
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen vanuit het bestuur: 

 

Beste leden van de Heemkundevereniging, 

 

In de vorige nieuwsbrief is een oproep geplaatst voor nieuwe bestuursleden van onze 
vereniging. Wij zijn blij dat wij dankzij deze oproep en persoonlijke benadering te 
kunnen meedelen dat zich twee personen bereid hebben verklaard om mee te 
draaien in het bestuur en te kijken of een bestuursfunctie bij de 
Heemkundevereniging bij hen past.  Wij zijn hier als bestuur uiteraard zeer blij mee 
en zullen u informeren of zij definitief besluiten tot het bestuur toe te treden. 
Uiteraard zullen wij hen als kandidaat-bestuurder voorstellen in de algemene 
ledenvergadering als zij van plan zijn om bestuurslid te worden. Heeft u interesse om 
ons bestuur te komen versterken of wilt u zaken initiëren dan wel organisatorisch uw 
steentje bijdragen, neem dan gerust contact met ons op. 

 

Wat de huisvesting van onze vereniging betreft zijn op dit moment geen zaken te 
melden. Houden we het erop dat je een broedende kip niet moet storen. 

 

Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds werd aangegeven kunnen wij de jaarvergadering 
op dit moment nog niet fysiek organiseren. Gelukkig lijken de coronamaatregelen 
langzaam maar zeker minder beperkend te worden, dus hopen wij u op korte termijn 
meer informatie te kunnen geven over een datum voor onze jaarvergadering. 

 

Gezien het feit dat het einde van de coronapandemie toch in zicht lijkt, willen wij later 
dit jaar de eerste lezingen en  excursies weer gaan organiseren. Daarover verderop in 
deze nieuwsbrief wat meer informatie . 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van HV Bicht  

 

Nieuwsbrief Heemkundevereniging Bicht “HV-Bicht” 

                        

mei 2021 

                        



 

 

 

 

 

Jaarboek: 
 

 

Naar aanleiding van de oproep in de 
vorige nieuwsbrief zijn er een aantal 
artikelen en toezeggingen om een 
artikel te schrijven binnengekomen. 
Hiervoor wil de redactie alvast haar 
dank uitspeken. Heeft u nog een leuk 
artikel of een suggestie voor het 
jaarboek, stuurt u dit dan naar:  
jaarboek@hvbicht.nl. 

 

De redactie van het jaarboek is ook op 
zoek naar uitbreiding, heeft u hier 
interesse in dan kunt u uw 
belangstelling laten blijken via 
jaarboek@hvbicht.nl  
 

Agenda: 
 

De agenda van de eerst volgende 
activiteiten: 

Lezingen/excursies: 

Wij hopen dat wij in augustus of 
september weer een lezing mogen 
houden of excursie organiseren 

Jeugd: 

In de maanden april mei en juni zal 
steeds een klein deel van onze 
jeugdafdeling met metaaldetectoren het 
veld in gaan.  

Overig: 

23 juni nieuwe “in the spotlight” filmpjes 
op de website 
 

 

Digitale rondleidingen  “in the spotlight”: 
 

 

Ook deze maand zijn er een aantal “in the spotlight” filmpjes gemaakt en geplaatst op 
onze website. In deze filmpjes worden een aantal bijzondere voorwerpen uit het 
museum Maaskant ’44 besproken. 
 

De filmpjes gaan deze keer wederom over zeer uiteenlopende onderwerpen. Zo is te 
zien hoe Coca Cola in onze omgeving terecht is gekomen en hoe en Jerrycan eigenlijk 
aan zijn naam komt. Daarnaast wordt er uitleg gegeven over de “moederkruizen” die 
in Nazi- Duitsland werden uitgereikt. 
  

Deze filmpjes zijn terug te kijken via onze website: https://hvbicht.nl/foto-
album/inthespotlight/  
 

Zouden jullie ook de schijnwerper op een onderwerp willen richten, dan wel onze 
aandacht vragen voor een onderwerp, neem dan contact op  via 
nieuwsbrief@hvbicht.nl  
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Activiteit jeugd: 
 

De kinderen van onze jeugdafdeling die in groep 7 zitten zijn woensdag 19 mei het veld in 
getrokken met metaaldetectoren op zoek naar archeologische gebruiksvoorwerpen. 

Gelukkig was het aangenaam weer. Er zijn  een aantal kleine vondsten gedaan,  zoals enkele 
kogelhulzen, enkele metalen voorwerpen, alles zonder grote historische betekenis. En een 
munt (van €0,20). Onze jeugdleden hebben in elk geval desalniettemin genoten van een 
“spannende” activiteit. 

Na het speurwerk hebben zij met een BBQ hun onderzoeksactiviteiten op een aangename 
manier afgesloten.  De komende maand zijn de jeugdleden die in groep 8 zitten aan de 
beurt om veldwerk te gaan verrichten.  
 

Herdenking 4 mei: 
 

Ondanks het feit dat er landelijk 
geen grootschalige herdenkingen 
hebben plaatsgevonden, is er door 
het Oranjecomité en een 
afvaardiging van de gemeente een 
kleine herdenking gehouden bij het 
Joods monumentje op 4 mei om 
19.00 uur. Wij waren als 
Heemkundevereniging 
vertegenwoordigd bij die 
herdenking bij het Joods 
monumentje. Daarna is door de 
beperkte groep aanwezigen een 
bezoek gebracht aan het 
monument “Vickers Wellington 
den Deiler” alwaar ook een 
moment van stilte in acht genomen 
is. 
 

Contributie: 
 

In de vorige nieuwsbrieven is al een oproep 
geplaatst met het verzoek om de contributie van 
2021 in de eerste helft van het jaar te voldoen. 
Mocht u hier nog niet aan toegekomen zijn, wil ik 
u namens de penningmeester nogmaals vragen 
om dit niet te vergeten.  
 



 

Hervatten lezingen en excusies: 
 

Nu het einde van de coronamaatregelen langzaam maar zeker in zicht komt, kunnen 
we als vereniging weer nadenken over activiteiten, zoals lezingen en excursies. 
Echter willen wij hiermee iets aan de “veilige kant” gaan zitten, zodat het risico dat 
een activiteit alsnog niet door kan gaan zo klein mogelijk wordt. 

Wij zetten er daarom op in dat we in augustus of september de draad weer kunnen 
oppakken.  
 

Lezingen: 

Allereerst denken wij aan een lezing (op dit moment worden er mensen benaderd 
om een lezing te houden, het onderwerp en de datum zult u waarschijnlijk in een 
van de volgende nieuwsbrieven van ons vernemen. 
 

Excursies: 

Ook wordt er gewerkt aan het organiseren van een excursie, hierover ook meer in 
een van de volgende nieuwsbrieven.  
 

Dagtocht naar Verdun: 

Naast de lezingen en de excursie in onze eigen omgeving zijn er ook plannen om een 
dagtocht naar Verdun te organiseren. Dit evenement zal rond 11 november gepland 
worden. Verdun staat bekend om de 
veldslag die daar tijdens WO1 heeft 
plaatsgevonden. Voor deze dagtocht willen 
we graag vooraf polsen of hier interesse 
voor is. Daarom het verzoek om te reageren 
(via e-mail naar nieuwsbrief@hvbicht.nl)  als 
u interesse heeft om deel te nemen aan een 
dergelijke dagtocht. Reageren om uw 
belangstelling kenbaar te maken verplicht 
tot niets.  
 
 
 

Straatnamencommissie: 
 

Op dit moment hebben wij geen afgevaardigde in de straatnamencommissie van de 
gemeente, wij zijn daarom op zoek naar iemand die het leuk zou vinden om namens 
HV Bicht plaats te nemen in de straatnamencommissie (dit zijn incidentele 
vergaderingen). Heeft u hier interesse in, neem dan contact op via info@hvbicht.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 2021:  
   
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 2021 en uw naam  

Glasvezelcampagne 
 

 

Wellicht heeft u de afgelopen tijd al een brief/reclamefolder ontvangen over de 
glasvezelcampagne die op dit moment in onze omgeving gehouden wordt.  Wij als 
Heemkundevereniging Bicht zijn hierbij benaderd om onderstaande advertentie te 
delen met onze leden.  
 

Concreet houdt dit in dat als u voornemens bent om u in te schrijven voor glasvezel u 
dat via onze link zou kunnen doen.  Schrijft u in via onze link dan ontvangt u zelf een 
korting van 25 euro. En tevens ontvangt onze vereniging een bedrag van 50 euro voor  
de clubkas. Wij gaan u niet vragen om glasvezel aan te schaffen, die keuze is uiteraard 
geheel aan uzelf, maar als u besluit om glasvezel te nemen, vragen wij u wel om uw 
aanmelding via ons te laten verlopen. Op die manier kan deze actie een mooi extraatje 
betekenen voor onze clubkas. Aanmelden kan dan via deze link:  

 

http://aklam.io/A2ud28  
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