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Excursie ‘Privemuseum D’r Bickel’
Voorlopig heeft de werkgroep “Lezingen en
Excursies” nog één activiteit op het
programma staan.
Dat wordt een bezoek aan het privémijnmuseum van Pascal Claessens in Stein.
Pascal is een nog jonge man, die mede door
zijn werk in eetgelegenheid Bickels in de
Makado in Beek interesse heeft gekregen in
het verzamelen van een grote en diverse
sortering mijnspullen en materialen, maar
misschien heeft de hele eerste oorsprong ook
wel te maken met het transportbedrijf van zijn
vader, waar voor een klant gereden werd die
veel van die oude mijnmaterialen
verhandelde. Wie het weet mag het zeggen.
Daarnaast is Bickels helemaal ingericht met
mijnmaterialen en waar het damestoilet
wordt aangeduid als “Emma” en het
herentoilet als “Hendrik”.
Pascal heeft bij zijn woning aan de
Havenstraat in Stein een prachtige collectie
oude mijnspullen opgebouwd en waar hij de
grote spullen naast het huis heeft opgesteld.
Daarnaast heeft hij ook nog een grote loods
achter het huis, waar een grote verzameling
aan klein materiaal wordt tentoongesteld.
Kortom, dit moet u gewoon gezien hebben.
Ook hebben we met Pascal afgesproken dat
hij een kopje koffie met een stukje vlaai
serveert, dus de middag kan niet meer stuk.
Op zaterdag 10 september zullen wij ons
verzamelen in Stein voor de woning van
Pascal, zodat we tezamen het terrein kunnen
betreden.
Het adres is: Havenstraat 24, 6171EE te Stein.
Dit bezoek is voor leden gratis en voor niet
leden is dat € 3,50.
Aanvang van de bezichtiging is 13.30 uur.
Aanmelden uiterlijk 5 september via e-mail
bij: khuisman@kpnmail.nl
Ook kunt u zich vóór 5 september bij Pieter of
Karel op de maandagmiddag bij de
Heemkundevereniging aanmelden.
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Voor niet-leden betaling het liefst via de bank
op: NL45 RABO 0140 7466 33 ten name van
Heemkundevereniging Bron van Brunsham.
Maar contant vooraf kan ook bij Pieter of
Karel. Wilt u carpoolen dan moet u dat zelf
onderling even regelen.
We hopen u op 10 september om 13.30 uur in
grote getale te mogen begroeten in
“Privémuseum D’r Bickel” van Pascal
Claessens in Stein.

Herinnering uitgestelde lezing
Brunssummerheide

In september 2020 heeft Olaf Op den Kamp
een interessante lezing over de Brunssummerheide gegeven. Hiervoor kunt u zich nog
inschrijven. Deze uitgestelde lezing zal plaats
vinden in het repetitielokaal van Parcifal, de
voormalige gymzaal van de Mariaschool
(ingang aan de overzijde van de speelplaats).
De lezing wordt gehouden op 31 augustus,
aanvang 19.30 uur en de zaal is open vanaf
19.00 uur. Uiteraard krijgen de mensen die
zich in 2020 hebben opgegeven voorrang,
maar u moet zich hiervoor dan wel
aanmelden!
Daarnaast zijn er nog wel een aantal plaatsen
over.
Aanmeldingen via khuisman@kpnmail.nl
De lezing is voor leden gratis, voor niet-leden
bedragen de kosten € 2,50.
Betalingen het liefst via de bank op nummer:
NL45 RABO 0140 7466 33 ten name van
Heemkundevereniging Bron van Brunsham.
Opgeven vóór 21 augustus.

De nieuwsbrief verschijnt diverse keren per jaar.
Uw mening of nieuwtjes? Informeer ons via: info@mijnbrunssum.nl
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