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TERUGBLIK 75 JAAR BEVRIJDING 
De werkgroep Stolpersteine Beekdaelen, 
waarin onze vereniging ook vertegenwoordigd 
is, had gezorgd voor een goed bezocht 
programma op woensdag 18 september j.l. 
Om 11 u. was de onthulling van een plaquette 
voor 9 Joodse onderduikers voor het 
woonhuis van toenmalig gemeentesecretaris 
Gerard Fleischeuer a.d. Dorpstraat 5 te 
Oirsbeek. ’s Middags was de onthulling van 2 
Stolpersteine voor het huis Nuinhofstraat 7 te 
Nuth.  Hiermee werd ook gememoreerd aan 
de in totaal 9 Stolpersteine die op 14 maart 
van dit jaar door Gunther Demnig door heel 
Beekdaelen gelegd zijn. Zoals de Stolperstein 
voor Joseph Klein aan de Mgr. Mannensstraat 
63 te Merkelbeek. Daarna werden alle 
aanwezigen getracteerd op koffie en vlaai.   
Als afsluiting was in het gemeentehuis van 
Nuth de opening van de tentoonstelling over 
de bezetting en bevrijding in Beekdaelen. Op 
deze wijze heeft ook onze vereniging een 
bijdrage geleverd aan de 75-jarige bevrijding. 
 

 
 

 
OPEN MONUMENTENDAG BEEKDAELEN 
Zondag 15 september was Open 
Monumentendag. In ons “Onderbankens” 
gebied was tussen 10 en 17 u. Open Dag in 
het Nonke Buusjke en bij Rianne en Tobias 
Deurloo van Hoeve Raath. De opkomst was 
van Schimmert tot en met Schinveld  goed. 
Met name hoeve Raath kreeg veel 
belangstellenden die de voortgang van de 
restauratiewerkzaamheden kwamen bekijken.  
 
LEZING GELEENBEEK EN ROODE BEEK 
Op donderdag 14 november a.s. vindt in de 
bibliotheek Merkelbeek, Clemensweg 1 een lezing 
plaats over de Geleenbeek en de Roode Beek.  
Cuna producties toont in deze lezing de mooiste 
plekjes rond de bekende Limburgse beken. De 
Geleenbeek verkennen we van de bron bij 
Benzenrade tot aan de uitstroom in de 
Maasplassen bij Ohé en Laak. 
De Roode Beek verkennen we stroomopwaarts 
vanaf Dieteren tot het bronnengebied op de 
Brunssummerheide. Cuna producties bestaat uit 
een groep mensen die al jaren actief is binnen de 
wereld van cultuur- en natuureducatie. 
De lezing is van 19.30 u. tot 21.30 u.  
Voor info/ aanmelden via 045-5277448 of 
info@bibliotheekonderbanken.nl 
 
JUBILEUMVIERING OP ZATERDAG 18 JANUARI 
Onze vereniging bestaat onderhand 30 jaar. Wij 
willen dat graag samen met u en uw partner 
vieren in zaal Meetpoint, Beekstraat 7 te 
Schinveld. De ontvangst is om 12.30 u. en de 
sluiting om 17 u. Eind december ontvangt u het 
programma van die middag.  
Wilt u datum en tijd alvast voor ons vrijhouden? 
 
OPHALEN WOORDENLIJST ONDERBANKEN 
Van het boek “Woordenlijst voor Bingelrade, 
Jabeek, Merkelbeek en Schinveld” bezitten wij een 
aantal exemplaren die nog opgehaald moeten 
worden. Tevens liggen dan een aantal exemplaren 
evenals Mijnplankjes te koop. 


