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DE STEEN VAN BRUNSSUM

Sorry! We hebben
afgesproken dat u
regelmatig een
nieuwsbrief van
ons ontvangt.
Echter de onzekere tijden hebben ook hier roet
in het eten gegooid. Er was vaak weinig of niets
te melden. Daarom hebt u zo lang moeten
wachten. Wij hopen dat we snel weer
voortvarend aan de slag mogen en u dan ook
periodiek veel kunnen melden.

Brunsham Magazine 5 is uit!

Brunsham Magazine 5 is voor € 6,50
verkrijgbaar bij sigarenspeciaalzaak Hermans
aan de Rumpenerstraat 5
Brunssum en op onze locaties.
De nummers 2, 3 en 4 worden ook nog te koop
aangeboden.
Misschien wel een prachtig cadeau om met
kerst aan familie of kennissen te schenken.

In augustus 2021 werd door Marcel Conraads
van de werkgroep archeologie een bijzondere
steen in het vijverpark gezien. Samen met Ruud
Meurs en Hans Bindels is de steen nogmaals
bekeken. En later zijn regio-archeologe Hilde
Vanneste en amateur-geoloog Jan Nilissen er
nog bij gehaald.
Volgens ons zijn er wel bewerkingen aan de
steen te zien, maar is dat waarschijnlijk t.g.v.
snijwerkzaamheden met vuurstenen
werktuigen. Steenliggers en ook
maalsteenliggers werden in de jonge steentijd,
het neolithicum genaamd (2000 tot 5300 jaar v
C) , vooral gebruikt door de eerste landbouwers
de zgn. Bandkeramiekers. Deze
Bandkeramiekers hebben in de omgeving van
Stein, Elsloo, Geleen en Sittard geleefd, meestal
in de buurt van water. Over bewoning op het
grondgebied van het huidige Brunssum is
weinig bekend. Dat er echter in de steentijd
mensen in onze omgeving (tijdelijk?) hebben
gewoond blijkt wel uit de meerdere stenen
werktuigen die gevonden zijn o.a. nabij de
Koffiepoel, het oude ziekenhuis, het Zorgplein
“Mijn Zorg” en op het terrein van de voormalige
Watermolen. Jan Nilissen wist te vertellen dat
het een zandsteen was gevormd in het mioceen
tijdperk (5,3 tot 23 miljoen jaar geleden). Onder
de bruinkoollaag van Brunahilde II, de huidige
grote vijver, bevond zich een laag wit
kwartszand. Op oude foto’s van de exploitatie is
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te zien dat tijdens de afgraving ook de
onderliggende witte kwartszandlaag is geroerd
waarbij mogelijk de zandstenen zijn
vrijgekomen.
Het is dus vrij aannemelijk dat, gezien de
vondsten, er in het gebied van de
Brunssummerheide ter hoogte van de
Koffiepoel en de Rode beek tot aan de
voormalige watermolen (het gehele
Brunssumse gedeelte van het beekdal van de
Rode beek) steentijdmensen hebben geleefd en
waarschijnlijk gewoond. Vermoedelijk waren dit
ook de Bandkeramiekers maar dit kunnen we
op dit moment nog niet met zekerheid te
zeggen.
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Momenteel staat de
expo in het teken van
RMK, kerst en winter.
Prachtige spullen uit
het rijke archief van
het RMK.
Kerststallen en -engelen van mevrouw Els
Vroemen en natuurlijk een uitgebreide fotocollectie.
Jammer dat momenteel de coronamaatregelen
ook hier weer spelbreker is. Wij hopen nog snel
open te kunnen gaan, maar bekijk in ieder
geval al eens de etalage, een plaatje!

Contributie 2022
Denkt u aan de contributie
voor 2022?
€ 16,-- per jaar en voor een
gezinslid € 8,-Overmaken op:
bankrekeningnummer NL45RABO0140746633
t.n.v. heemkundever. Bron van Brunsham
o.v.v. contributie 2022
Dank u wel!

Kerkstraat in de belangstelling!
De expositie 225 Jaar
Brunssum is door veel
mensen bezocht. En
heel bijzonder, ook
B&W van Brunssum
gaf acte de présence!
Van dat bezoek zijn
opnames gemaakt
voor het
Stadsjournaal. Dit is
via de gemeentesite
te bekijken

Sjoeën fieësdaag
en ’n good en gezondj 2022!
Krisverhoal
Of ’t verhoal noe woar is
Of kunstig verzonne
Dat makt toch nieks oet
Hoe ’t allemoal om is
begonne
Is dat de luuj ‘ns lieëre
Uëver ’t leëve noa te dinke
Dat ze ‘ns de tied numme
Angere aandach te sjinke
Went ’t allemoal neet woar is
Mer ’t bringt get vruid oppe eërd
Dan is doarom alleen al
’t Verhoal good weërd
Mer ich wil ’t persé geleuve
Ich houd ’t verhoal vuur woar
De gedanke der van is ’t weërd
Al miee dan twieëdoezend joar
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