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Beste leden van de Heemkundevereniging, 

Geen bewegingsvrijheid, familiebezoeken, musea, lezingen, concerten, excursies, terrassen, festivals, 

voetbal, wielrennen enz. Meer, meer, meer, verder, verder, verder. De quarantaine dwingt ons de blik 

naar binnen te richten, dichterbij, simpeler, rustiger, beperkter. De tredmolen waarin we steeds harder 

moesten rennen om dezelfde kick te krijgen is (voor even?) tot stilstand gekomen. Je mag niks, maar 

je mist ook niks.  

Er zijn nu andere wegen dan de platgetreden paden waar we met z’n allen tegelijk over heen 

probeerden te lopen. Ook met alle beperkingen blijft er nog zoveel moois over. Je kunt nu dingen doen 

of luisteren en kijken naar zaken die je normaliter niet deed, niet hoorde, niet zag: de natuur in al zijn 

facetten, wandelingen, boeken, muziek en beeldende kunst (actief/passief), architectuur, 

verhalen/gedichten schrijven, astronomie, foto’s verzamelen, genealogie beoefenen, etc. etc. Kortom 

de complete bibliotheek aan menselijk vernuft ligt binnen handbereik. Zoals ik in de vorige Nieuwsbrief 

al schreef: laat ook de Heemkundevereniging van jullie creativiteit profiteren. We hebben al meerdere 

verhalen voor het jaarboek gekregen (waarvoor dank) en hierna doen wij als bestuur een oproep om 

een gedane suggestie nader uit te werken. 

Ik realiseer mij heel goed dat het makkelijk schrijven is over hoe je kunt proberen positief tegen de 

coronacrisis aan te kijken. Je zult maar IC-patiënt zijn, kapper, kelner, restaurateur, musicus, werken 

in de toeristensector, behoren tot de risicogroep enz. Dan is corona een ramp. Dat wil ik echt niet 

bagatelliseren.  

Michel Ubachs vicevoorzitter 

 

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 

Heemhuis 

Vóór 1 mei moesten wij het Heemhuis aan het Catharinaplantsoen ontruimd hebben omdat Kindante 

de ruimte waarvan wij gebruik mochten maken zelf weer nodig heeft voor het onderwijs. Zoals wij al 

eerder aangaven waren wij in gesprek met de gemeente en met Kindante.  Dankzij de medewerking 

van de wethouders Geilen en Meekels en Kindante kunnen we voorlopig terecht in de school in 

Obbicht. Dit is een voorlopige oplossing maar we zijn blij dat we onze spullen in de school in Obbicht 



hebben kunnen opslaan en dat we 

tijdelijk een aantal klaslokalen als 

“heemhuis” kunnen gebruiken. 

Wel moeten nog een aantal 

formaliteiten worden geregeld, 

maar we gaan ervan uit dat wij 

hier met de gemeente en 

Kindante wel uitkomen. De school in Obbicht is niet onze definitieve bestemming. Er wordt nog steeds 

gekeken in hoeverre het voormalige Rabobankgebouw in Obbicht ook voor de Heemkundevereniging 

geschikt te maken is.  

 

Verhuizing 

Begin mei zijn we verhuisd. Wij zijn onze bestuursleden Roy Jacobs en Eefje Joosten veel dank 

verschuldigd voor het werk dat zij, samen met hun zoon Tycho, hebben verricht om de verhuizing te 

laten slagen. In coronatijd is alles niet vanzelfsprekend, maar ondanks beperkingen hebben zij alle 

spullen in dozen ingepakt en de verhuizing geregeld.  Kasten en dozen staan nu ingepakt en al in de 

school in Obbicht. Zodra de schoolvakantie begint zullen wij beginnen met de 

inrichting van een aantal lokalen in de school in Obbicht. Wij komen op het 

inrichten van de lokalen in een volgende Nieuwsbrief nog wel bij jullie terug.  

Excursies 

Was de excursie naar Houthem-St. Gerlach al eerder afgelast ook de excursie naar de Kapel in het Zand 

en het ernaast gelegen kerkhof in Roermond hebben wij vanwege alle coronabeperkingen moeten 

afgelasten. Maar beide excursies willen wij in de toekomst zodra dat mogelijk is weer opvoeren op de 

agenda. Wat de reis naar Antwerpen betreft op 12 september het volgende: wij gaan er op dit moment 

van uit dat rond die tijd het nog niet mogelijk zal zijn om een georganiseerde busreis te maken met 

een volle bus. Wij houden u van  de definitieve stand van zaken op de hoogte. 

Jaarvergadering 

Op grond van de noodverordening Corona zijn verenigingen niet verplicht zijn om binnen de statutaire 

termijn een ledenvergadering te houden en dat overschrijding van die termijn wettelijk acceptabel is. 

In hoeverre in de rest van het jaar nog gelegenheid voor het houden van de jaarvergadering is hangt 

af van ontwikkelingen in de buitenwereld waar wij als vereniging geen invloed op hebben. Wel willen 

wij het jaarverslag en het financiële verslag na goedkeuring door de kascontrolecommissie in een 

volgende Nieuwsbrief publiceren. Onze penningmeester woont in België, mag België nog niet uit maar  

is wel onontbeerlijk voor het houden van de kascontrole.  

Website 

Ons bestuurslid Roel Nijsten is druk 

doende om een nieuwe website te 

ontwerpen. We discussiëren er nog over 

of we een deel van de site alleen exclusief 

toegankelijk kunnen/moeten maken voor 

de leden. Een en ander hangt ook af van 

de mogelijkheid van beveiliging.  

 



Activiteiten   

Als bestuur beraden wij ons of en in hoeverre wij in deze crisistijd activiteiten kunnen organiseren, 

maar ook welke mogelijkheden voor activiteiten zullen ontstaan als de crisismaatregelen worden 

afgebouwd.  Wij als bestuur vergaderen via Microsoft Teams Meeting. Dat is geen geschikt instrument 

om in een groter gezelschap te gebruiken. Je mist het sociale aspect van elkaar ontmoeten en samen 

genieten en samen ontdekken van inzichten van sprekers en van bijzondere aspecten bij excursies en 

het “ klasjenere” hierover.  Een suggestie die gedaan is, is om te kijken in hoeverre nu een activiteit is 

op te starten door het per telefoon opnemen van een interview met een persoon die uitleg geeft over 

of geïnterviewd wordt over een interessante aangelegenheid uit onze heemkundegebied. Alle 

onderwerpen komen hiervoor in aanmerking. Heeft u interesse om mee te doen of iemand te  

interviewen, laat het ons weten via info@hvbicht.nl  Suggesties in deze zijn ook welkom. Wij willen die 

interviews dan toegankelijk maken voor leden via een link op de website naar een afgesloten kanaal 

op YouTube.   

De Domijnen 

Via de volgende link kunt u een aantal topstukken van Erfgoedcentrum De Domijnen zien met een 

toelichting. Ook de in de Houtstraat in Grevenbicht gevonden Jupiter beelden passeren de revue. 

https://www.youtube.com/watch?v=8bpbRexy17c Misschien is het iets om over na te denken om een 

keer een excursie naar het museum De Domijnen te organiseren in verenigingsverband.  

Contributie 

Mogen wij degenen die hun contributie nog niet voldaan hebben vriendelijk verzoeken de jaarlijkse 

contributie over te maken op IBAN: NL68 RABO 0117 2170 26 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur Heemkundevereniging “Bicht”. 

 

Van ons lid Jan van de Geer ontvingen wij onderstaand schrijven: 

Ik ben lid van de Heemkundeverenging en tevens penningmeester bij de Vincentius vereniging te 

Geleen. Normaal hebben wij elke donderdag ochtend onze winkel open en 2 maal per maand een 

weekend van 10.00 tot 16.00. We hebben ook ongeveer 150 boeken op internet staan 

(Boekwinkeltjes.nl). Het beste te bekijken via www.vincentiusgeleen.nl en dan naar boeken en 

kledingbeurs. Onderaan vind u dan een link naar boekwinkeltjes als u daar op klikt krijgt u alle 

boeken van de Vincentiusvereniging te zien. 

Voor de Limburgse boeken heb ik een apart overzicht gemaakt, op verzoek wil ik geïnteresseerden 

een lijst met een overzicht van deze boeken sturen. Stuur hiervoor een mail naar 

cjvandegeer@home.nl 

Groet 

Jan van de Geer 
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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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