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Mededelingen vanuit het bestuur:
Beste leden van de Heemkundevereniging,
OPROEP VOOR NIEUWE BESTUURSLEDEN
Omdat 2 bestuursleden hebben aangegeven op de eerstkomende ledenvergadering
hun functie neer te leggen zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden (V/M). Bij
deze een verzoek aan leden om zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie.
Ook als u ons attent wilt maken op mensen die hiervoor in uw ogen in aanmerking
komen zouden wij dat graag van u vernemen.
Ter nadere toelichting het volgende:
Het bestuur bestaat thans uit 7 personen, waarvan er binnenkort dus twee
terugtreden: Nancy Janssen en Roel Nijsten zijn secretaris en Frans Peeters is
penningmeester, deze vormen met Michel Ubachs, vicevoorzitter, het dagelijks
bestuur. Tot het algemeen bestuur behoren Eefje Joosten, Roy Jacobs en Jean
Knoors. Het bestuur vergadert ongeveer negen keer per jaar, in beginsel iedere
maand met uitzondering van de maanden juli, augustus en december. De
bestuursvergaderingen zijn thans op dinsdagavond maar kunnen verplaatst worden
naar een andere avond als blijkt dat een (nieuw) bestuurslid op die avond
verhinderd is. Een keer per jaar, in beginsel in april, wordt de jaarvergadering
gehouden. Los van de coronapandemie die ons gedwongen heeft om via Teams te
vergaderen vinden de vergaderingen in beginsel plaats in het museum van Roy
Jacobs en Eefje Joosten. We beginnen om 19.30 uur en zijn in principe om
21.30/22.00 klaar met vergaderen (met af en toe een gezellige nazit).
Onze voornaamste activiteiten bestaan uit het organiseren van lezingen, excursies,
het uitbrengen van een jaarboek, we hebben 2 werkgroepen (de werkgroep
geschiedenis, genealogie en archeologie en de werkgroep volkskunde). (We denken
erover die werkgroepen te laten fuseren omdat er een aantal overlappingen zijn en
we menen dat een grotere groep tot meer participatie en gezelligheid zal leiden).
Iedere werkgroep komt in beginsel eenmaal per maand bij elkaar met uitzondering
van de zomervakantie (juli en augustus) en de maand december. Ieder

heemkundejaar sluiten we af eind november met een gezellig samenzijn op de
“uchteraovend”. Daarnaast houden een aantal leden zich bezig met het verzamelen
van bidprentjes en wordt bij voldoende belangstelling een cursus genealogie
gegeven.
We hebben een bloeiende jeugdafdeling (op dat punt zijn we uniek) bestemd voor
leerlingen van groep 5, 6 en 7 van de basisschool. We zien dat door de activiteiten
van de jeugdafdeling de kiem wordt gelegd voor belangstelling voor ons heem. We
hebben besloten om ook een jeugdabonnement voor jongeren die naar het
middelbaar onderwijs gaan mogelijk te maken, omdat blijkt dat hier belangstelling
voor is.
We hadden een heemhuis in de school in Grevenbicht waar de werkgroepen hun
vergaderingen en de jeugdafdeling hun binnen activiteiten hielden. Het heemhuis
was tweemaal per maand (met uitzondering van de maanden juli, augustus en
december) open voor belangstellende leden die van onze bibliotheek gebruik wilden
maken dan wel gezellig samen komen om te “klasjeneren” over heemkundige
onderwerpen. Daarnaast was het heemhuis op afspraak open voor leden die hielpen
met catalogiseren van bidprentjes en het inventariseren van onze vele oude
voorwerpen. Helaas hebben wij ons onderkomen in de school in Grevenbicht
moeten verlaten omdat de school de ruimte zelf nodig heeft. Wij zijn nu in overleg
met de gemeente om te kijken of ergens in de voormalige gemeente Born voor ons
een geschikte en betaalbare ruimte is waar we onze activiteiten kunnen uitoefenen.
We houden contact met overheden en andere verenigingen die het in stand houden
van de landelijke omgeving na aan het hart liggen teneinde ons heem zo leefbaar
mogelijk te houden (denk dan aan onze bemoeienis met de mogelijke aantasting van
het bronnengebied van de Kingbeek door uitbreiding van het Julianakanaal). Een
aantal bestuursleden vertegenwoordigt daartoe de Heemkundevereniging in
vergaderingen van samenwerkingsverbanden zoals Heemkunde zonder grenzen en
de gemeentelijke monumentencommissie.
We organiseren tentoonstellingen (soms samen met het podiumkerkje) over
“volkse” aangelegenheden (Meest recent een tentoonstelling van werken van
amateurkunstschilders uit de jaren 50/60 in Grevenbicht). Kortom teveel om op te
noemen.
JAARVERGADERING
De jaarvergadering over het jaar 2020, net als die over 2019, wordt uitgesteld tot
een datum waarop een (lijfelijke) vergadering op grond van de coronaregels weer
mogelijk is.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de HV

Jaarboek:
Ook dit jaar hoopt de redactie van het
jaarboek weer een uitgave te kunnen
presenteren. Weet u een interessant
onderwerp waar u een stuk over wilt
schrijven of heeft u een goede tip voor
een artikel, aarzel dan niet om contact
met ons op te nemen via
jaarboek@hvbicht.nl.
De redactie van het jaarboek is ook op
zoek naar uitbreiding, heeft u hier
interesse in dan kunt u uw belangstelling
laten blijken via jaarboek@hvbicht.nl

x
Schrijf nu uw verhaal,
of versterk onze redactie

x

Agenda:
De agenda van de eerst volgende
activiteiten:
Lezingen/excursies
Helaas staan er geen lezingen of
excursies op de planning i.v.m.
corona
De gezamenlijke introductie van de jeugdactiviteit

Contributie:
In de vorige nieuwsbrief is al een oproep
geplaatst met het verzoek om de
contributie van 2021 in de eerste helft
van het jaar te voldoen. Mocht u hier nog
niet aan toegekomen zijn, wil ik u namens
de penningmeester nogmaals vragen om
dit niet te vergeten.

Jeugd
In de maanden april mei en juni zal
steeds een klein deel van onze
jeugdafdeling
met
metaaldetectoren het veld in gaan.
Overig
19 mei nieuwe “in the spotlight”
filmpjes op de website

De meiden van groep 6 in het veld

De jongens van groep 6 in het veld

Activiteit jeugd:
De kinderen van onze jeugdafdeling die in groep 6 zitten zijn woensdag 14 april het veld in
getrokken met metaaldetectoren op zoek naar archeologische gebruiksvoorwerpen. Helaas
hebben zij niet veel kunnen vinden, maar dat had geen nadelige gevolgen voor de sfeer. Na
het speurwerk hebben zij met een BBQ hun onderzoeksactiviteit op een aangename manier
afgesloten. De komende maanden zijn de jeugdleden die in groep 7 of groep 8 zitten aan
de beurt om veldwerk te gaan verrichten.

Digitale rondleidingen
“in the spotlight”:
Onze eerste “in the spotlight” filmpjes zijn afgelopen
woensdagmiddag zichtbaar geworden op onze website.
In deze filmpjes worden een aantal bijzondere
voorwerpen uit het museum Maaskant ’44 besproken.
Zo worden er enkele voorwerpen die met de bevrijding
van onze omgeving te maken hebben getoond, maar
ook museumstukken die minder makkelijk te koppelen
zijn aan onze regio zoals een Italiaanse en een
Russische helm. Ook een van de pronkstukken van het
museum wordt nader uitgelicht, en wel de wagenvlag
van Prins Bernhard. Deze filmpjes zijn terug te kijken via
onze
website:
https://hvbicht.nl/fotoalbum/inthespotlight/
Zouden jullie ook de schijnwerper op een onderwerp
willen richten, dan wel onze aandacht vragen voor een
onderwerp, neem dan contact op
via
nieuwsbrief@hvbicht.nl

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

