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Mededelingen vanuit het bestuur:
Geachte leden van de Heemkundevereniging,
Middels deze Nieuwsbrief houdt het bestuur u op de hoogte van zaken die binnen de
Heemkundevereniging (HV) spelen. Wat velen al vreesden en verwachtten het
coronavirus steekt weer de kop op en eerder dan de meesten van ons ingeschat
hebben. De activiteiten van onze vereniging zullen waarschijnlijk dit jaar beperkt
blijven (met misschien hier of daar een uitzondering). Voor de jeugd (groep 6, 7 en 8
van de basisschool), die minder bevattelijk is voor het virus, vinden wel nog
activiteiten plaats. Zie het verslag hiervan in deze Nieuwsbrief. Helaas hebben wij het
aantal jeugdleden weer moeten beperken tot ongeveer 30, omdat we met een hoger
aantal niet voldoende aandacht kunnen geven aan de individuele jeugdleden.
Waarschijnlijk ontgaat het de meesten van jullie maar als bestuur (en vaak met
medewerking van individuele leden) houden we ons, ondanks corona, toch nog bezig
met een aantal zaken die voor “oos heem” van belang zijn:
- We volgen en participeren in besprekingen over de mogelijke consequenties
van de verdieping van het Julianakanaal en de mogelijke implicaties hiervan
voor de Kingbeek. Ook de gemeenteraad van Sittard-Geleen besteedt hier
inmiddels aandacht aan;
- Onze samenwerking (middels de werkgroep volkskunde) met het kerkbestuur
heeft ertoe geleid dat het kerkhof in Papenhoven aangewezen is als
gemeentelijk (pilot) project. Voorwaar een niet geringe prestatie.
- Op initiatief van onze vereniging is het groen bij de kasteelruïne in Born
gesnoeid en is inmiddels een aanbestedingsronde gestart om de ruïne tegen
verder verval te beschermen. Dit houdt een beperkt onderhoudsplan in. Voor
restauratie is- begrijpelijkerwijs in deze tijd- geen geld;
- We hebben de gemeente nogmaals geattendeerd op het gebruik van
metaaldetectoren in historisch belangrijk gebied en gevraagd om handhaving
van de regels die gelden voor het gebruik van metaaldetectoren. Dat het
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gebruik van metaaldetectoren ook op een andere/acceptabele manier kan
kunt u lezen in het artikel van Roy Jacobs over Romeinse vondsten in
Papenhoven;
Als de maatregelen in verband met het coronavirus geen roet in het eten
gooien willen wij in de (voor)avond van dinsdag 20 oktober met een beperkte
groep (eigen vervoer) een bezoek brengen aan onze zustervereniging
Heemkundevereniging Geleen. De Heemkundevereniging Geleen heeft een
tentoonstelling over Geleense schilders en in samenwerking met het
mijnmuseum in Heerlen de tentoonstelling “Kolen en granaten” over de
mijnen in oorlogstijd. Als deze activiteit doorgaat komen wij hierop tijdig bij
jullie terug.
Huisvestiging Heemkundevereniging “Bicht”. We hebben een gesprek gehad
met wethouder Geilen over mogelijke huisvesting in het Rabobankgebouw in
Obbicht. Een aantal onduidelijkheden tot nu toe zijn opgeheven maar op
antwoord op een aantal vragen wachten wij nog steeds. Duidelijk is dat wij na
2 jaar huurvrijstelling huur moeten gaan betalen voor de bovenverdieping in
het voormalig Rabobankgebouw in Obbicht en ook moeten wij bijdragen in de
gebruikskosten van het gebouw. Over welke bedragen wij praten bestaat nog
steeds geen duidelijkheid. Een ander belangrijk punt is of de gemeente in deze
tijd bereid is om, volgens onze inschatting en een uitgebrachte offerte, meer
dan € 100.000 te investeren in een gebouw, dat niet hun eigendom is. Het
grootste deel van dit bedrag is nodig om de zolderruimte bruikbaar,
toegankelijk en brandveilig te maken. Zonder toegankelijkheid voor iedereen
en zonder goede maatregelen op brandveiligheidsgebied is de zolderruimte
voor ons niet acceptabel. Daarnaast speelt voor de investering van de
gemeente de onzekerheid of na twee jaar huurvrijstelling de HV en overige
gebruikers de huur en andere kosten wel kunnen opbrengen. Voor alle
duidelijkheid: het gebouw is eigendom van ZOwonen. Afhankelijk van wat met
de school in Obbicht gaat gebeuren en afhankelijk van de termijn waarbinnen
plannen werkelijkheid worden mogen wij voorlopig gebruik maken van de
school in Obbicht. Wel moeten wij een deel van de gebruikerskosten betalen.
Over welk bedrag het gaat weten wij nog niet. Kortom: wordt vervolgd
Wilt u ons niet overslaan bij het stemmen voor de Rabobankclubklas? Zie
hierna.
Het bestuur heeft besloten dat degene die de contributie voor dit jaar nog niet
betaald heeft niet in aanmerking komt voor het (gratis) jaarboek. Degenen die
niet betaald hebben zijn vaak trouwe leden die vergeten zijn contributie te
betalen. Voor de vergeetachtigen onder ons deze reminder.
Er zijn leden die tegen betaling van het jaarboek meerdere exemplaren willen
ontvangen. Omdat het uitgeven van het jaarboek voor de HV een grote
kostenpost is en wij zoveel mogelijk de uitgaven willen beperken vragen wij
deze leden om vóór 1 november aan te geven hoeveel exemplaren zij extra

willen ontvangen. Wij zullen dan bij onze bestelling bij de drukker met deze
wensen rekening houden. Dit kunt u aangeven via jaarboek@hvbicht.nl
-

Vergeet u niet op de Settela-eik te stemmen via de link in onderstaand artikel
en uw stem te bevestigen via email.

Met vriendelijke groet,
Michel Ubachs vicevoorzitter

Rabobank Clubsupport
Ook dit jaar heeft de Rabobank weer de Clubsupport actie, waarbij iedereen die lid is
van de Rabobank 5 stemmen op verenigingen kan uitbrengen. Deze actie levert onze
Heemkundevereniging elk jaar een mooi bedrag op. We hopen dan ook dat we ook
dit jaar weer op uw steun mogen rekenen door één of twee stemmen van u te
mogen ontvangen. De stemperiode loopt dit jaar van 5 oktober tot 25 oktober. Op
dit moment kan er dus nog niet gestemd worden, maar wel vragen wij al om ons in
gedachte te houden zodra de stemmen uitgebracht kunnen worden. Tijdens de
volgende nieuwsbrief zullen wij hier nog extra aandacht aan besteden.

De jeugd is weer gestart
Nu het nieuwe schooljaar weer
begonnen is, is ook onze jeugdafdeling
weer van start gegaan. Ook dit jaar
hebben weer ruim 30 kinderen uit de
leeftijd van groep 6, 7 en 8 van de
basisschool zich aangemeld. De eerste
bijeenkomst had het thema “vlaggen”.

Settela-eik doet mee aan mooiste boom verkiezing van
Nederland
Waarschijnlijk heeft u het volgende bericht al gezien in de krant, op L1 of op
onze website of facebookpagina. Maar toch willen we nog een keer wijzen op
het feit dat de Settela-eik in Born een van de finalisten is om boom van het jaar
te worden. Deze eik is de plek waar het meisje Settela Steinbach in haar korte
kindertijd veel te vinden was. Zij is vlak bij deze boom geboren en was er dan
ook vaak bij te vinden. De boom heeft dan ook een monumentale status.
Settela is bekend van de foto waar zij door de deur van de treinwagon naar
buiten kijkt tijdens haar deportatie. U kunt ook stemmen op deze boom (mocht
u dat nog niet gedaan hebben) dit kan via de website
https://www.deboomvanhetjaar.nl/stem-op-uw-boom
waar de Settela-eik keuze optie 6 is. (Denk ook aan het
bevestigen van uw stem via de verzonden e-mail.)
Op dit moment staat de Settela-eik 5e. Elke extra stem
kan dus helpen, vraag daarom ook aan vrienden of
familie om te stemmen om deze mooie boom die belangrijk
is om het verhaal van Settela Steinbach levend te houden.

Het jaarboek
Heeft u nog een stuk
geschreven voor het
jaarboek, dan kunt u
dit insturen naar
jaarboek@hvbicht.nl

Website
Wist u dat oude
nieuwsbrieven ook
op onze website te
vinden zijn.
www.hvbicht.nl

Spectaculaire Romeinse vondsten in GrevenbichtPappenhoven
Op 2 augustus 2020 werd de heemkundevereniging benaderd door
amateurarcheoloog William Posthouwer die de nieuwe site van HV Bicht gevonden
had en ons wilde meenemen in zijn vondsten van die
dag (compliment aan Roel Nijsten voor de prachtige
nieuwe website).
Op een veld nabij het kerkhof van Papenhoven had
Posthouwer Romeinse resten gevonden in dusdanige
aantallen dat er best sprake zou kunnen zijn van een
Romeins graf.
Op 3 augustus, vergezeld door Roy Jacobs van HV Bicht werd de site gezamenlijk
bezocht en werd een grote hoeveelheid Romeinse
artefacten ontdekt waaronder:
- hang en sluitwerk van een Romeinse askist
- een veelvoud aan kistnagels
- grote hoeveelheden Romeinse potscherven
(geel dikwandig en rood dunwandig)
- delen van Romeinse dakpannen en
- enkele botsplintertjes
Een vondst over een breedte van enkele meters op een
diepte van 20 tot 30 centimeter.
Zou dit een graf, een grafveld of een dumpplek zijn?
Erg jammer is dat de grond op deze diepte door het intensieve ploegen geheel
verstoord is en daarom een groot deel van de informatie verloren gegaan is.
Tevens was er naast het hang en sluitwerk van één askist een veelvoud aan nagels
te vinden (te veel voor maar één kist).
Daarnaast lagen er stukken Romeinse dakpan welke doorgaans niet in een graf
voorkomen.
Een mysterieuze puzzel dus!
Te denken is daarbij dat het wellicht om de inhoud van oude geruimde graven gaat
welke wellicht ooit onder de oude (verdwenen) kerk van Papenhoven gelegen
hebben en welke daar weggehaald zijn om met ander "puin" niet al te ver daar
vandaan te dumpen. Dat zou ook de discrepantie tussen askistnagels, duidende op
meerdere kisten en het sluitwerk van één kist verklaren.

In overleg met de Gemeente Sittard-Geleen zal, onder leiding van mevr. Marion
Aarts en HV Bicht de eigenaar van de grond benaderd worden en onder
medewerking van dhr. Posthouwer kan dan de gehele site uitgegraven worden en
alle Romeinse resten (we verwachten meer!) geborgen worden.
U zult begrijpen dat we vanuit dat aspect de juiste locatie (nog)
niet bekend willen maken.
Overigens heeft dhr. Posthouwer de vondsten uitvoerig
gefotografeerd en melding gedaan bij PAN (De officiele
overheidsinstantie die alle bodemvondsten registreert)
alsmede de potresten en scherven geschonken aan HV Bicht!
Derhalve met bijzondere dank aan degenen die constructief in deze samengewerkt
hebben: ons bestuur en dhr. William Posthouwer wiens kennis en kunde alsmede
enthousiasme onze historie wederom verrijkt hebben! En tevens een woord van
bijzondere waardering voor ons bestuurslid Roel Nijsten, zonder wiens
nieuwgemaakte website dit niet mogelijk geweest was. Petje af voor deze gedreven
mensen!
Wellicht kan dit geweldige werk de Gemeente en de firma Raap ertoe bewegen hun
toezegging na te komen en de Romeinse munt welke onze Jeugdafdeling in 2019
gevonden heeft terug te geven om ten toon te stellen in Grevenbicht.
Wordt vervolgd!
Namens het bestuur van HV Bicht,
Roy Jacobs
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CONTRIBUTIE 2020:
De contributie bedraagt € 20,-- p/p. Voor een gezinsabonnement betaalt u € 30,--.
Het geld kan worden overgeschreven naar onderstaand rekeningnummer:
IBAN: NL68 RAB O 0117 2170 26 t.n.v. HV-Bicht o.v.v. contributie 2020

