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TERUGBLIK LEDENVERGADERING 23 MAART 2018 
Wim Pagen en Leo Mevissen hebben afscheid genomen van 
het bestuur. Gelukkig blijven zij actief binnen onze vereniging.  
Nieuwe bestuurslid is Danielle de Warem. Zij gaat zich 
bezighouden met onder meer de organisatie van Open 
Monumentendag. Daarnaast is Carmen Snackers toegetreden 
en voert samen met Mia Lamerichs de 
secretariaatswerkzaamheden uit. Ton Theunissen is plv. 
voorzitter en gaat enkele projecten van Bert Kannegieter 
overnemen. Mia Lamerichs is herkozen. Er werd verder 
gesproken over de lopende zaken zoals digitalisering, 
sorteren gedachtenisprentjes en bijhouden van het archief, 
de betrokkenheid van de vereniging bij het archeologiebeleid, 
de Stolpersteine, de samenwerking van 
heemkundeverenigingen binnen de nieuwe gemeente 
Beekdaelen, het opwaarderen van de vide in de Sjinskoel en 
het beschilderen van twee viaducten in Merkelbeek en 
Schinveld. Dit zijn zaken die nog lopen en in 2018 of 2019 tot 
een afronding komen. 
De woordenlijst van Onderbanken is in 2018 gerealiseerd. 
Tijdens de ledenvergadering heeft Bert Kannegieter de eerste 
exemplaren aan de werkgroep dialect uitgereikt. Ook alle 
aanwezige leden hebben een gratis exemplaar ontvangen. 
Onderdeel van de woordenlijst is dat men ook het gesproken 
woord kan beluisteren. Het bestuur is bezig om de gesproken 
woorden op een website in te laden opdat iedereen het 
woord ook kan horen. 

  
Het schutterszilver van Jabeek hangt weer op een veilige plek 
in het ontmoetingscentrum Jabeek. In Bingelrade is inmiddels 
ook een initiatief ontstaan tot het bewaren van het 
schutterszilver van Bingelrade. Wat betreft de Stolpersteine 
wordt goed samengewerkt tussen de drie nu nog zelfstandige 
gemeenten (Onderbanken, Nuth en Schinnen). Ter 
herinnering aan de slachtoffers van WOII worden in 2019 
tegelijkertijd een aantal Stolpersteine in Beekdaelen onthuld.  
In de Sjinskoel bevindt zich een vide. Deze is geschikt voor 
invulling door de heemkundevereniging, school en 
bibliotheek gezamenlijk. Voor de aanpassing van deze ruimte 
is een plan gemaakt. Nu zoeken wij nog vrijwilligers die zich 
gaan bezighouden met het organiseren van lezingen en 
tentoonstellingen in deze ruimte die voor zowel de 
schoolkinderen als bezoekers toegankelijk gemaakt wordt.  
 

OPHALEN WOORDENLIJST ONDERBANKEN 
Zoals aangegeven, is tijdens de ledenvergadering het boek 
“Woordenlijst voor Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek en 
Schinveld” gepresenteerd. Het boekje met meer dan 200 pag. 
is voor alle leden gratis.                                                                             
De leden die het boekje nog niet hebben opgehaald, krijgen 
tot 1 juli de kans. Daarna gaan ze in de vrije verkoop. U kunt 
het boekje ophalen bij Bert Kannegieter, Dorpsstraat 90, 
Bingelrade.  
Graag van te voren mailen of bellen: 
bertkannegieter.deveersjprunk@gmail.com / 0611122762. 
 

DIALECTMIDDAG 
Onder de naam “Vier kalle plat” vinden op zondag 1 juli a.s. 
dialectvoordrachten plaats in het Nonke Buusjke. Leden van 
de heemkundeverenigingen uit Brunssum en Onderbanken 
presenteren tussen 14.30 en 16.00 u. verhalen en gedichten 
in het plat. 
Op zondag 2 september is daarna de volgende dialectmiddag 
in het Nonke Buusjke. 
 

WEBMASTER EN PENNINGMEESTER GEZOCHT 
Zoals gezegd blijft Leo Mevissen voorlopig de site van 
www.de4sjprunk.nl onderhouden. Leo heeft tevens 
aangegeven dat hij op den duur graag de werkzaamheden wil 
overdragen. 
Leon Stevelmans blijft in ieder geval tot maart 2019 actief als 
penningmeester. Hij heeft tijdens de vergadering aangegeven 
dat hij in maart 2019 definitief stopt en graag t.z.t. een 
opvolger wil inwerken.  
Indien u als lid of iemand die u kent, deze rol kan overnemen 
of in ieder geval daar eens over wil praten, bel Bert 
Kannegieter, 06-11122762 (mailen kan ook via 
bertkannegieter.deveersjrunk@gmail.com).  
 

PUBLIEKSDAG ETZENRADE OP 18 JUNI 14-20 u. a.s. 
Kunstenaar Sjra Schoffelen, Provincie Limburg, Waterschap 
Limburg, Natuurmonumenten, IBA Parkstad, gemeente 
Onderbanken, de Regio-archeoloog van Parkstad en de 
archeologen van RAAP heten u van harte welkom. 
Achter de hoeve “Het Etzenrader Huisken” in Onderbanken, 
liggen de restanten van “Het Verwoeste Kasteel Etzenrade” 
verborgen. Archeologen werken hard om deze restanten uit 
vroegere tijden weer naar de oppervlakte te brengen. Ze 
doen onderzoek naar de historische grachten, die deel 
uitmaakten van het kasteel. Zo krijgen ze een beeld van hoe 
het leven in Etzenrade en omgeving er lang geleden 
uitzag. Ook wordt vooruitgekeken: hoe ziet de toekomst van 
deze ‘poort naar Parkstad’ uit en welke projecten worden 
samen met IBA Parkstad gerealiseerd in de regio? En welke 
plek heeft het project binnen de nieuwe gemeente 
Beekdaelen en de Beekdaelen route? Maandag 18 juni zijn er 
tal van activiteiten voor jong en oud. U bent tussen 14.00 uur 
en 20.00 uur van harte welkom.  
Locatie: Etzenrade 11, 6454 AT Jabeek. 
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