VRIEND(IN) van het NEDERLANDS MIJNMUSEUM
17 december 2005, precies 40 jaar na de aankondiging van de sluiting van de Limburgse
steenkolenmijnen door Joop den Uyl, heeft minister van OCW, mevrouw Maria van der Hoeven de
schachtwielen van schacht II van de Oranje Nassau mijn I te Heerlen wederom in beweging gezet en
daarmede de officiële opening verricht van het NEDERLANDS MIJNMUSEUM.
Hiermede is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan : RECHT doen aan de mijnwerker, de
verongelukte mijnwerkers, de silicose slachtoffers en de asbestslachtoffers.
Het NEDERLANDS MIJNMUSEUM wordt de centrale ontmoetingsplaats voor de 50.000 nog in leven
zijnde oud mijnwerkers, hun families, kinderen en kleinkinderen.
Het bevindt zich op een historische plek: in schacht II van de voormalige steenkolenmijn Oranje
Nassau I te Heerlen, het hart van de Oostelijke mijnstreek. De schacht reikt tot een diepte van 470 m
en is de enige overgebleven Limburgse mijnschacht met herkenbare uitstraling. Naast het drie etages
tellende schachtgebouw behoort ook het ophaalgebouw bij het mijnmuseum.
Het definitieve ontwerpplan laat het bestaande kleinschalige mijncentrum uitgroeien tot een
volwaardig NEDERLANDS MIJNMUSEUM, waarbij o.a. navolgende uitbreidingen zijn voorzien:
-

Ondergrondse impressies: Pijlerfragmenten, een steenpost, een lage pijler etc.;
Digitale 3D attracties;
Perron met halteplaats voor de Z.L.S.M.-locomotief;
Kaartenkamer met bibliotheek;
Binnen en buitenexposities;
En véél, véél meer…

Hiervoor is uiteraard veel geld nodig. Deze investeringskosten dienen verkregen te worden uit
subsidies, sponsoring, entreegelden, giften en bijdragen.
Een speciale vorm van een bijdrage is de mogelijkheid om
VRIEND(IN) te worden van het NEDERLANDS MIJNMUSEUM
Dit lidmaatschap bedraagt € 15,00 per jaar. In ruil voor uw bijdrage ontvangt u een gratis
toegangskaartje. Daarnaast bent u uiteraard van harte welkom op onze VRIEND(INN)ENDAG, die elk
jaar georganiseerd word. Kijk voor de juiste data op onze website. Entree, koffie en vlaai zijn dan
gratis. U bent nog geen VRIEND(IN)? Geen probleem, aanmelding kan via e-mail, een telefoontje of
door het inzenden van onderstaande strook. Ook kunt u alvast een kijkje komen nemen in het
NEDERLANDS MIJNMUSEUM en u ter plekke als VRIEND(IN) in laten schrijven.
VRIEND(INN)EN ontvangen we vanzelfsprekend met een gratis kopje koffie.
Met vriendelijke groet,
Wiel Niks, voorzitter stichting Carboon / Nederlands Mijnmuseum

Tel/fax : 045-5713707
e-mail : info@nederlandsmijnmuseum.eu

□ Ik word VRIEND(IN) van het NEDERLANDS MIJNMUSEUM en maak € 15,00 over op
rekeningnummer NL15RABO0106272500 t.n.v. Nederlands Mijnmuseum.
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