Nieuwsbrief Heemkundevereniging Bicht “HV-Bicht”

maart 2021
Mededelingen vanuit het bestuur:
Beste leden van de Heemkundevereniging (HV),
Al meer dan een jaar houdt het coronavirus ons alle bezig in negatieve zin, opletten
op je gezondheid, geen gezamenlijke activiteiten, steeds maar (verkeerd) inschatten
of het einde van de pandemie nou eindelijk in zicht is etc. Als bestuur hebben wij
besloten nu geen activiteiten te organiseren voor het lopende jaar. We wachten met
het organiseren totdat meer duidelijkheid bestaat wat wel of niet kan. Een
uitzondering maken wij voor de activiteiten van de jeugdafdeling die gespreid in de
tijd en verdeeld over verschillende groepen wel een beperkt aantal dingen zullen
ondernemen (onder meer veldwerk met de metaaldetector), uiteraard alles conform
de geldende coronaregels. Als het organiseren van lezingen, excursies, wandelingen
enz. voor de seniorleden weer mogelijk is zullen wij zo snel als mogelijk proberen dit
soort activiteiten weer op te starten (maar dat zullen andere verenigingen ook willen
dus de concurrentie voor sprekers en excursies zal groot zijn).
Wat de jaarvergadering betreft is het dezelfde procedure als vorig jaar (het wordt
langzamerhand saai): zodra de coronamaatregelen het toelaten. Het is lang stil
geweest aan het front voor een nieuw heemhuis. Als bestuur hebben we diverse
mogelijkheden geopperd bij de gemeente. Op het ogenblik is de stand dat we weer
(of nog) praten over de haalbaarheid en invulling van het oude Rabobankgebouw in
Obbicht. Het lijkt allemaal een never-ending-story. Volgend jaar zijn
gemeenteraadsverkiezingen dat versnelt mogelijkerwijs het proces. Wij houden u op
de hoogte.
Heeft u suggesties voor toekomstige activiteiten, wilt u een verhaal schrijven voor het
jaarboek of wilt u gewoon uw zegje doen neem gerust contact op met ons via
nieuwsbrief@hvbicht.nl of jaarboek@hvbicht.nl
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de HV

Agenda:
De agenda van de eerst
volgende activiteiten:
Lezingen
Helaas staan er geen lezingen
op de planning i.v.m. corona
Excursies
Helaas staan er geen
excursies op de planning
i.v.m. corona.
Jeugd
In de maanden april mei en
juni zal steeds een klein deel
van onze jeugdafdeling met
metaaldetectoren het veld in
gaan.

Contributie:
Nu het nieuwe jaar is begonnen is het ook mogelijk
om de contributie van het jaar 2021 over te maken.
Om te voorkomen dat onze penningmeester aan
het einde van het jaar veel werk heeft aan de
administratie met betrekking tot het opzoeken wie
de contributie nog moet voldoen om een jaarboek
te ontvangen, zou het prettig zijn als de contributie
in de eerste helft van het kalenderjaar overgemaakt
zou kunnen worden. Op deze manier wordt de hele
administratie rondom de bestelling van de
jaarboeken een stuk eenvoudiger. De contributie
bedraagt, net als voorgaande jaren €20,- per
persoon of €30,- voor een gezinslidmaatschap. Het
bedrag kan, onder vermelding van “contributie
2021” en uw naam overgemaakt worden op. IBAN:
NL68 RABO 0117 2170 26 t.n.v. HV-Bicht. Alvast
bedankt voor uw medewerking.

Overig
Vanaf 14 april om 14.30 uur:
Digitale “rondleiding” door
streekmuseum Maaskant ’44

Activiteit jeugd:
In verband met de coronamaatregelen kunnen ook bij de jeugd de activiteiten zoals
zij eerder gepland waren niet doorgaan. Echter zien wij hier wel mogelijkheden door
in kleinere groepen te werken. Zo zullen in april de jeugdleden uit de leeftijdsgroep
van groep 6 van de basisschool veldwerk gaan verrichten, gevolgd door een mini BBQ.
In mei zijn de kinderen in de groep 7 leeftijd aan de beurt om met metaaldetectoren
en scheppen het veld in te trekken, gevolgd door iets te eten. En in juni zullen de
oudste jeugdleden aan de beurt zijn om op zoek te gaan naar bodemschatten. Op
deze manier kunnen dit jaar toch alle jeugdleden deelnemen aan een activiteit.

Digitale rondleidingen “in the spotlight”:
Aangezien wij geen fysieke bijeenkomsten voor volwassenen mogen organiseren
hebben wij goed nagedacht en om ons heen gekeken of er andere manieren zijn om
toch iets te organiseren. Daarbij zijn verschillende ideeën de revue gepasseerd.
Het idee wat daarbij het best uitvoerbaar leek zijn digitale rondleidingen. Dit kan gaan
over uiteenlopende onderwerpen. Heeft u leuke ideeën voor een onderwerp, of wilt u
zelf een “in the spotlight” verzorgen, neem dan contact op via nieuwsbrief@hvbicht.nl.
Sommige onderwerpen lenen zich ervoor om (na inschrijving) iets rond te brengen wat
betrekking heeft op het onderwerp, zodat dit tijdens de informatie die gegeven wordt
gedurende de rondleiding erbij gehouden kan worden. Bij andere onderwerpen is dit
weer minder geschikt. Dit is dan ook de reden dat de ene “in the spotlight” langer zal
duren dan de andere.
Onze eerste “in the spotlight” zal online komen op woensdagmiddag 14 april om 14.30
uur. U kunt deze dan vinden op onze website, op onze hoofdpagina http://hvbicht.nl
zal dan een link komen te staan naar het filmpje. Wilt u het filmpje op een later moment
bekijken, dan kan dit uiteraard ook. U kunt het dan terugvinden op de “Media” pagina.

Website:
Wist u dat er op onze website
ook een archief is van oude
nieuwsbrieven? Zo kunt u op
een eenvoudige manier de
laatste
nieuwsbrieven
terugvinden en nog eens lezen.
De oude nieuwsbrieven zijn te
vinden
via
http://hvbicht.nl/nieuwsbrievenarchief

Online publicatie:
Op onze website is sinds kort ook een onderdeel voor online publicaties
http://hvbicht.nl/online-publicaties. Het eerst geplaatste boek is van Martin Keulen
en gaat over (de geschiedenis van) het schrift. Hier onder staat het voorwoord uit
dit boek, zodat u alvast een indruk krijgt van wat u kunt verwachten.
“Toen ik tien jaar was, wist ik al wat ik later
wilde worden. Geen piloot, brandweer- of
politieman, zoals de meeste kinderen van
mijn klas, maar meester.
Nu ik gepensioneerd ben en terugkijk op mijn
carrière, vind ik dat ik een goede keuze heb
gemaakt. Met veel plezier heb ik lesgegeven
in het basis-, voortgezet- en hogeronderwijs.
Het waren 40 rijke jaren. Bijna dertig jaar
besteedde ik aan mijn passie, het
schrijfonderwijs op de Pabo.
Naast een aantal boeken en artikelen over de
didactiek van het schrijfonderwijs, schreef ik
korte verhalen, die ik in dit boek de titel
“Kijk op schrift” meegeef.
Deze overpeinzingen, anekdotes, reisverhalen en filosofietjes gebruikte ik steeds als
inleiding bij mijn schrijflessen. Vaak nam ik passende attributen mee. In de loop van
29 jaar ontstond zo een hele verzameling van “schrijfspulletjes”.
Van eenvoudige indooppennetjes, potloodjes tot dure vulpennen en zelfs
waardevolle perkamenten. Twee keer maakte ik er een tentoonstelling van in
de hal van de Fontyshogeschool in Sittard.
De verhalen die bij deze door de mens vervaardigde middelen uit de geschiedenis
van de schrijfkunst horen, heb ik verzameld in dit boek. Het zijn reisverhalen uit
binnen- en buitenland. En verhalen uit verschillende klaslokalen.
Ze staan in chronologische volgorde en worden voorafgegaan door een stukje
achtergrondinformatie over de betreffende periode van de ontwikkeling van het
schrift. Omdat de studenten deze toevallige ontmoetingen met uiteenlopende
aspecten van het schrijfonderwijs door de jaren heen bleven waarderen, heb ik ze
steeds opgeschreven.
Pennenvruchten van een schrijfpedagoog.
Kleine inktvlekjes op het grote papier van de schriftgeschiedenis.
2020.
Martin Keulen.”

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

