AUGUSTUS-SEPTEMBER 2018
HISTORISCHE LANDBOUWDAG
Zondag 26 augustus vindt in en rondom het Nonke
Buusjke een historische Landbouwdag plaats. Van
10 tot 17 u. kunnen bezoekers de oude
ambachten van het platteland bewonderen. Onze
vereniging verleent medewerking door het
verzorgen van dialectvoordrachten en een stand
met historische materiaal waarbij uiteraard ook de
jaar- en fotoboeken te koop worden aangeboden.
De entree bedraagt € 4,- .

OPEN MONUMENTENDAG
De heemkundevereniging zal dit jaar geen
activiteiten ontplooien rondom Open
Monumentendag. We wijzen wel op de
mogelijkheid om op 8 en 9 september aanstaande
“hoeve Vrencken” aan de Dorpsstraat 136 in
Bingelrade te bezoeken. De nieuwe eigenaren
hebben dan open dag. Het publiek kan in dat
weekend een kijkje nemen bij de restauratie van
het rijksmonument.

DIALECTMIDDAG
Onder de naam “Vier kalle plat” vinden op zondag
2 september 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.
OMZIEN IN VERWONDERING
In het boek “Omzien in verwondering” vertelt
Frans Beckers, geboren in 1941 in Zuid-Limburg,
zijn kinderen en kleinkinderen over zijn leven.
Hij plaatst zijn verhaal in de geschiedenis om zich
heen. In de wereld, in den lande, in de regio, in
stad en dorp waar hij vertoefde.
Na een terugblik in het leven van zijn voorvaderen
plaatst de auteur zijn belevenissen en
waarnemingen in de grote lijn van de geschiedenis
van zijn tijd, met oog voor significante details.
Frans Beckers stamt uit een familie die meerdere
burgemeesters voorbracht. Zelf oefende hij dat
ambt uit in Stramproy en Schinnen. Ook daarover
gaat zijn geschiedschrijving. De eerste druk is
inmiddels uitverkocht. Bij voldoende
belangstelling komt er een tweede druk in
oktober. U kunt zich hiervoor voor 15 september
aanmelden bij de secretaris Mia Lamerichs,
mlamerichs@planet.nl of 046-4423063.
Levering en betaling volgt dan in oktober.
Het boek telt 416 pag. met 35 illustraties. Het
heeft een harde kaft. De verkoopprijs bedraagt
€ 30,- excl. verzendkosten.
ARCHIEF
Onder leiding van Wim Pagen wordt nog steeds
hard gewerkt in onze archiefruimte. Regelmatig
ontvangen wij nieuwe boeken of tijdschriften.
Daarnaast vragen de overlijdensprentjes veel
aandacht. Bijna alle letters zijn alfabetischlexicografisch gesorteerd. En ondertussen liggen
nieuw binnengekomen stapeltjes te wachten.
Meer hulp is welkom. Wanneer u ons wilt helpen,
dan bent u welkom op de 2e of 4e maandag van
iedere maand.

