
Nieuwsbrief Heemkundevereniging Bicht “HV-Bicht” 

Juli 2020 

 

Beste leden van de heemkundevereniging, 

Het coronavirus met zijn aangepaste manier van leven blijft ons voorlopig nog wel bezighouden.  

Waarschijnlijk heeft u de vraag al beantwoord of u met vakantie gaat en waarnaar toe. Velen hebben 

besloten om dicht bij huis te blijven of helemaal niet weg te gaan. Normaliter is de vakantieperiode, 

de maanden juli en augustus, de lockdown periode van de heemkundevereniging. Omdat we geen 

activiteiten de afgelopen maanden konden laten doorgaan, omdat blijkt dat veel mensen de vakantie 

in eigen omgeving doorbrengen en leden hebben aangegeven interesse te hebben in activiteiten van 

onze vereniging, hebben wij als bestuur besloten om een aantal excursies/wandelingen te organiseren 

in de nabijheid van ons werkgebied, uiteraard met in achtneming van de corona-voorschriften. Dat 

betekent dus afstand houden, geen busvervoer, maar eigen vervoer, aanmelden vooraf etc. De 

wandelingen/excursies vinden zo veel mogelijk in de open lucht plaats omdat hoe langer hoe meer 

duidelijk wordt dat in dat geval de kans op besmetting klein is. We hopen dat het weer dan ook mee 

werkt.  Ons eerste uitstapje voert ons naar Wijck/Maastricht, waar Chrit Peeters ons zal rondleiden op 

zaterdag 25 juli. Voor nadere bijzonderheden zie verderop in deze Nieuwsbrief. 

In de krant heeft u kunnen lezen dat onze vereniging onderdak krijgt in het voormalige 

Rabobankgebouw in Obbicht.  In de vorige Nieuwsbrief heb ik geschreven dat nog zaken geregeld 

moeten worden en dat wij ervan uitgaan dat alles wel in orde komt. De bovenverdieping van het 

gebouw, bestemd voor de heemkundevereniging,  moet toegankelijk gemaakt worden, het pand moet 

voldoen aan brand- en veiligheidsvereisten, enz. Bovendien moet het gebruik (van een deel) van het 

pand binnen ons budget passen.  Zaken waarover wij tot nu toe nog geen duidelijkheid hebben 

gekregen. Wij blijven optimistisch dat de gemeente haar toezeggingen zal nakomen. Ook voor de 

gemeente is de leefbaarheid van de kernen van de voormalige gemeente Born een belangrijk 

aandachtspunt. Maar u begrijpt dat wij als heemkundevereniging de huid van de beer nog niet 

verkopen voordat hij geschoten is. 

Ook in de krant heeft u kunnen lezen dat wij als heemkundevereniging ons achter de werkgroep 

Kingbeek  hebben opgesteld. De werkgroep Kingbeek vreest dat door de komende werkzaamheden 

aan het Julianakanaal ter hoogte van de bronnen van de Kingbeek in de gemeente Stein de bronnen 

van de Kingbeek wel eens droog zouden kunnen komen te staan. En dat betekent dat de Kingbeek 

droog valt, geen flora en fauna meer in en om de Kingbeek. Een aantasting van de cultuurhistorische 



levensader van de dorpen Grevenbicht en Obbicht mag niet gebeuren. Wij hebben om aandacht voor 

deze problematiek gevraagd bij de Gemeente Stein en Sittard-Geleen. 

Namens het bestuur wens ik u en uw gezinsleden een mooie vakantieperiode toe en mogelijk tot ziens 

op een van onze wandelingen/excursies. 

Met vriendelijke groet, 

Michel Ubachs, vicevoorzitter 

WANDELING-EXCURSIE-RONDLEIDING 
 

Locatie: WIJCK-MAASTRICHT 
 

Zaterdag 25 juli 2020                                         start: 13:30 uur 

 

Tegenwoordig ben je niet in Maastricht geweest, als je Wijck niet hebt bezocht. In de middel 

eeuwen was dit, aan de  oostelijke oever van de Maas gelegen, stadsdeel al ommuurd. De 

Romeinen hadden er al een nederzetting. In de buurt vind je nog steeds een groot aantal 

historische gebouwen, waaronder de Sint-Martinuskerk, het station van Maastricht, Brouwerij 

de Ridder en vele andere. Je vindt er ook veel winkels, cafés, restaurants. Wijck wordt met het 

stadscentrum van Maastricht verbonden door de  13de-eeuwse Sint Servaasbrug. 

Uiteraard heeft Wijck nog veel meer te 

bieden, onze gids, Chrit Peeters, zal 

jullie daar graag meer over vertellen op 

zaterdag 25 juli. 

Inschrijving voor deze dag is wenselijk, 

hiervoor kunt u een mail sturen naar 

info@hvbicht.nl 

 

Parkeren: in en om de binnenstad van Maastricht geldt betaald parkeren. U kunt uw auto ook 

parkeren op de (gratis) parkeerplaats P&R Noord, aflsag 52. Vandaar kunt u de bus nemen 

(denk aan mondkapje). De bus kost 2 euro p/p of 3 personen 5 euro. Vanaf 13:00 uur is er 

iemand van HV-Bicht bij de betaalautomaat voor de bussen aanwezig, hij/zij zal u verder 

begeleiden naar de startplaats van de wandeling vanaf “Het Piepenhoes”, dit kunt u vinden 

aan de voet van de  Sint-Servaasbrug.  Komt u liever op eigen gelegenheid naar het startpunt 

geef dit dan s.v.p. aan bij uw aanmelding. 

 

Voor leden van HV-Bicht is deze wandeling-excursie-rondleiding gratis. 
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WANDELING-EXCURSIE-RONDLEIDING 
 

LOCATIE: TONGEREN 
 

 

Tongeren, de oudste stad van België.  

Crit Deuss, heeft zich bereidt verklaart om samen met 

ons een wandeling-rondleiding te maken door het 

historsiche hart van Tongeren.  

Deze wandeling-rondleiding zal plaastvinden op 

zaterdag 22 of 29 augustus. Zodra deze datum 

definitief is vastgesteld wordt dit aan u medegedeeld.  

Ook hiervoor kunt u zich aanmelden door een berichtje 

te sturen naar info@hvbicht.nl 

  

  

Een van onze leden attendeerde ons op een bijzonder mooi stukje  Limburg, zie hieronder 
het betreffende krantenknipsel. 
 
Heeft u intersse om de “Heerlickheit Montfort” te ontdekken laat het ons dan weten dan 
kunnen we dit (als alternatief voor Antwerpen) op 12 september organiseren. 
Ook hiervoor kunt u zich aanmelden via info@hv-bicht.nl 
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SECRETARIAAT - PENNINGMEESTER 

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

☏  +31638915257                           @  secretaris@hvbicht.nl 
  
  
PENNINGMEESTER  “HV-BICHT”   Frans Peeters,   Heirbaan 383,   B- 3621, REKEM    

☏  +32471010837                           @  penningmeester@hvbicht.nl 
  
CONTRIBUTIE 2020:  
  
De contributie bedraagt € 20,-- p/p. Voor een gezinsabonnement betaalt u € 30,--. 
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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