Omdat het bijna vaderdag is, hebben we voor de techneuten onder ons een
extra middag georganiseerd. We gaan naar antieke stationaire motoren en
andere machines kijken bij Rik Lemmens.
Om de heren alle tijd en rust te gunnen om hier te kijken en rond te neuzen,
trekken de dames/moeders met de “Kinger” na een uurtje verder. Ze zullen
een vuursteenmijn bezoeken, waar ze een rondleiding krijgen door de gids
Fons Horbach. Na de rondleiding in de mijn zullen we elkaar weer terug zien
bij Lemmens.
Hier zullen de mannen zich dan moeten losrukken van al die interessante
wieltjes, bouten en moeren die ook nog stoom produceren en zullen we weer
huiswaarts keren en gaan genieten van een relaxte zondag (vaderdag).
Programma zaterdag 19 juni 2010;
10:15 Verzamelen op de markt in Simpelveld
10:30 Vertrekken naar Gronsveld op eigen gelegenheid (carpoolen)
11:00 Welkom bij familie Lemmens met kopje koffie en een stuk vlaai
12:30 dames vertrekken voor bezoek aan vuursteenmijn
13:00 verzamelen bij de kerk; Rijksweg 186 te Rijckholt en vertrek naar Vuursteenmijn.
Denk aan goed schoeisel en warme, regenbestendige kleding in verband met de lage temperatuur in
de mijn. Eventueel een lunchpakketje.
15:30 weer terug naar familie Lemmens
16:00 na afscheid weer terug naar huis
Kosten voor deelname:

Volwassenen € 5,-

kinderen € 2,50

Wil je meedoen? Vanwege de planning is de groepsgrote beperkt en aanmelden vereist. Aanmelden kan bij
Pascalle Hamers (telefoon 045-5445482) of via email debongard@hotmail.com.

Diep in het Savelsbos ligt het oudste archeologische en industrieel
monument van Nederland. Het is een vuursteen-mijn die zo’n 5000
jaar geleden werd geëxploiteerd.
In de jaren zestig en zeventig van de vorig eeuw is de vuursteenmijn
onderzocht door een werkgroep van enthousiaste amateurarcheologen en oud-mijnwerkers. Vervolgens heeft Staatsbosbeheer
besloten de mijn onder toezicht van deze werkgroep toegankelijk te
maken voor publiek. De prehistorische mijn behoort tot de Top Vijf
van de Nederlandse archeologie.
www.vuursteenmijn.nl
Heemkundevereniging “De Bongard” / Postbus 21009 / 6369 ZG Simpelveld
Website www.debongard.nl / KvK Zuid Limburg 40188833 / Rabobank 1151.03.406

