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“Mijn” Limburgse Mijnen” in Leudalmuseum Haelen 
 
Leudalse kunstenaars maken werk  van de Limburgse Mijnen 
 
In nauwe samenwerking met teken- en schilderschool Atelier Leudal wordt ter afsluiting van 
het jaar van de Limburgse Mijnen van 6 december tot en met 10 januari a.s. in het 
Leudalmuseum in Haelen een expositie georganiseerd. 
 
Deze bestaat uit schilderwerken die ook tijdens de Picturamadagen in april van dit jaar te zien 
waren, inclusief het winnend werk van Math Beurskens en aangevuld met werken van 
cursisten van Atelier Leudal uit Heythuysen,  mijnattributen uit de privécollectie "De Beukel" 
van verzamelaar Roy Simons uit Meerssen ( http://mijnbouw.weebly.com/). Ook is uniek 
filmmateriaal te zien. 
 
In het jaar van de Limburgse Mijnen worden met name in Zuid-Limburg, waar de mijnen 
gevestigd waren, tal van activiteiten georganiseerd. Dikwijls wordt daarbij vergeten dat ook 
nogal  wat mijnwerkers vanuit Noord- en Midden Limburg dagelijks op en neer pendelden. 

Door bezig te zijn met dit stuk Limburgse historie zijn inmiddels veel verhalen naar boven 
gekomen die zeker niet verloren mogen gaan. Bijna iedereen kent nog wel iemand die op de mijn 
(“de koel”) gewerkt heeft:  vader of opa, oom of buurman. Ook tal van inwoners van de huidige 
gemeente Leudal zijn naar de mijnen gegaan om er te werken.  Kunstenaars uit Leudal en 
cursisten van Atelier Leudal (van jong tot ouder) hebben deze verhalen vorm gegeven in een 
beeldend werkstuk dat gezien mag worden en ongetwijfeld zullen er nog meer gevoelens en/of 
verhalen naar boven komen. 
 
Tijdens de openingsdag op zondag 6 december zal de heer Sjra Vullers, zelf oud-mijnwerker, u 
vertellen over zijn ervaringen in de mijn.  
Kortom de expositie is een bezoekje meer dan waard.  
De openingstijden zijn van dinsdag tot en met vrijdag geopend van 12.00 tot 16.00 uur en op 
zaterdag en zondag van 13.00 tot 16.00 uur. 
Zie ook www.studiegroepleudal.nl of www.atelier-leudal.nl  
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