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IBA KASTEEL ETZENRADE 
Het Etzenrader Huusken is de kasteelhoeve van het 
verdwenen kasteel Etzenrade. In het kader van IBA 
Parkstad Limburg werd het zichtbaar maken van 
het verdwenen kasteel opgepakt. Onze vereniging 
werkte hieraan mee bij b.v. het bronnen- en 
archeologisch onderzoek. Daarna zijn de 
historische grachten op het voormalige terrein 
gereconstrueerd. De grachten dienen tevens als 
waterberging. Gebruikmakend van pollen die bij de 
opgravingen zijn gevonden, werd de authentieke 
flora in het gebied teruggebracht. Bovendien zijn 
een aantal opgegraven voorwerpen op het terrein 
als 3D print teruggebracht. Het terrein werd 
vormgegeven door Piet Oudolf met Lola Landscape 
architects. De ingangen zijn vanuit Schinveld langs 
de Kneijkuilerweg (bij de fietsbrug) en vanuit 
Etzenrade langs de Bredestraat (voor de Rode 
Beek).  
 
 
CLEMENSDOMEIN 
Begin dit jaar is de Antea Group begonnen met de aanleg 
van een Clemenspark op het vroegere kloosterterrein 
naast het Clemensdomein. Voor het op een moderne 
manier beleefbaar maken van de geschiedenis van deze 
plek wordt o.a. een app ontwikkeld. Onze vereniging is 
vertegenwoordigd in de werkgroep die de hele 
geschiedenis vanaf de prehistorie tot en met gisteren 
heeft gebundeld. Later kan zij dan digitaal aan de 
bezoekers aangeboden    worden. 
 
DATUM JAARVERGADERING  
De jaarvergadering zal op zaterdag 25 juni  2022 
vanaf 14 uur plaatsvinden. U ontvangt binnenkort 
een agenda en de gebruikelijke stukken.  
Aansluitend is er een lezing van de notaris Van Kan 
uit Merkelbeek over het oudste notariaat van 
Limburg en het aspect estateplanning. 
 
 
ERFGOEDBIJEENKOMST I 
Erfgoedeigenaren en instellingen zijn door de 
gemeente Beekdaelen uitgenodigd om deel te 
nemen aan de erfgoedavond op woensdag 18 mei 
a.s. van 18.00 – 22.00 uur op kasteel en landgoed 

Amstenrade. De organisatie ligt in handen van 
gemeente Beekdaelen en erfgoedadviesbureau 
Gelders Genootschap. Tijdens de erfgoedavond 
wordt in actieve werksessies gekeken naar actuele 
opgaven zoals duurzaamheid, erfgoedtoerisme, 
erfgoedparticipatie. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met g.barthel@beekdaelen.nl    
of k.van.den.berghe@beekdaelen.nl 
 
 
SCHENKING DOOR DRS. JO BRONNEBERG 
Drs. Jo Bronneberg heeft voor ons digitale archief 
onlangs een aantal documenten geschonken. 
Hoewel hij woonachtig is in Sittard, heeft zijn 
geboorteplaats Jabeek steeds zijn bijzondere 
interesse gehad. Tientallen jaren bezocht hij samen 
met zijn echtgenote het Rijksarchief Limburg. 
Allerlei gebeurtenissen werden daar genoteerd en 
naderhand door hem in de  computer ingevoerd. 
Tevens heeft hij aan ons archief een aantal door 
hem zelf ingebonden Onderbanken Journaals 
geschonken. Het betreft de jaargangen 1994 – 
2012. 
 
 
WEGKRUISEN 
Bij de oprichting van onze vereniging was ook veel 
interesse voor het onderhoud en zelfs nieuw 
plaatsen van wegkruisen. De leden van de 
werkgroep zijn inmiddels niet meer actief vanwege 
verhuizing, ziekte of overlijden. Wij worden nog 
steeds gewezen op wegkruisen met achterstallig 
onderhoud. We inventariseren dan eerst of het 
betreffende wegkruis zich bevindt op particulier 
dan wel openbaar terrein. De particuliere eigenaar 
is immers zelf voor het onderhoud 
verantwoordelijk. Daarnaast kunnen vrijwilligers 
zich bij het bestuur aanmelden om het onderhoud 
van wegkruisen in de openbare ruimte op zich te 
nemen. Zo heeft b.v. dhr. Dieleman ons verzocht 
hem bij te staan in het onderhoud van het wegkruis 
aan de Groesweg te Schinveld. Voor meer 
informatie: Mia Lamerichs, 046-4423063 of 
mlamerichs@planet.nl 
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[Kies de datum] 

 
“DE BOKKERIJDERS MET DE DODE HAND” 
Op 24 september 2021 presenteerde Sjtichting 
Genealogiek Sjènne haar boek met de titel “De 
Bokkerijders met de dode hand”. Meer dan 11 jaar 
besteedde Frits Schoonbrood aan het integrale 
onderzoek en schrijven van dit boek over ontstaan 
en vervolging van het banditisme in en rondom 
Zuid-Limburg in de 18e eeuw. Reeds korte tijd na de 
presentatie was de oplage van 400 sets boeken 
uitverkocht. Het bestuur van de stichting heeft 
besloten het boek te laten herdrukken. De prijs van 
het boek van maar liefst 848 pagina’s bedraagt € 
59,90. Door de oorspronkelijke twee delen samen 
te brengen binnen één band is de verkoopprijs van 
de herdruk ongewijzigd gebleven. Het boek kan 
digitaal besteld worden via de site: www.sjtigs.eu. 
Bestellen kan ook door een mail te sturen naar 
secretariaat@sjtigs.eu of door te bellen met 046-
4433686 of 06-20942930. 
 
 
EVENEMENT JOEP 90 
De invulling van het eerbetoon aan de Schinveldse 
troubadour Joep Rademakers vordert gestaag. 
Toch heeft een en ander – mede door de 
overheidsmaatregelen en onzekerheden over wat 
wel en niet mogelijk was – vertraging opgelopen. 
Onze vereniging is via dhr. Jo Reijnders ook 
vertegenwoordigd in het Comité Joep 90 zodat wij 
bij de voortgang betrokken zijn. We kregen bericht 
dat het organiseren van het evenement, de 
realisatie van het kunstwerk en natuurlijk zijn rijk 
geÏllustreerde biografie in combinatie met het 
uitbrengen van een speciale CD dit jaar niet 
haalbaar blijkt. Het evenement Joep 90 wordt 
daarom verplaatst naar 5 mei 2023. U kunt ook zelf 
op de hoogte worden gehouden op facebook: 
Joep90 en op Instagram: Joep90_5mei2023. 
 
 
 

 
ACTIVITEITEN 
Onze vereniging beschikt met dank aan onze 
vrijwilligers die tijdens de coronaperiode 
onverstoorbaar hebben doorgewerkt, aan een 
schat aan foto- en filmmateriaal. Veel materiaal is 
te zien op b.v. Facebook. Wij realiseren ons dat niet 
iedereen bezig is met social media. Bovendien is dit 
ook aanleiding voor een gezellige avond. Het 
bestuur wil daarom in het najaar een film- en foto 
avond organiseren. Wanneer u nog suggesties 
heeft, dan houden wij ons daarvoor aanbevolen. U 
kunt dan contact opnemen met onze secretaris 
Carmen Snackers.  
 
 
ERFGOEDBIJEENKOMST II 
De Nederlandse Archeologievereniging AWN, 
Erfgoedvereniging Bond Heemschut en het Huis voor de 
Kunsten Limburg nodigen u van harte uit op 10 juni deel 
te nemen aan decursus erfgoedvrijwiliiger en de 
omgevingswet. Doel van de cursus is te bekijken welke 
manieren er zijn om als erfgoedvrijwilliger op een 
effectieve manier op gemeentelijk niveau op te komen 
voor het belang van erfgoed onder de Omgevingswet. En 
erfgoed is dan: landschappelijk, monumentaal, onder- 
en bovengronds, materieel-immaterieel erfgoed. De 
bijeenkomst is op vrijdag 10 juni, ontvangst vanaf 10.30 
uur in het Huis voor de Kunsten Limburg 
(Ondernemersplein Limburg Steegstraat 5 6041 EA 
Roermond). Aanmelden kan door een mail te sturen 
naar info@heemschut.nl. 
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