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HEEMKUNDEVERENIGING “BICHT” IN  TIJDEN VAN CORONA 

Beste leden van de heemkundevereniging, 

Nu we het zonnigste begin van de lente sinds 1933 beleven moeten we allemaal onze 

bewegingsvrijheid beperken. Wereldwijd zijn mensen op zichzelf aangewezen voor de dagelijkse 

dingen, voor werk, school of geestelijk houvast. Het is een vreemd mengsel van opwinding en rust, het 

moeten loslaten van je plannen maar ook van je verplichtingen. Een wereld vol angstige berichten en 

innerlijke onrust. Nu eerst merken we hoe ons leven overzichtelijk, geordend en zeker was. Ieder had 

zijn plek, zijn mening, zijn dromen, zijn plannen. Dat leven staat nu onder druk, op straat, in de 

supermarkt en op het werk. Veel mensen zijn in deze crisis behulpzaam en dat staat in schril contrast 

met de decennialange verhalen over de individualisering van de samenleving. Je ziet de bereidheid om 

medeverantwoordelijkheid te nemen voor mensen die je niet kent, op straat, in de supermarkt, tijdens 

wandelingen. Een soort van “anonieme” solidariteit. Het gaat weer over bescherming van kwetsbare 

groepen in plaats van over “hun eigen kracht” en niet meer over het politieke beginsel van het 

afgelopen decennium dat verwanten eerst zelf voor hun naasten moeten zorgen.  

Eeuwenlang zorgden volksverhalen, religieuze en culturele rituelen voor de inhoud van ons leven. Het 

waren allesomvattende structuren, generaties vóór ons uitgedacht en doorleefd. Wij vertellen elkaar 

geen verhalen meer rond het haardvuur maar kruipen meestal ’s avonds voor de televisie. Nu de 

sociale structuren , de contacten niet meer functioneren als in normale tijden en ook de 

Heemkundevereniging alle activiteiten tot nader order heeft opgeschort heeft u misschien ook een 

keer tijd om aan wat heemkundige zaken aandacht te besteden. Hierna doe ik een aantal suggesties 

waarvoor u de deur niet uit hoeft.  

Schrijf een artikel/verhaal voor het jaarboek 

Vaak komen mensen niet toe aan het schrijven van een verhaal 

omdat ze denken dat het over iets “geschied- of volkskundigs” 

moet gaan. Niets is minder waar. Wij allen, u en ik, zijn 

onderdeel van het heemkundig gebeuren. Wij maken de 

geschiedenis van onze tijd. Het zijn de verhalen waarvan onze 

kinderen en kleinkinderen straks zullen zeggen: ‘interessante 

tijd, deden ze dat toen zo?”. Wij moeten de geschiedenis van 



het plaatselijke leven in deze tijd vastleggen. Daarvoor bent u nodig. Schrijf daarom een verhaal over 

wat u in uw leven, uw beroep, uw school etc. heeft meegemaakt, grappig of ernstig of gewoon 

beschrijvend. Bent u niet gewend om te schrijven of bang om taalvoutjes te maken. Dat is geen 

probleem. De redactiecommissie maakt er wel chocolade van zonder taalfoutjes. Een boeiend 

onderwerp is bijvoorbeeld hoe u deze historische crisistijd beleeft of ziet. Misschien publiceren wij wel 

een of meerdere verhalen in de volgende Nieuwsbrief als na 28 april de huidige maatregelen niet of 

niet volledig worden opgeheven. 

Stamboomonderzoek  

 

Iedereen is geïnteresseerd in de vraag: wie waren mijn voorouders, waar kwamen ze vandaan, wat 

deden zij etc. Ons ter zake deskundig bestuurslid Frans Peeters heeft een eenvoudige inleiding 

geschreven hoe u zo’n eerste onderzoek via internet kunt aanpakken. Probeer het eens. Misschien 

smaakt het naar meer. Loopt u vast of bent u meer uitgebreid geïnteresseerd in het onderwerp Frans 

is bereid u verder op weg te helpen (zie de verwijzing in zijn artikel). 

Oude foto’s en filmpjes bekijken/verzamelen 

Op www.dedomijnen.nl/collecties kunt u oude foto’s en filmpjes bekijken. De collectie van Born is heel 

uitgebreid, die van Grevenbicht, Obbicht, Buchten en Holtum zijn beperkter van omvang. Wij hebben 

als heemkundevereniging ook een uitgebreide collectie foto’s uit deze streek, maar het is natuurlijk 

nooit genoeg. Daarom mijn oproep bij deze: kijk nog eens 

in oude albums (alleen dat is al de moeite waard) of er 

foto’s in zitten die ook interessant voor het verleden van 

onze streek zijn. Waar ik foto’s schrijf gaat dit natuurlijk ook 

op voor filmpjes. Naast portretten denk ik dan aan 

schoolfoto’s, communie- of processiefoto’s, foto’s van de 

harmonieën of schutterijen, foto’s bij jubilea of van  

eindexamenfeesten,  foto’s van bijzondere gebeurtenissen 

en zo voort en zo verder. U mag er gerust ook zelf op staan. 

Bedenk dat foto’s visueel “de goede oude tijd” weergeven. 

Als u de foto’s of kopieën ervan aan ons ter beschikking zou 

willen stellen zullen wij u daar zeer erkentelijk voor zijn. Wij 

nemen ze dan op in ons archief. Het archief dat wij willen 

digitaliseren en toegankelijk maken op onze nieuw te 

openen site. Als u met die digitalisering wil helpen bent u van harte welkom. 

http://www.dedomijnen.nl/collecties


Foto’s etc. van deze crisistijd maken 

Had ik het bij het vorige gedachtestreepje over bestaande foto’s of filmpjes. Deze uitzonderlijke tijd 

nodigt ook uit tot het maken van foto’s en filmopnamen. Ook deze tijd moet worden vastgelegd niet 

alleen in geschrift maar ook in visuele media. Misschien wordt u wel geïnspireerd tot het maken van 

een gedicht of een tekening. Probeer op enige manier de tijdgeest van vandaag te vangen. Stuurt u uw 

creaties naar ons. Wij zullen ze in het jaarboek, maar misschien ook al in de volgende Nieuwsbrief 

opnemen.   

Bezoek visueel de grootste en belangrijkste musea collecties ter wereld 

Ga naar https://artsandculture.google.com/ en 

klik aan de linkerkant boven op de drie liggende 

streepjes. Klik vervolgens op collecties. Er 

verschijnen dan een groot aantal musea. U kunt 

de musea ook uitzoeken via de tab. Kaart. Door 

een groot aantal musea kunt u ook online 

wandelen Er staan tienduizenden werken vaak 

tot in de kleinste details online en u kunt wel 

duizend musea virtueel bezoeken. 

 

Korte filmpjes gratis bekijken 

Op https://cinetree.nl/kort kunt u gratis korte filmpjes bekijken waaronder ook enkele Limburgse.  

Heeft u andere voorstellen voor activiteiten rondom het huis die in deze tijd voor leden van onze 

vereniging interessant zijn om te doen, voel u vrij om ons hiervan op de hoogte te stellen.  

Artikelen, verhalen en foto’s kunt u digitaal sturen naar Frans Peeters (fmxpeeters@gmail.com). 

Originele foto’s die u kwijt wil kunt sturen naar onze secretaris Nancy Janssen. 

Namens het bestuur wens ik jullie en jullie naasten dat jullie gezond zijn en gezond mogen blijven. En 

let een beetje op elkaar. 

Michel Ubachs, vicevoorzitter. 

 

Bestuurlijke mededeling. 

De geplande jaarvergadering op donderdag 16 april kan geen doorgang vinden. Formeel moet de 

jaarvergadering binnen een half jaar na het laatst afgesloten jaar worden gehouden. Of deze termijn 

haalbaar is hangt van vele factoren af die wij niet in de hand hebben. Het bestuur beraadt zich nog hoe 

wij in deze kunnen handelen. 

In de vorige Nieuwsbrief informeerden wij u dat alle activiteiten voor de maand april zijn afgelast of 

opgeschort. Wij zullen als bestuur nagaan of het mogelijk is om een aantal activiteiten later in het jaar 

alsnog te laten plaats vinden. Dat hangt natuurlijk helemaal af van de omstandigheden straks. 

 

 

https://artsandculture.google.com/
https://cinetree.nl/kort
mailto:fmxpeeters@


Waarom is stamboomonderzoek zo populair? 
 

Regelmatig hoor ik van mensen dat ze op zoek zijn naar hun voorouders. Een aantal van hun 
denken er zelfs aan om via het internet een DNA-kit te kopen, om vervolgens wat huidcellen 
van de binnenkant van hun wang te schrapen en dit naar een laboratorium te sturen om 
zodoende meer van hun  genetische afstamming te weten te komen. 
Ongeacht het resultaat van de informatie die je krijgt kun je zelf nooit controleren of het 
waar is.  
Nu we min of meer gedwongen zijn om onze tijd in huis door te brengen lijkt het me een 
uitgelezen kans om nu met je eigen stamboom te beginnen. Genealogisch onderzoek is vaak 
bijzonder boeiend en leert u heel wat over uw voorouders en hun leefwereld. 

 
Wellicht stelt u zich de volgende 
vraag: waar begin ik mijn 
onderzoek, hoe ver kan ik terug in 
de tijd, wie kan mij helpen? Welke 
fouten mag ik niet maken? 
Graag wil ik u hiermee helpen en heb 
een aantal tips voor u. 
 
 
 
 
 

                                   kwartierstaat 
 

• Verzamel wat voor het rapen ligt, geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten, oude 
foto’s, bidprentjes en andere familiedocumenten. 

• Interview uw familieleden, wat weten ze nog over vorige generaties. 

• Gebruik de zoekmachines op het internet. 

• Gebruik een stamboomprogramma om uw onderzoeksresultaten te verwerken.  
 
Om uw onderzoek op het internet te starten raad ik u aan om te beginnen met de site: 
www.wiewaswie.nl   
Deze site is gratis te bezoeken. Met een paar klikken kunt u al snel resultaat hebben en kunt 
u gemakkelijk verder zoeken tot ca. 1800. Uiteraard is hier ook de wet op de privacy van 
toepassing. Voor genalogisch onderzoek betekent dit dat de persoon die u zoekt vóór 1920 
geboren moet zijn, 75 jaar geleden gehuwd of 50 jaar geleden overleden moet zijn. 
 

www.delpher.nl  
 
Delpher is een gratis toegangkelijke websiteontwikkeld en beheerd door de Koninklijke 
Bibliotheek met gedigitaliseerde historische Nederlandse kranten, boeken, tijdschriften en 
radiobulletins uit bibliotheken, musea en andere erfgooedinstellinge. 
In de overlijdensadvertenties vindt u juist die personen terug waar u naar op zoek bent.  
 
 

http://www.wiewaswie.nl/
http://www.delpher.nl/


Dit zijn maar twee links van de vele sites die u bij uw onderzoek kunnen helpen. Loopt u 
ergens vast en heeft u hulp nodig stuur uw vraag dan naar fmxpeeters@gmail.com  
Frans zal u dan graag verder helpen en meer tips geven om uw onderzoek voort te kunnen 
zetten. 
 
Uiteraard is hier ook de wet op de privacy van toepassing. Voor genalogisch onderzoek 
betekent dit dat de persoon die u zoekt vóór 1920 geboren moet zijn, 75 jaar geleden 
gehuwd of 50 jaar geleden overleden moet zijn. 

 

 

Excursies 2020 
 

Roermond: zaterdag 6 juni zijn wij met onze vereniging te gast in Roermond. Als thema voor 

de middag hebben we  gekozen voor de Kapel in ’t Zandt.  

De kapel is in overwegend neogotische stijl opgetrokken naar een ontwerp van architect 
Johannes Kayser. Het deed lange tijd ook dienst als kloosterkerk van het aanliggend 
Redemptoristenklooster.  
 
 
ANTWERPEN: Zaterdag 12 september zal onze jaarlijkse dagtrip plaatsvinden naar 
Antwerpen. Wie aan Antwerpen denkt, denkt automatisch aan de haven, de diamanten en 
de vele bezienswaardigheden o.a. het prachtige station.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit jaar hebben we een gids gevonden die ons de hele dag zal vergezellen en ons in 
Antwerpen, te voet en in de bus, deze bijzondere plekken wil laten ontdekken. 
De kosten voor deze dag, inclusief gids en fooien, is voor leden € 22,50 en voor niet leden € 
27,50. 
Aanmelding voor dit uitstapje-excursie kan door een mail te sturen naar 
fmxpeeters@gmail.com 
 
In een volgende nieuwsbrief ontvangt u meer informatie.  

mailto:fmxpeeters@gmail.com
mailto:fmxpeeters@gmail.com


SECRETARIAAT - PENNINGMEESTER 

 
SECRETARIAAT        “HV-BICHT”   Nancy Janssen,   Kastanjestraat 6,   6127 EA,  GREVENBICHT  

☏  +31638915257                           @  secretarisheemkundebicht@outlook.com 
  
  
PENNINGMEESTER  “HV-BICHT”   Frans Peeters,   Heirbaan 383,   B- 3621, REKEM    

☏  +32471010837                           @  fmxpeeters@gmail.com 
  
CONTRIBUTIE 2020:  
  
De contributie, inclusief ons jaarboek, bedraagt € 20,-- p/p. Voor een gezinsabonnement, 
inclusief ons jaarboek betaalt u € 30,-- per jaar. 
Het geld kan worden overgeschreven naar onderstaand rekeningnummer:  
  
IBAN: NL68 RABO 0117 2170 26 t.n.v. HV-Bicht o.v.v. contributie 2020  
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