
   

 

 

 

 

 

Mededelingen vanuit het bestuur: 

Beste leden van de Heemkundevereniging, 
 

NIEUW HEEMHUIS 

Zoals u weet zijn wij al ruime tijd op zoek naar een nieuwe locatie voor ons 
heemhuis. Voorheen hadden we in de basisschool in Grevenbicht een lokaal ter 
onzer beschikking, maar door de fusie van de basisscholen in Grevenbicht en 
Obbicht moesten we elders onderdak zoeken. Onze naslagwerken, voorwerpen en 
andere spullen staan sindsdien in opslag in de voormalige basisschool in Obbicht en 
we hadden geen vaste vergaderlocatie voor de werkgroepen meer. Dit gaat echter 
op korte termijn veranderen.    
 

Na een lange zoektocht, waarin meerdere locaties bekeken zijn, hebben wij een 
nieuwe locatie gevonden, namelijk een lokaal in Bs. Swentibold, Putstraat 107,  in 
Born. Deze locatie ligt dan wel niet in Grevenbicht of Obbicht, maar is wel goed 
toegankelijk voor iedereen en biedt voldoende ruimte. Het onderkomen in 
basisschool Swentibold betekent ook dat wij onze relatie met het (lager) onderwijs 
uitbreiden naar de voormalige gemeente Born. 
 

We kunnen voor lezingen gebruik maken van de aula, waar de mogelijkheid 
aanwezig is om een kop koffie te nuttigen. 
 

De verhuizing zal plaatsvinden tijdens de zomervakantie en zodra de nieuwe locatie 
is ingericht zal er uiteraard de mogelijkheid zijn om er een kijkje te komen nemen.  
 

Wij willen bij deze de school in Grevenbicht bedanken voor de jarenlange 
samenwerking en vooral dat wij een lange tijd van een leegstaand klaslokaal gebruik 
hebben mogen maken. Ook dank aan de gemeente die onze zoektocht actief 
ondersteund heeft en ons in de gelegenheid heeft gesteld om onze spullen in de 
school in Obbicht op te slaan. 
 

Verder is in deze nieuwsbrief ook meer informatie te vinden over het hervatten van 
onze activiteiten zoals excursies / lezingen. 
 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van HV Bicht  
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Agenda: 
 

De agenda van de eerst volgende activiteiten 
onder voorbehoud van coronamaatregelen: 

Lezingen/excursies: 

Geleen, vervolg expositie schilderijen “Licht 
en Kleur” Heemkundever. Geleen 

-  27 juli 19.00 uur 

Maastrichtse stadsdeel Wijck 

            5 augustus 18:00 uur 

            11 augustus 14:00 uur 

- Tweedaagse excursie Verdun, datum 
volgt   

Jeugd: 

Start nieuw seizoen begin september 

Jaarvergadering: 

September, datum volgt 

 

Penningmeester: 
 

 

Onze penningmeester, Frans 
Peeters, heeft aangegeven dat hij 
zijn bestuurstaken waaronder het 
penningmeesterschap in de 
komende jaarvergadering wil 
neerleggen.  

Daarom zijn wij als bestuur op zoek 
naar iemand die het 
penningmeesterschap van Frans 
zou willen overnemen al dan niet 
als bestuurslid.  

Heeft u interesse, of weet u een 
geschikte persoon, wees dan zo 
vrij om contact op te nemen via 
info@hvbicht.nl  
 

 

Digitale rondleidingen  “in the spotlight”: 
 

 

De afgelopen maand heeft er geen 
voorwerp in de spotlight gestaan, maar 
een verhaal.  Glenn Geraedts heeft een 
mini documentaire gemaakt over een 
verhaal van Wil Valkenburg.  Deze 
documentaire kunt u terugvinden op 
onze website, of u kunt klikken op de 
afbeelding hiernaast (u komt dan 
meteen op de juiste pagina van onze 
website terecht) 
  

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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excursie naar Wijck (Maastricht): 
 

Een van de laatste excursies die voor het uitbreken van de Corona pandemie zou 
plaatsvinden was de informatieve rondwandeling door het Maastrichtse stadsdeel 
Wijck met als gids Chrit Peeters.  
 

Deze activiteit heeft lastminute geen doorgaan kunnen vinden. Maar omdat er 
destijds wel behoorlijk wat interesse was om hieraan deel te nemen hebben we Chrit 
gevraagd deze alsnog/opnieuw te organiseren.  
 

Deze activiteit is geschikt voor groepen van ongeveer 10 tot maximaal 15 personen. 
Op die manier kunnen de coronamaatregelen nog goed in acht gehouden worden.  Er 
zijn twee data waarop deze anderhalf tot twee uur durende wandeling wordt 
georganiseerd (mits er voldoende animo is), te weten donderdag 5 augustus om 18:00 
uur en woensdag 11 augustus om 14:00 uur.  

 

De rondwandeling zal starten aan de Maaspromenade. Er wordt geadviseerd om de 
auto (gratis) te parkeren op de P&R noord in Maastricht en van daaruit de bus te 
nemen (€2,20 p.p.  of €5,25 per 5 personen). Deelnemers worden bij doorgang 
afzonderlijk geïnformeerd over gezamenlijk vertrek en eventueel carpoolen. 

 

Graag vernemen wij via e-mail (nieuwsbrief@hvbicht.nl) of u interesse heeft om deel 
te nemen aan deze activiteit en op welke datum (indien u beide data zou kunnen, 
kunt u dit ook aangeven, dan kan er een goede verdeling gemaakt worden, zodat de 
groepen niet te groot of te klein worden) 
 

Bezoek schilderijen tentoonstelling Heemkunde Geleen 
 

Onze zustervereniging Heemkundevereniging Geleen houdt in haar lokaal aan de 
Jupiterstraat 35a in Geleen een (vervolg)expositie van schilderijen (vanaf begin juni 
tot en met 7 augustus). Het thema van de tentoonstelling luidt “de oprichters van 
schilderclub Licht en Kleur”. (voor de kenners: Thei Storcken, Rein Kerdel, Thei 
Penders, Twan Kremers en Lambert van den Berg). 

Ruim 130 schilderijen worden tentoongesteld. 

Op dinsdag 27 juli van 19.00-20.00 uur willen wij de tentoonstelling bezoeken. Wilt u 
ook meegaan geeft u dan zo snel mogelijk op maar uiterlijk op zaterdag 24 juli. Bij 
voldoende belangstelling zullen wij proberen een gids te regelen.  

Opgeven kan via nieuwsbrief@hvbicht.nl  

Vervoer op eigen gelegenheid. 
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Excursie Verdun: 
 

In voorgaande nieuwsbrief hebben we de interesse gepeild voor een dagtocht naar 
Verdun, rond 11 november.  Er zijn een tiental aanmeldingen binnengekomen. 
Meerdere personen vroegen zich af of de aanwezigheid in Verdun wel in verhouding 
zou staan met de reistijd op één dag mede in aanmerking genomen de tijd van het 
jaar. Daarom willen we middels deze nieuwsbrief peilen wie er interesse zou hebben 
om deel te nemen aan een tweedaagse excursie naar Verdun. Deze zal bij voldoende 
belangstelling waarschijnlijk in het laatste weekend van oktober plaats gaan vinden.  
 

Het verzoek is om te reageren (via e-mail 
naar nieuwsbrief@hvbicht.nl)  als u 
interesse heeft om deel te nemen aan een 
dergelijke tweedaagse tocht naar Verdun  
 

Ook leden van onze jongeren afdeling 
(middelbare school leeftijd) kunnen 
nemen aan deze excursie.  
 

Verdere informatie (data, tijden, kosten) 
volgt bij voldoende belangstelling.  
 

 

Activiteit jeugd: 
 

Tijdens de laatste jeugdactiviteit van dit seizoen waren de leerlingen van groep 8 aan 
de beurt om het veld in te trekken met de metaaldetector. Naast zoeken met de 
metaaldetector is er ook met een magneet gevist (in de Maas). De “vangst” was 
mager, maar toch is er vol enthousiasme gezocht.  
 

Na het zoeken heeft ook deze groep jeugdleden een kleine BBQ gehad. Daarmee 
werd hun laatste activiteit als jeugdlid afgesloten. Omdat zij vanaf het komende jaar 
niet meer op de basisschool zitten, kunnen zij zich ook niet meer inschrijven voor de 
jeugdafdeling. Maar van een enkeling hebben wij al vernomen dat die heel graag 
verder gaat als jongeren lid.  
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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  
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