
Mededelingen vanuit het bestuur: 
 
Schreef ik in de vorige nieuwsbrief nog enthousiast dat wij van plan waren om in de 
vakantiemaanden enige activiteiten te organiseren, inmiddels steekt het coronavirus de kop weer 
op en sneller dan gedacht. Reden voor ons om af te zien van het organiseren van activiteiten. Ook 
het eerste uitstapje naar Wijck, waarvoor veel belangstelling was, hebben wij te elfder ure afgelast 
omdat we zagen dat in Maastricht niet de anderhalve meter afstand werd gehouden. Jammer, 
geen Wijck, geen Tongeren, geen bezoek aan de historische kaartententoonstelling “mächtig und 
stark” in Stevensweert of aan de museumkerk in oud-Rekem met een replica van Het Lam Gods 
van de gebroeders van Eyck, geen triptiek in het Salvius kerkje in Limbricht, althans niet in 
heemkundeverband. 
 
Het betekent overigens niet dat wij als Heemkundevereniging stil hebben gezeten. 

- Onze inspanning om aandacht te vragen voor de verbreding van het Julianakanaal en de 
mogelijke gevolgen voor het bronnengebied van de Kingbeek is door zowel de politiek als 
de uitvoerder van de werkzaamheden opgepakt. Uiteraard is dat geen garantie dat alles 
goed komt. Wij zijn samen met de werkgroep Kingbeek uitgenodigd om de plannen te 
bekijken hoe de nieuw aangestelde aannemer denkt schade aan het bronnengebied te 
voorkomen.  

- Een van onze leden heeft in samenwerking met de coördinator archeologie, Roy Jacobs, in 
het werkgebied van de heemkundevereniging een historische archeologische vondst 
gedaan die nu geïnventariseerd wordt. In de volgende nieuwsbrief meer hierover. 

- De activiteiten van onze jeugdafdeling vallen zo goed in de smaak dat er regelmatig vragen 
komen naar een vervolg voor de oudere jeugd. Een aantal van deze schoolverlaters helpt 
nu regelmatig op vrijwillige basis bij activiteiten van de jeugdafdeling. Het bestuur heeft 
daarom besloten om de mogelijkheid te openen dat jongeren, die de lagere school 
verlaten hebben, lid kunnen worden van onze vereniging zonder dat de hoogte van de 
contributie een lidmaatschap in de weg staat. 

- Over de vorderingen van een nieuw onderkomen voor onze vereniging valt niets te 
melden, doodgewoon omdat blijkbaar iedereen die hier iets over te vertellen heeft met 
vakantie is. Om nog een keer een gemeenplaats te gebruiken: een broedende kip moet je 
niet storen (!?). 

- Door de coronacrisis hebben wij geen jaarvergadering kunnen houden. Het uitstellen van 
de jaarvergadering in crisissituaties is wettelijk gesanctioneerd tot en met oktober. Als die 
termijn niet verlengd wordt moeten we bezien hoe we dan een formele jaarvergadering 
organiseren. Om toch al verantwoording af te leggen over het jaar 2019 voegen we het 
jaarverslag 2019 aan deze nieuwsbrief toe. De kascontrolecommissie, bestaande uit de 
heren Peter Schoutissen en Ton Jetten, heeft de cijfers over 2019 gecontroleerd en 
akkoord bevonden. Zoals de kascontrolecommissie terecht opmerkt was 2019 financieel 
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een enerverend jaar. Dat kwam niet omdat we de eindjes niet aan elkaar konden knopen 
maar omdat we in het jaar 2019 twee penningmeesters achter elkaar hadden. In de loop 
van het jaar heeft Frans Peeters het penningmeesterschap overgenomen. Frans krijgt de 
complimenten van de kascontrolecommissie voor de wijze waarop hij de niet gemakkelijke 
overdracht van het penningmeesterschap heeft aangepakt en gemanaged zonder dat dit 
financieel, boekhoudkundig en betaling technisch tot enig probleem heeft geleid. De 
overige leden van het bestuur sluiten zich van harte aan bij het compliment van de 
kascontrolecommissie.  
 

Ons verenigingsjaar verloopt heel anders dan wij vooraf ingepland hadden. Wij hopen dat de 
situatie weer snel normaal wordt en dat wij elkaar weer kunnen ontmoeten tijdens onze 
heemkunde-activiteiten.  
 
Hartelijke groet namens het bestuur van de Heemkundevereniging “Bicht” 
Michel Ubachs, vicevoorzitter 

In de krant 
 

Waarschijnlijk heeft u 
in de Limburger het 
artikel gelezen over de 
mooiste en lelijkste 
plek van Obbicht en 
Grevenbicht. Onze 
bestuursleden Jean 
Knoors en Nancy 
Janssen hebben op 
verzoek van de krant 
aan dit artikel mee 
gewerkt. Natuurlijk is 
“mooiste en lelijkste” 
een subjectieve 
interpretatie.  

Het jaarboek 
 

Heeft u nog een stuk 
geschreven voor het 
jaarboek, dan kunt u 
dit insturen naar 
jaarboek@hvbicht.nl

mailto:jaarboek@hvbicht.nl


Jaarverslag 2019 
 
 
 
 
 

Nancy Janssen, secretaris 
 

1. Jaaroverzicht 
1.1   Algemeen 
 
De vereniging gaf acte de préséance bij diverse recepties van verenigingen, feliciteerde bij 
geboorten en bij jubilea van leden, bezocht zieke leden en betuigde medeleven aan de familie van 
overledenen. 
Helaas hebben wij in 2019 afscheid moeten nemen van onze leden, H.J.M. Baars, F. Claessen,  
H.J. Op den Kamp en H.J. Savelkoul. 
 
Wij gedenken hen met grote dankbaarheid. 
 
In het verenigingsjaar 2019 heeft Wil Deuss wegens gezondheidsklachten zijn functie als voorzitter 
en bestuurslid moeten neerleggen. Met het terugtreden van Wil als voorzitter en bestuurslid 
verloor de Heemkundevereniging een kundig, inspirerend en enthousiast voorzitter en bestuurslid. 
Met zijn humor en kennis van het heem wist hij tegenstellingen te overbruggen. De 
Heemkundevereniging is Wil veel dank verschuldigd voor de vele initiatieven die onder zijn leiding 
zijn ontplooid. Gelukkig blijft Wil een actief lid van onze vereniging. Wij kunnen hopelijk nog vele 
jaren genieten van zijn voordrachten op de “Uchter Aovend” en zijn bijdragen in het jaarboek.  
Op eigen verzoek trad onze secretaris en penningmeester Harrie Claessen in de jaarvergadering 
terug als secretaris/penningmeester en als bestuurslid. Wij bedanken Harrie voor de verrichte 
werkzaamheden in het belang van de vereniging.  
Wij vinden het jammer dat Roel Dullens om persoonlijke reden zijn bestuurslidmaatschap heeft 
beëindigd. Wij danken hem voor zijn bijdrage in de korte periode dat hij deel  uitmaakte van het 
bestuur.  
HV-Bicht heeft acte de préséance was aanwezig bij de jaarlijkse Dodenherdenking bij de sluis in 
Born en bij de monumenten in Grevenbicht en Obbicht. 
De Rabobank Clubsupport bracht het mooie bedrag van € 604,80 op. 
Namens HV-Bicht bedanken wij iedereen die op onze vereniging gestemd heeft. 
 
1.2   Lezingen, cursussen, excursie, educatie en activiteiten 
 

Lezingen 
De animo voor het bezoeken van de lezingen is dermate groot dat er voor de elfde keer een 
lezingencyclus werd georganiseerd. 

• 31 januari “De Draad”, spreker Jos Henckens. 

• 28 maart “Opkomst en ondergang van Nederland”, Thieu Wieërs. 

• 20 september “Tweede Wereldoorlog” Roy Jacobs en Jean Knoors. 

• 31 oktober “Julianakanaal”, Hans Noblesse. 

• 28 november “Mienwirkersvrouw” Annie Schreuder-Derks. 
 
 
 



Cursussen 

• November, cursus genealogie (3 keer) 
 
Excursies 

• 23 maart: Vaals. 

• 8 juni: Heppeneert. 

• 14 september: Historisch hart van Brussel. Busreis. 
 
Educatie 
Op de basisschool “de Kingbeek” werden door HV-Bicht educatieve lessen voor groep 7 en 8 
verzorgd.  

• Dhr. Jean Knoors heeft lessen over WO II gegeven en dhr. Roy Jacobs heeft een excursie 
naar fort Eben Emael (België) verzorgd. Dit allemaal in het kader van 4 en 5 mei 2019. 

• Dhr. Jean Knoors heeft een lezing gegeven over de slag bij Waterloo. Thema: Moderne 
Geschiedenis. 

• Dhr. Wim Willems heeft uitgebreid verteld over zijn oorlogservaringen. In het kader van 75 
jaar bevrijding. 

 

1.3  Behoud, beheer en bescherming van grote en kleine monumenten en beeldbepalende 
elementen. 

• Werkgroep “Kruisen en Kapellen” vertegenwoordigers HV-Bicht, Miel Jaspers en  
Chrit Pernot. 

 

1.4  Andere activiteiten 

• 14 en 15 september “Openmonumentendag”  

• 5, 12 en 19 november cursus genealogie, werkgroep sectie Geschiedenis 

• 22 november “Uchteroavend”, werkgroep Volkskunde  
 
Activiteiten van onze Jeugdafdeling 

• Januari bezoek aan het thermenmuseum te Heerlen. 

• Februari bijeenkomst jeugd met als onderwerp: carnaval in onze omgeving 

• Maart en april: archeologisch onderzoek (het veld tussen Grevenbicht en Obbicht) 

• Maart en april: genealogie activiteit met de jeugd 

• Mei bijeenkomst jeugd met als onderwerp:  historische figuren uit onze omgeving 

• Juni: BBQ ter afsluiting van het seizoen 

• September: adoptie monument aan de watermolen in Grevenbicht door de jeugdafdeling 

• Oktober bijeenkomst jeugd met als onderwerp: de grillen van de Maas 

• November bijeenkomst jeugd met als onderwerp WO1 (ter voorbereiding op de grote 

excursie begin 2020) 

Activiteiten in ons Heemhuis 
 

• Open ‘Heemhuis’, elke eerste dinsdagavond van de maand van 19:00 tot 21:00 uur 

• Activiteitenmiddag, elke derde donderdagmiddag van de maand van 13:00 tot 16:00 uur 
- Indexeren van krantenberichten en tijdschriften 
- Indexeren en scannen van foto’s 
- Indexeren en scannen van bidprentjes (Groot Born) 
- Indexeren van genealogische bronnen  
- Indexeren van dia’s (afgerond) 

• 2e donderdagavond van de maand sectie-bijeenkomst (Archeologie, Genealogie en 

Geschiedenis)   



• 3e donderdag van de maand contactmiddag leden 

• 3e donderdag van de maand sectie-bijeenkomst (Volkskunde) 

• 4e donderdag van de maand bestuursvergadering 

1.5   Publicaties 

• Medio december verscheen ons Jaarboek Groot Born, deel 17. 

• Er verschenen 5 nieuwsbrieven 

• Diverse publicaties in de weekbladen 

• Diverse publicaties in www.beeg.nl, www.born.nl en www.hvbicht.nl 
 

1.6   Overleg met het gemeentebestuur en andere instanties. 

• Monumentenplatform 

• Overleg Groen, Natuur en Landschap 

• Heemkunde Zonder Grenzen 

• Bestuur en deelnamen FHSGB 

• Kruisen en Kapellen 
 
1.7   Lopende projecten 

• Restauratie “Jaspers” kapelletje te Illikhoven, werkgroep Kruisen en Kapellen 

• Onderzoek mogelijk herplaatsing kruisbeeld Markt Grevenbicht, werkgroep Volkskunde 

• Foto documentatie “Maasland” voor het project Grensmaas, werkgroep Volkskunde 

• Kerkhof Papenhoven, het vastleggen van alle historische grafmonumenten, werkgroep 
Volkskunde 

• Aanduiding en uitvoering van oude veldwegen, opvolgen in straatcommissie 

• Organiseren lezingen cyclus 

• Organiseren excursies 

• Organiseren “Uchteraovend” 

• Organiseren “Bichter dictee” 

• Organiseren “Bichter quiz” 

• Werkzaamheden in ons Heemhuis 

• Cursus genealogie 

• Jaarboek 2020 

• Expositie : Palet en Tekenstift 

• Het in kaart brengen van archeologische vondsten  

• Uitgave van het boek “Beeg en zijn Winkels” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.beeg.nl/
http://www.born.nl/
http://www.hvbicht.nl/


2.  Ledenbestand 
 

      In 2019 telde onze vereniging 115 leden en 27 jeugdleden. 1) 

Jaar Leden Jeugdleden  Jaar Leden Jeugdleden 

       

2000 47 -  2010 87  

2001 47 -  2011 87  

2002 53 -  2012 94  

2003 55 -  2013 96  

2004 59 -  2014 105  

2005 61 -  2015 109 32 

2006 64 -  2016 108 42 

2007 67 -  2017 111 51 

2008 70 -  2018 117 36 

2009 77 -  2019 115 27 

1) In 2019 hebben wij het aantal jeugdleden – hopelijk eenmalig- moeten 
beperken. 

 
3.  Bestuur en werkgroepen 
3.1 Bestuur 
 

Michel Ubachs (vicevoorzitter), Nancy Janssen (secretaris), Frans Peeters (penningmeester) 
Eefje Joosten, Jean Knoors, Roy Jacobs en Roel Nijsten. 
 

3.2 Sectie Volkskunde 
Miel Jaspers (voorzitter), Chrit Pernot, Kitty Cramers, August Thissen, Leny van Gulick, Michel en 
Marcia Ubachs, Lou Kirkels en Ger Wagemans 
 

3.3. sectie Genealogie, Archeologie en Geschiedenis 
Frans Peeters (voorzitter) Roy Jacobs, Jean Knoors, Jos van Pey, Wim Willems, en Crit Deuss. 
 
3.4 jeugd- en jongerenafdeling  
Jeugd- en jongerenleiders: Eefje Joosten (coördinator), Nancy Janssen, Roy Jacobs, Roel Nijsten, 
Anne Arets, Bianca Arntz, Lars van Nieuwenhoven, Quincy Geraedts, Levy de Wit, Noa Smeets, 
Thijs Klinkers 

 

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  

mailto:secretaris@hvbicht.nl
mailto:penningmeester@hvbicht.nl

