LIMBURGSE MIJNGESCHIEDENIS 20 oktober
Dit keer exposeert
Roy Simons uit het
Limburgse Meerssen
met zijn verzameling
over de Limburgse
mijngeschiedenis.
Roy is begonnen met
het verzamelen van
mijnwerkersspullen
nadat zijn opa (oudmijnwerker) hem van
alles
over
het
mijnverleden
vertelde. Dit vond
Roy toch wel erg
interessant om te
horen en ging zelf op
zoek naar meer informatie. Roy zocht op internet naar informatie over de
Limburgse mijnen en die vond hij. Toen Roy bij zijn opa op bezoek was ging hij
daar de zolder op, om te zoeken naar mijnattributen. Roy vond bijvoorbeeld
een jubileumspiegel van zijn overgrootvader. De jubileumspiegel was trouwens
niet het eerste object van zijn verzameling. Het eerste object was een beeldje
van het nationaal mijnmonument “D’r Joep” uit Kerkrade, deze kreeg hij van
zijn opa voor zijn 1e Heilige Communie. Verder bevat Roy zijn verzameling
afbouwhamers,
mijnlampen,
kleding,
penningen,
jubileumspullen,
maandbladen en nog
veel
meer.
Het
bijzonderste stuk van de
verzameling is toch wel
de mijnwagen die in de
tuin staat. Roy heeft
deze
kunnen
bemachtigen
middels
een oproep in de
regionale krant. Hierin
schreef hij dat hij
mijnattributen
verzamelde en dat hij
nog een mijnwagen
zocht om aan zijn

verzameling toe te voegen. Op de dag dat het stukje in de krant stond belde
een mevrouw uit Guttecoven dat zij nog wel zo’n oud verroest ding in de tuin
had staan en dat zij wel de wagen aan Roy wilde verkopen. Er was echter één
probleem, de wagen moest vervoerd worden naar Meerssen. Er werd een
vrachtwagen met kraan geregeld. Deze vervoerde de wagon en takelde hem
de tuin in. Het televisieprogramma Hart van Nederland filmde het hele
spektakel en het kwam dezelfde avond nog op tv.
Roy heeft met zijn verzameling Limburgse mijngeschiedenis in 2011 de Dutch
Collector Award gewonnen.

De site Mijnmuseum de Beukel heeft de publieksprijs gewonnen met de
Geschiedenis Online Prijs 2012 met 1849 stemmen. Voor de site klik op logo

De lezers van de site http://www.verzamelbeursveghel.nl hebben Roy ermee op weg
geholpen deze prijs te winnen door op zijn site te stemmen. Roy wil de lezers hiervoor
hartelijk bedanken. Uitreiking kunt je zien op
http://www.geschiedenisonlineprijs.nl/
Nogmaals hartelijk bedankt voor de moeite die U voor mij heeft gedaan.
Roy Simons

