwsbrief (december 2016) 
In de nieuwsbrief van december hopen wij u goed 
nieuws te geven rondom het schutterszilver van 
Jabeek. Wij zijn in gesprek met een aantal groepen in 
Jabeek en de gemeente om het schutterszilver en het 
vaandel een nog betere plek in Jabeek te geven. 
Daarnaast zijn we met een aantal inwoners van 
Bingelrade in gesprek om ook daar het schutterszilver 
een waardige plek in de gemeenschapshuis te geven. 
Wordt vervolgd! 
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