Nieuwsbrief Heemkundevereniging Bicht “HV-Bicht”
maart 2020

Mededelingen van het bestuur:
Beste leden van de Heemkundevereniging,

Wij hebben voor jullie voor komende tijd weer een interessant programma samengesteld.
In deze Nieuwsbrief lezen jullie meer hierover. Kort memoreer ik de gezamenlijke
vergadering van de secties geschiedenis/archeologie en volkskunde in de school in Obbicht
op donderdag 12 maart en een lezing over oude kinderspelen op dinsdag 17 maart door Jos
Engelen ook in de school in Obbicht.
Frans Peeters heeft als coördinator excursies weer een aantal aantrekkelijke uitstapjes
georganiseerd. U leest er meer over in deze Nieuwsbrief. Noteert u alvast de data in uw
agenda: Paaszaterdag, 11 april, Houthem- St. Gerlach; zaterdag 6 juni Roermond, Kapel Onze
Lieve Vrouw in ’t Zand met bezoek aan de nabijgelegen begraafplaats. Onze jaarlijkse dagtrip
gaat dit jaar naar Antwerpen op zaterdag 12 september.
Over een nieuw onderkomen voor onze Heemkundevereniging geen nieuws. Wij wachten op
een uitnodiging van de wethouders van de gemeente om onze visie te geven over de locatie
die de nieuwe coalitie voor ons op het oog heeft.
Met vriendelijke groet,
Michel Ubachs, vicevoorzitter

Herinnering
Gemeenschappelijke vergadering Sectie volkskunde en
geschiedenis/archeologie
Uitnodiging aan alle leden voor het bijwonen van een gemeenschappelijke vergadering van
de secties volkskunde en geschiedenis/archeologie in het schoolgebouw van Obbicht op
donderdag 12 maart aanvang 19.30 uur. Zie Nieuwsbrief 2020-3.

6e lezing

17 maart

Jos Engelen

Kènjersjpeelkes
Ein fees van herkènning
Locatie Bassischool OBBICHT, aanvang 20:00 uur
“Allemaol zeen veer jònk gewaes en höbbe veer
op ein of ànger wies mit van alles gesjpeeld.
Waat, wo, wie en womit ? Dat hóng sjterk aaf van
’t miljeu woo-in veer woorte opgetrókke en waore
opgegruid. De sjpeelwelt van òs imiteierde neit
allein de welt van de volwassene, maar deig òs
‘sjpelenderwies’ ouch dae welt òntdekke. Kènjer
hauwe neit vööl neudig om te sjpeele ! ‘t
Sjpraekwoord ‘Ein kènjerhàndj is flot gevöld’ is neit
veur niks ontstane. Veer kooste oere mit zelf
bedachde dènger bezig zeen òm ein sjpeelke
inein te sjteevele en mit van al te fispernölle.
Mit de kòms van de kòmpjoeter is ouch de
sjpeelwelt van ’t kèndj (en van òs !) sjterk verangerd
en gedigitaliseierd. Mit de kòms van de kòmpjoeter
is ouch de sjpeelwelt van ’t kèndj (en van òs !) sjterk
verangerd en gedigitaliseierd. Hoogtepunte in ’t
kenjerlaeve zeen de verjaordaage, kemuune (of
waat daovan nog euver is!) en Sinterklaos/Krismes,
ès ’t al grote sjpeelrippertwaar met kedeukes nog
mee oetgebreid wurt. De laezing vanaovend zal
gaon euver sjpeelkes boeteshoes - de sjtraot waor
jao
aevel
oos
sjpeelterrein ! De meiste
sjpeelkes waore apaart
veur jònges en veur maetjes en dèks nog veur
allebei. In ’t mich ter besjikking sjtaonde
tiedsbesjtèk kèn ich onmuigelik alle sjpeelkes
behanjele dus ich höb keuzes mòtte maake, mer
waal zo vööl muigelik sjpeelkes, die geer uch
allenej oet awd Zitterd kènt herinnere en die
Piejaer Sjaelberg besjreeve haet in zien buikske en

Zittesj woordebouk. Zo vööl muigelik höb ich de gemaakde keuzes van vruiger
ouch getransporteierd nao ’t huuj, zodat geer kènt zeen dat de sjpeelkes neit
weezelik verangerd zeen mer waal de gebroekde
materiale. Es rooje draod door ’t ganse verhaol löp ’t
nostalgiegevuil dat veer dankbaar waore mit niks, mit
klùmmelkes en zelfgemaakde sjpeelkes en toch trök
kènne kieke op ein sjoon jeug, woo nog tied genòg
waor veur ’t ontwikkele van kreativiteit om diene vrieje tied sjpeelenderwies te
völle in dien direkte òmgaeving. Dao waor niks àngesj, doe mous waal en dat
geef nog ùmmer ein kòntent en goud gevuil.
Veur dees laezing höb ich dankbaar gebroek gemaak van de inpoet oet de
kòmpjoeter, dae mich eine sjat aan gegaeves ophousde van de kènjerwelt
van vruiger en huuj, aafgebeeld op keramiekteegels, sentsprènte, kartoens,
footokes, en sjilderieë (onger angere ‘t bekende sjilderie Kènjersjpeele van
Pieter Breugel de Awe van ròndj 1560), de kopergraveurs Claudine
Bouzonnet-Stella (1636–1697) en Conrad Meyer (1618–1689), en anger
informaase. En dao wo muigelik kieke veer trök woo die sjpeelkes zeen
òntsjtange in lang vervlaoge tieje.
Veur dees laezing höb ich dankbaar gebroek gemaak van de inpoet oet de
kòmpjoeter, dae mich eine sjat aan gegaeves ophousde van de kènjerwelt
van vruiger en huuj, aafgebeeld op keramiekteegels, sentsprènte, kartoens,
footokes, en sjilderieë (onger angere ‘t bekende sjilderie Kènjersjpeele van
Pieter Breugel de Awe van ròndj
1560), de kopergraveurs Claudine
Bouzonnet-Stella (1636–1697) en
Conrad Meyer (1618–1689),
en
anger informaase. En dao wo
muigelik kieke veer trök woo die
sjpeelkes zeen òntsjtange in lang
vervlaoge tieje.
Vööl van dit alles is veurgoud
verdweene en zal noots mee
trökkòmme en is òngertössje
vervange door geemsjpèlkes en
Pokemonraasj. Laote veer mit z’n
alle prebeiere òm e sjtökske tradisie
en gebroeke op dit gebied vas te
lègke in oos arsjief en alleneij, wiet
geer hiej zit, wit zoo vööl van dit
òngerwerp aaf ! Sjrief ’t op op eur
eige wies en gaef ‘t estebleif door
aan eemes van ’t arsjief of aan

mich, zodat eure kènnis neit verlaore geit. Sjpraek mit àngere dreuver en dan
zult geer zeen dat zovööl lòs kùmp waovan geer niet gedach hauwt dat ge er
dat nog wòs !
Mit dit òngerwerp bie de kop te pakke höb ich in jeeder geval ein biedraag
geleeverd òm ein sjtökske kennis, laes, erfgoud veur de ginneraase nao òs te
bewaare en oug nog ’t neudige bie geleerd !

Excursies 2020
Zaterdag 11 april (Paaszaterdag) zal een plaatselijke gids ons vanaf 13:45 tot 16:00 uur de
mooiste en de meest bezienswaardige plekken laten zien van:

Houthem- St. Gerlach: In het gebied van de voormalige gemeente Houthem zijn sporen
van vroege (meer dan 5000 jaar oude) bewoning te vinden in de vuursteenmijntjes langs de
Plenkertstraat, ook zijn er sporen van een nederzetting uit de bronstijd (± 1000 vóór Christus
gevonden. Uit de Romeinse tijd zijn diverse vondsten gedaan in de vorm van verschillende
villae, graven en stukjes weg.
De meeste bekendheid dankt Houthem
aan ridder en kluizenaar Gerlach (±
1120 – 1165). Op zijn graf werd een
klooster gesticht, dat weliswaar
verschillende keren aan oorlogsgeweld
ten prooi viel, maar dat steeds weer
herbouwd en uitgebreid werd. Een deel
van de gebouwen van dat klooster
bestaat nog steeds en met name de
kerk, met haar in Nederland unieke fresco’s, is een toeristische trekpleister.
(Voor verdere informatie zie: www.houthem.info

Om 13:00 uur wordt er vanaf het Burgemeester Kotenplein in Grevenbicht vertrokken.
Wilt u deelnemen aan deze excursie meldt u dan aan bij fmxpeeters@gmail.com
Voor deze excursie vragen wij een bijdrage van € 3,-- p/p.

Roermond: zaterdag 6 juni zijn wij met onze
vereniging te gast in Roermond. Als thema voor
de middag hebben we gekozen voor de Kapel in
’t Zandt.
De kapel is in overwegend neogotische stijl
opgetrokken naar een ontwerp van architect
Johannes Kayser. Het deed lange tijd ook dienst
als kloosterkerk van het aanliggend
Redemptoristenklooster.

ANTWERPEN: Zaterdag 12 september zal onze jaarlijkse dagtrip plaatsvinden naar
Antwerpen. Wie aan Antwerpen denkt, denkt automatisch aan de haven, de diamanten en
de vele bezienswaardigheden o.a. het prachtige station.
Dit jaar hebben we een gids gevonden
die ons de hele dag zal vergezellen en
ons in Antwerpen, te voet en in de
bus, deze bijzondere plekken wil laten
ontdekken.
De kosten voor deze dag, inclusief
gids en fooien, is voor leden € 22,50
en voor niet leden € 27,50.
Aanmelding voor dit uitstapjeexcursie kan door een mail te sturen
naar fmxpeeters@gmail.com
In een volgende nieuwsbrief ontvangt u meer informatie.

SECRETARIAAT - PENNINGMEESTER
SECRETARIAAT
“HV-BICHT” Nancy Janssen, Kastanjestraat 6, 6127 EA, GREVENBICHT
☏ +31638915257
@ secretarisheemkundebicht@outlook.com

PENNINGMEESTER “HV-BICHT” Frans Peeters, Heirbaan 383, B- 3621, REKEM
☏ +32471010837
@ fmxpeeters@gmail.com
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

