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MEDEDELING(EN) VAN HET BESTUUR
Beste leden van de heemkundevereniging,
In deze nieuwsbrief treffen jullie het programma aan voor de komende tijd. In
de eerste nieuwsbrief van dit jaar duidde ik al aan dat we waarschijnlijk ons
“heemhuis” in de school in Grevenbicht moeten opgeven. Voor dagblad de
Limburger was dit aanleiding er een artikel aan te wijden waardoor onze
problematiek ruimere bekendheid binnen de gemeente heeft gekregen. Of dit
ons ook zal helpen? Geschikte locaties voor een heemkundelokaal liggen in de
voormalige gemeente Born niet voor het oprapen. Inmiddels is een ding wel
duidelijk de heemkundevereniging moet het “heemhuis” in de basisschool per
1 mei van dit jaar verlaten omdat het lokaal nodig is voor het onderwijs nu
Kindante, de eigenaar van de school, besloten heeft het basisonderwijs in
Grevenbicht en Obbicht te concentreren in de school in Grevenbicht. Jammer
maar het is niet anders. Wij zijn in gesprek met onder meer de gemeente om
te kijken of wij met onze verzameling boeken en memorabilia ergens een, ook
financieel acceptabel, onderdak kunnen vinden, waar ook de gelegenheid is
voor de leden om elkaar te ontmoeten, te studeren, te vergaderen enz. Bij
deze wil ik een oproep doen aan de leden met het verzoek of zij een locatie
weten waar wij onze activiteiten zouden kunnen voortzetten. Niet dat wij als
bestuur geen idee hebben maar misschien hebben wij als bestuur een
mogelijke plek gewoonweg over het hoofd gezien. Heeft u een idee mailt u
dat naar: fmxpeeters@gmail.com
Wij zullen uw reactie als vertrouwelijk behandelen.
Normaliter kijk je in een nieuwsbrief vooruit, toch wil ik kort terugkomen op
twee activiteiten van afgelopen maand januari.

In de krant hebben jullie kunnen lezen over de boeiende en interessante
dagtocht van onze jeugdafdeling naar Ieper in België. Met een bloeiende
jeugdafdeling timmeren wij aan de weg en dat wordt gezien de belangstelling

hogelijk gewaardeerd. Daarom nogmaals een speciaal woord van dank aan
allen die zich voor deze reis in welke vorm dan ook hebben ingezet.
Jos Henckens hield eind januari een boeiende en goed bezochte voordracht
over de gebroeders Van Eyck uit Maaseik/Heppeneert. De broers en dan met
name Jan Van Eyck zijn waarschijnlijk met afstand de meest artistieke geniën
die het Maasland ooit heeft voorgebracht. Deze voordracht mag ook gezien
worden als inleiding voor het Van Eyck jaar dat dit jaar wordt gevierd in
Maaseik. Via bijgaande link komt u terecht op een pagina waar u het
programma van het Van Eyck jaar in Maaseik kunt vinden:
https://maaseikvaneyck.be/kalender/van-eyckjaar-2020-in-maaseik.html.
Voor de liefhebber van kunst in een historische context een niet te missen
mogelijkheid dicht bij huis.
Voor de geïnteresseerde die de restauratie van het Lam Gods wil volgen en
details van schilderijen van Jan van Eyck wil bewonderen zie de site:
closertovaneyck.be
Met vriendelijke groet,
Michel Ubachs, vicevoorzitter

ACTIVITEITENKALENDER 2020
20 februari
Lezing, meer info vindt u in deze nieuwsbrief.
17 maart
Lezing “Kenjerspeelkes” Meer info in onze volgende nieuwsbrief
11 april
Excursie, Houthem- St. Gerlach.
16 april
Jaarvergadering.
6 juni
Excursie, Roermond “Kapel in ’t Zand”.
12 september Excursie, Antwerpen.
26 november Uchteraovend.
ACTIVITEITENKALENDER JEUGD 2020
12 februari
Spellenmiddag, oude spellen.
18 maart
Archeologie, voorbereidingswerk.
15 april
Archeologie, veldwerk.
20 mei
Filmopname
6 juni
BBQ, afsluiting heemjaar van onze jeugdleden

LEZINGENCYCLUS 2020
Beide lezingen vinden plaats om 20:00 uur in de aula van de
Basisschool “De Kingbeek” St. Willibrorduslaan 1, Obbicht.
Entree per lezing bedraagt voor leden € 2.00 en voor niet leden € 3.00
Datum

Onderwerp

20-02-2020

Latijnse cultuurdragers in het land van
Zwentibold.

17-03-2020

Kènjerspeelkes, ein fees van herinnering

spreker
Guus Janssen

Jos Engelen

5e lezing:
Guus Janssen
“Latijnse cultuurdragers in het land van Zwentibold”
20 februari a.s.
Locatie: Basisschool Obbicht, aanvang 20:00 uur
Eeuwenlang is in onze regio onderwijs
gegeven in de Latijnse taal en hebben
schrijvers in deze taal literaire werken
vervaardigd. In de lezing wordt eerste
aandacht besteed aan de humaniora in
het Maasgebied in het algemeen en
maken we vervolgens kennis met
schrijvers uit onze eigen streek. Speciale
aandacht zal er zijn voor de betekenis
van de schoonbroer en nicht van Willem
van Vlodrop, pandheer van Grevenbicht
en heer van Obbicht en Papenhoven.

VOOR ALLE GIFTEN DANKEN WIJ:
Chrit Pernot, 3 schriften van W. Daemen “Herinneringen aan de
mobilisatie” (1915).
Chrit Pernot, digitale bestanden met “Beegse weurt” en 3 tijdschriften.
Thei Koken, serie kunstkalenders.
Thei Koken, historische foto 1926.

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

☏ 0031-638915257
@ secretarisheemkundebicht@outlook.com

PENNINGMEESTER “HV-BICHT”
Frans Peeters
Heirbaan 383
B- 3621 Rekem
☏ 0032-89777413

@

fmxpeeters@gmail.com

CONTRIBUTIE 2020
De contributie voor volwassenen is ook dit jaar € 20,00 p/p.
Voor een gezinsabonnement betaalt u € 30,00.
De contributie kan worden overgeschreven naar rekeningnummer:
IBAN: NL68 RABO 0117 2170 26
t.n.v. HV-Bicht
o.v.v. contributie 2020

HEEMHUIS
Openingsuren:
Ons Heemhuis is elke 1ste dinsdagavond
van de maand* geopend van 19 tot 21
uur.
Vrijwilligers die ons willen helpen met
het digitaliseren en/of archiveren
van o.a. documenten, krantenknipsels,
foto’s, bidprentjes of iets dat u zelf
interessant of leuk vindt dan kunt u bij
ons (in het Heemhuis) terecht op elke 3e
donderdagmiddag van de maand* van
13:00 tot 16:00 uur.

dinsdag: 7 januari
donderdag: 16 januari
dinsdag: 4 februari
donderdag: 20 februari
dinsdag: 3 maart
donderdag: 19 maart
dinsdag: 7 april
donderdag: 16 april
dinsdag: 5 mei
donderdag: 21 mei
dinsdag: 2 juni
donderdag: 18 juni

*met uitzondering van de maanden juli,
augustus en december.
Komt u liever op een ander tijdstip, neem
dan eens contact op met de
beheerder/coördinator van ons Heemhuis.
e-mail fmxpeeters@gmail.com

St. Catharinaplantsoen 2
Grevenbicht

