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Terugblik lezing Schinvelds aardewerk 
Op maandag 21 november zou stadsarcheoloog Jacob 

Schotten een presentatie over het 
middeleeuws aardewerk geven.  
Vanwege ziekte moest hij echter 
afzeggen. Amateurarcheoloog 
Denes Miklos uit Schinveld heeft 
de heer Schotten prima 
vervangen. Hij vertelde over de 
productie tijdens de verschillende 
periodes en de vindplaatsen. 
Tevens konden de aanwezigen 
zijn collectie middeleeuws 
aardewerk bezichtigen.  

Nieuwe datum lezing door Jacob Schotten 
Met de heer Schotten is inmiddels een nieuwe afspraak 
gemaakt. Hij zal donderdag 2 maart 2017 om 20.00 uur 
in de Sjinskoel de lezing houden. 

Mijnplankjes ook te koop in Mijnmuseum Heerlen 
Vanaf 19 december 2016 zal ons Mijnplankje ook in het 
Nationaal Mijnmuseum te koop zijn. Indien u nog 
mijnplankjes wenst aan te schaffen als kerstcadeau; ze 
zijn nog te koop bij de bekende verkoopadressen n 
Onderbanken en Bert Kannegieter, Dorpsstraat 90, 
Bingelrade (06-11122762). 

In gedachte Sjir Arets (Merkelbeek) 
Sjir Arets was bewoner van Merkelbeek en is op 13 
november 2016 te Geleen overleden. Dankzij de familie  
van meneer Arets heeft de vereniging een groot aantal 
gedachteniskaartjes en ook allerlei herinneringen aan 
zijn werkzame leven en zijn activiteiten bij de schutterij 
Merkelbeek mogen ontvangen. 
Indien u nog spullen heeft die van betekenis zijn voor 
het verleden van de dorpen van Onderbanken, neem 
dan contact op met  Bert Kannegieter (06-11122762 / 
bert.kannegieter1@gmail.com.  

De dialectwoordenlijst   
Al lange tijd zijn leden van de werkgroep Dialect bezig 
met het samenstellen van een woordenlijst in het 
dialect. Initiator Lei Dohmen verzamelde woorden en 
uitdrukkingen uit Onderbanken. De spelling is altijd een 
hot item geweest; houden wij ons aan de spelling van 
Veldeke, kiezen wij voor het Sjilves of Joabiks? Het 
Merkelbèks of Bèngeldusj? De werkgroep streeft naar 

beperking van leestekens die op de uitspraak 
betrekking hebben. Het lezen van dialect is voor 
menigeen niet gemakkelijk. Om de woordenlijst voor 
een breed publiek toegankelijk te maken is de 
woordenlijst ingesproken. De CD kan op afspraak in de 
bibliotheek worden beluisterd. Het bestuur dankt allen 
die dit mogelijk gemaakt hebben! De mensen van het 
eerste uur, met name Lei Dohmen, Frien Theunissen, 
Joep Douven en Jo Gelissen zouden beslist gezegd 
hebben: “UT IS GOOD ZOEë”.  

Goed nieuws over het schutterszilver van Jabeek 
In de vorige nieuwsbrief hebben we al iets aangegeven 
over het schutterszilver van Jabeek. We willen als 
vereniging samen met de bewoners van Jabeek, het OC 
Jabeek, de Stichting Trek- paardenshow en de 
gemeente Onderbanken, herinneringen aan de 
schutterij St Gertrudis Jabeek een nog betere plek 
geven in Jabeek. In dat kader hebben we besloten om 
het vaandel, dat jarenlang in de vitrine in het OC heeft 
gehangen, te laten restaureren. De gemeente 
Onderbanken zal de kosten voldoen. De volgende stap 
is dat we een nieuwe grotere kast laten plaatsen om 
het vaandel en het zilver nog beter te laten zien. We 
zullen ook beter leesbare tekstbordjes onder de  

zilveren schuttersplaatjes 
plaatsen. We willen ook graag 
een onderzoek doen naar de 
geschiedenis van de schutterij 
in Jabeek en willen u graag 
vragen om ons informatie toe 
te sturen en eventuele 
stoffelijke herinneringen. Kunt 
u ons helpen?  

Neem contact op met  Bert Kannegieter (06-11122762/ 

bert.kannegieter1@gmail.com).  

Contributie 2017 
De penningmeester verzoekt de leden vriendelijk de 
contributie 2017 vóór 31 januari 2017 te betalen. Voor 
leden is de contributie € 15,00 en voor gezinsleden € 
5,00. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnr. 
NL 15 RABO 014.67.24.313 o.v.v. contributie 2017. Dit 
verzoek geldt uiteraard niet voor de leden die ons 
gemachtigd hebben. 

Namens het bestuur en de werkgroepen willen we 
iedereen prettige kerstdagen en een goed begin van 
2017 toewensen. 
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