Juni 2017
Wandeling langs Kunstwerken Roode Beek
Dagelijks komen wij erlangs. De elementen die
meerwaarde geven aan onze leefomgeving. Zoals de
kunstwerken die met liefde en aandacht gemaakt zijn
door plaatselijke kunstenaars ter gelegenheid van de
opening van de ontkluisde Rode Beek.

De basis van AEZEL zijn de kadasterkaarten van 1842 en
de daaraan gekoppelde bewoners. De vereniging wil
graag meewerken en daarom doen wij een oproep aan
vrijwilligers om werkzaamheden uit te voeren. Bij
voldoende belangstelling zullen we op korte termijn in
de Sjinskoel een informatieavond verzorgen. U kunt
zich melden bij bertkannegieter.deveersjprunk@gmail.com
(06‐11122762) of Aezel.remunj@gmail.com.

Herdenking 20 Jaar Vogelschrik afgezegd

In 2012 was de feestelijke onthulling ter gelegenheid
van de ontkluizing van de Rode Beek. Op zaterdag 24
juni a.s. maken wij een wandeling langs de
brugbeelden. Per brug ontvangt u een uitleg.
En na een pauze bij Boven Water lopen wij via het
kunstwerk aan de Belboom terug naar het sportpark.
De wandeling begint om 13.30 u. op de parkeerplaats
van het Burg. Adamssportpark.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Mia Lamerichs,
telnr. 046‐44230363 of mlamerichs@planet.nl

Sorteren gedachtenisprentjes
Leden van de werkgroep Genealogie zijn bijna een jaar
bezig met het opnieuw sorteren van de
gedachtenisprentjes. Van sommige prentjes bleek dat
wij ze dubbel of driedubbel hebben. Het opnieuw
sorteren van tienduizenden prentjes vraagt veel tijd en
geduld. Bovendien moet per prentje nagegaan worden
of de gegevens al waren ingevoerd. Zo neen, dan moet
dat nog gebeuren. Vele handen maken licht werk.
Wanneer u ons wilt helpen, dan kunt u contact
opnemen met Wim Pagen, mailadres bonsai@hetnet.nl

AEZEL‐PROJEK Onderbanken
Heel veel mensen doen onderzoek naar het verleden,
hun
familiestamboom,
oorlogen,
archeologie,
notarisaktes, oude foto’s enz. Helaas gaat hiervan veel
verloren. Daarom is er een Limburgs initiatief, het
“AEZEL‐projek”, met als doel deze gegevens centraal op
te slaan en voor iedereen vrijelijk ter beschikking te
stellen. AEZEL staat voor Archief voor Erfgoed van Zuid‐
Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen.
Zie ook www.aezelprojek.nl.

We hebben eerder uw aandacht gevestigd op het feit
dat 20 jaar geleden door kunstenaar Huub de Bode de
Vogelschrik in Bingelrade is opgericht. In de afgelopen
periode hebben we allerlei partijen aangesproken en
aangespoord om op de plek waar de Vogelschrik ooit
stond, een feestelijke gelegenheid te organiseren. De
vereniging kan dat niet zelf; we zijn te klein. Aan aantal
partijen hebben toegezegd, maar we moeten helaas
constateren dat we het niet rond krijgen. Daarom
hebben we het plan ingetrokken en gaan we ter
gelegenheid van 25 jaar Vogelschrik dan een en andere
heroverwegen.

Goedbezochte ledenvergadering in Merkelbeek
Op 20 maart 2017 is de ledenvergadering gehouden bij
Smeets in Merkelbeek. Behalve de verplichte
onderdelen hebben we met name gesproken over de
activiteiten die we dit jaar willen gaan uitvoeren. Er zijn
een aantal ideeën aangegeven die we zullen
onderzoeken. Voor zover u het verslag nog niet heeft;
het staat op de site van de www.de4sjprunk.nl

De winkel van de Veersjprunk
We hebben u eerder aangegeven dat we de spullen van
de Veersjprunk in principe allemaal in de archiefruimte
van de vereniging in de Sjinskoel willen onderbrengen.
In het verleden zijn veel zaken in de opslag in de school
in Jabeek beland. De zaken die belangrijk zijn voor de
geschiedenis van het grondgebied van Onderbanken
worden uiteraard bewaard. Er zijn ook spullen die dat
kenmerk niet hebben en waarvan we denken dat
liefhebbers belangstelling hebben. Deze spullen bieden
we te koop aan via www.marktplaats.nl. Als u naar
onze site (www.de4sjprunk.nl) gaat, treft u links op de
pagina het logo van Marktplaats aan. Twee keer klikken
en u bent in de winkel van de Veersjprunk.

Lezing in het najaar
Heeft u een leuk idee voor een lezing in het najaar, laat
Mia Lamerichs weten (telnr. 046‐44230363 of
mlamerichs@planet.nl.

