De heks van Merkelbeek
Afgelopen vrijdag zijn onder grote
belangstelling het boek en de cd over
de Heks van Merkelbeek voorgesteld.
In een volle zaal van de Henkhof te
Merkelbeek waren ongeveer 40
belangstellenden op de presentatie
van het boek en de cd en de lezing
over het wel en wee van de heks
afgekomen. Namens de gemeente
Onderbanken werd de avond geopend
door wethouder Peter Salden.
Het boek is helemaal gemaakt door
een driemanschap bestaande uit Ton
Theunissen (de initiatiefnemer), Leo
Mevissen en Martin van de Weerden.
Een aantal mensen die het boek die
avond hebben gekocht en ingezien,
vroegen zich af waarom niet de logo’s
van de heemkundevereniging in het
boek waren afgedrukt.
Zoals voorzitter Bert Kannegieter van de vereniging De Veersjprunk
Onderbanken die avond ook vertelde is het boek en de cd ook qua productie en
verantwoordelijkheid heel bijzonder. Ton Theunissen meldde zich op een
gegeven moment om een studie te doen over de heks. De vereniging heeft toen
haar medewerking toegezegd en bepaalde kosten afgedekt. Na het verzamelen
van de basisgegevens zijn Leo Mevissen en Martin van de Weerden aan de slag
gegaan met het ontsluiten van de enorme hoeveelheid informatie. Zo is het boek
en de cd tot stand gekomen. Dus echt een initiatief van een aantal
geïnteresseerde mensen, die van de heemkundevereniging eigenlijk alleen
financiële steun nodig hadden. Dit is een formule die zeker voor herhaling
vatbaar is. Indien er binnen Onderbanken mensen zijn die graag een specifieke
studie, eventueel in combinatie met een boek, willen uitvoeren en daarbij wat
ondersteuning nodig hebben, dan kunnen deze mensen zich melden bij
bertkannegieter.deveersjprunk@gmail.com

Het boek en de cd zijn die avond grif verzocht. De cd is zelfs helemaal
uitverkocht. Deze is alweer besteld en wordt deze week geleverd. De mensen die
hebben voor ingetekend en niet op 17 november de bestelling hebben kunnen
afhalen, kunnen een afspraak maken om bij Bert Kannegieter in Bingelrade hun
boek af te halen.
Via de bibliotheek in Merkelbeek en Schinveld zijn nog een beperkt aantal
exemplaren (respectievelijk 10 en 6) beschikbaar. Indien u graag een boek wil
hebben kunt u een bestelling doen via
bertkannegieter.deveersjprunk@gmail.com
We zullen aan de hand van de bestellingen het boek laten nadrukken. Verwachte
levertijd is enkele dagen.
De prijs van het boek is EUR 10,- en de CD is EUR 8,-. Het totale pakket kunnen
we u aanbieden voor EUR 18,-. De cd is alleen in combinatie met het boek te
koop.
Op die avond gaf Bert Kannegieter ook
aan dat er binnenkort nog een boek van
stapel loopt, namelijk de woordenlijst
voor Onderbanken.
Een boekwerk van circa 180 pagina’s
met een verzameling specifieke woorden
uit Schinveld, Jabeek, Merkelbeek en
Bingelrade. Het zijn in totaal een kleine
13.000 woorden. Het boek zal worden
geïllustreerd door de kunstenaresse die
ook het eerder uitgebrachte leesplankje
en het mijnplankje heeft verzorgd. Bij
het boek wordt ook een cd geleverd. Op
de cd zijn de Onderbankense woorden
fonetisch vastgelegd. Het boek en de cd
zijn in januari 2018 beschikbaar.

