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MEDEDELING(EN) VAN HET BESTUUR
Beste leden van de heemkundevereniging,
In deze nieuwsbrief geven wij jullie een overzicht van de activiteiten die op korte termijn te
gebeuren staan. De jaarkalender toont de data van de voornaamste activiteiten van de
heemkundevereniging (verder: HV). Noteert u alvast in uw agenda de data van die activiteiten
waaraan u wilt deelnemen.
De HV is niet alleen een gezelschap dat zich bezighoudt met bestudering en in stand houding
van ons heem, maar is ook een club om mensen te ontmoeten en je geest te scherpen door in
discussie te gaan met anderen of door het bijwonen van lezingen gegeven door boeiende
sprekers over zaken die dicht bij huis liggen. Ook dit kalenderjaar zijn weer enige interessante
excursies gepland.
Het bestuur zal zich, naast de lopende zaken, bezig houden met het zoeken naar een nieuwe
voorzitter (man/vrouw); wij zullen beginnen met het aanzetten van een studie met de vraag wat
moet een HV leden en belangstellenden in het heem bieden om ook in de toekomst aantrekkelijk
te zijn en hun belangen te kunnen behartigen; wij zijn blij dat wij in de school in Grevenbicht
gebruik mogen maken van een lokaal dat wij hebben ingericht als heemkundehuis. Het zou
echter zo maar kunnen dat wij, gezien de ontwikkelingen aan het scholenfront, op korte termijn
op zoek moeten naar een nieuwe locatie. Een vervangend en betaalbaar onderkomen is echter
moeilijk te vinden. Wij zullen contacten leggen met de gemeente en politieke partijen in onze
gemeente om een bloeiende vereniging als de onze niet letterlijk en figuurlijk in de kou te laten
staan.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En de toekomst kun je niet bouwen als je geen kennis
hebt van en lering trekt uit het verleden. Met die gedachte voor ogen brengt onze jeugdafdeling
zaterdag 25 januari een bezoek aan Ieper (B), de plaats waar de herinnering aan WO I het
meest zichtbaar is. Dankzij vrijwillige bijdrage van particuliere personen en instellingen is deze
reis mede mogelijk gemaakt. Wij danken de sponsoren hiervoor hartelijk.
Bestuurders willen zich het liefst inzetten voor zaken die zichtbaar resultaat opleveren en leden
aanspreken. Het bestuur heeft zich echter het afgelopen driekwart jaar ook moeten bezighouden
met zaken die alleen maar negatieve energie hebben gekost. De verwikkelingen met de vrijwillig
afgetreden secretaris/penningmeester zal de meesten van jullie niet ontgaan zijn. Een van de
bestuursleden, Roel Dullens, heeft besloten zijn functie als bestuurslid neer te leggen. Hij is best
bereid zijn vrije tijd te steken in opbouwende zaken maar niet in zaken die in feite niets
opleveren en alleen maar tot (persoonlijke) wrevel leiden. Wij als bestuur begrijpen Roels
opstelling maar betreuren het aftreden van een veelbelovend bestuurslid. Gelukkig blijft Roel als
lid zich wel actief inzetten voor de jeugdafdeling. Wij danken Roel voor zijn opbouwende
bijdragen tijdens zijn bestuursperiode.
Michel Ubachs
Vicevoorzitter

ACTIVITEITENKALENDER 2020
22 januari
Beegse quiz, meer info elders in deze nieuwsbrief.
30 januari
Lezing, meer info elders in deze nieuwsbrief.
20 februari
Lezing, meer info in onze volgende nieuwsbrief.
17 maart
Lezing, meer info in een 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.

25 januari
12 februari
18 maart
15 april
20 mei
6 juni

ACTIVITEITENKALENDER JEUGD 2020
Ieper (dagtocht).
Spellenmiddag, oude spellen.
Archeologie, voorbereidingswerk.
Archeologie, veldwerk.
Filmopname
BBQ, afsluiting heemjaar van onze jeugdleden

Beegse quiz 22 januari
Een kleine werkgroep bestaande uit Roel Dullens, Jean Knoors en Nancy
Janssen gaan de in het verleden populaire Beegse quiz opnieuw
oppakken.
Op 22 januari zal een nieuwe digitale opzet uitgeprobeerd worden met
een aantal kleine testteams.
Indien deze opzet succesvol blijkt, kunnen zich bij een volgende weer
diverse teams inschrijven om deel te nemen aan deze uitermate
onderhoudende quiz.
Deze quiz zal op woensdag 22 januari om 19:00 uur plaatsvinden in de
Basisschool “De Kingbeek”, Sint Willibrorduslaan 1, 6125 BL Obbicht.

LEZINGENCYCLUS 2020
Alle lezingen vinden plaats om 20:00 uur in zaal Aurora,
Raadhuisstraat 10, Grevenbicht, tenzij anders vermeld.
Entree per lezing bedraagt voor leden € 2.00 en voor niet leden € 3.00
Datum

Onderwerp

spreker

30-01-2020

Annunciaties in de werken der Van Eyck.

Jos Henckens

20-02-2020

Latijnse cultuurdragers in het land van
Swentibold.

Guus Janssen

17-03-2020

Kènjerspeelkes, ein fees van herinnering

Jos Engelen

4e lezing: Annunciaties in de werken der van Eyck

Jos Henckens

Wees gegroet, Maria.
Schijnbaar vanzelfsprekend is deze
gebedsopening. Vanaf de Late
Middeleeuwen stimuleerde de Kerk
de devotie tot Maria. Men zag haar
als een voorbeeldig ingetogen
meisje (de Maagd), als een moeder
die alle miserie van haar Zoon had
meegemaakt en als een hemelse
koningin, die bij de verrezen
Christus voorspreekster is voor alle
bange, want zondige zielen.

De Gebroeders Hubert en Jan Van
Eyck en hun vermoedelijke verwant
Barthélemy hebben Maria opvallend
vaak en rijkelijk voorgesteld. De
Boodschap door de aartsengel
Gabriël aan Maria vinden we vijf maal
en telkens in een originele compositie
terug. Dit moment werd in de
heilsgeschiedenis als cruciaal gezien:
als het moment waarop God besloot
de door erfzonde beladen mens te
redden door Zijn Zoon te incarneren in
de schoot van Maria.
De tronende Maria met het Kind Jezus genoot ook de intense aandacht
van deze kunstenaars. We bewonderen haar meer-maals in een
schitterende afzondering, enkele keren ook samen met hun welgestelde
opdrachtgevers en hun beschermheiligen. Tenslotte in enkele andere
charmante genretafereeltjes zien we Maria terugkeren.
De inhoudelijke boodschap wordt telkens als in een schatkamer verrijkt
met verwante Bijbelse voorafspiegelingen die in fijne details terug te
vinden zijn. Met hun verbluffend raffinement en technische vaardigheid
in de olieverfschildering weten de Van Eycks telkens weer een
levensechte uitbeelding te bereiken.
Op die manier straalde de aantastbare Maagd Maria telkens weer het
wereldbeeld van de Bourgondische
hofhouding uit.
Kortom, stof genoeg voor een
voordracht door Jos Henckens, die
zich al enige jaren in het wonder der
Van Eycks verdiept.

Afbeelding 1: Jan van Eyck. Annunciatie aan Maria (detail) (ca. 1435). National Gallery of Art. Washington
Afbeelding 2: Jan Van Eyck. Madonna met kanselier Nicolas Rolin (ca. 1435). - Louvre - Parijs.
Afbeelding 3: wsch. Barthélemy d'Eyck. Annunciatie aan Maria (1444). - Eglise de la Madeleine. Aix-en-Provence.

VOOR ALLE GIFTEN DANKEN WIJ:
Chrit Pernot, “digitale” foto’s.
Jan van de Geer, diverse boeken en albums.
Wim Peters, bidprentjes.
Roald Perbal, diverse boeken.

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 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

