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Bestuurswisselingen
Tijdens de jaarvergadering
die eind vorig jaar heeft
plaatsgevonden hebben er
enkele wijzigingen in de
bestuurssamenstelling
plaatsgevonden. Op deze
vergadering is officieel afscheid genomen van Wil
Deuss die al enige tijd geleden afstand gedaan heeft
van zijn functie als voorzitter. Daarnaast is er ook nog
een woord van dank uitgesproken richting Roel Dullens die enige tijd een functie binnen het bestuur heeft
vervuld.
Naast deze twee personen
die al enige tijd geleden zijn
gestopt als bestuurslid, hebben er op de jaarvergadering nog meer wisselingen
plaatsgevonden.

Allereerst willen wij daarbij
onze erevoorzitter Jean
Knoors benoemen. Na jarenlange inzet voor onze
vereniging, kan Jean niet
meer bij elke vergadering
aanwezig zijn. Hij heeft aangegeven wel nog op de achtergrond beschikbaar te zijn.
Naast Jean Knoors hebben
ook Michel Ubachs en Frans
Peeters aangegeven om
zich niet herkiesbaar te stellen voor een nieuwe bestuurstermijn. Frans heeft
de afgelopen jaren de rol
van Penningmeester vervuld
en is zeer actief geweest als
beheerder van het heemhuis, organisator van lezingen en excursies, redacteur
van het jaarboek en nog
veel meer. Michel heeft de

laatste jaren de rol van Vicevoorzitter ingevuld en de
eindredactie van het jaarboek voor zijn rekening genomen. We gaan hen beiden als bestuurslid zeker
missen.

Gelukkig heeft zich ook een
nieuw bestuurslid gemeld in
de persoon van Bas Bruls.
Roel Nijsten zal de rol van
voorzitter op zich nemen.

Nieuwe opzet nieuwsbrieven
Zoals jullie vast gemerkt
hebben, zijn er eind vorig
jaar minder nieuwsbrieven
uitgestuurd dan voorheen.
Dit had onder andere te
maken met het feit dat wij
door de covid maatregelen
geen duidelijke informatie
konden geven met betrekking tot activiteiten. Maar
het had er ook mee te maken dat we op zoek waren
naar een beter uitziende

nieuwsbrief. Hierin zijn we
nog steeds zoekende, dus
het zou kunnen dat de layout de komende tijd nog zal
veranderen. Als er iemand
is die ervaring heeft in grafische vormgeving en ons
hierbij wil ondersteunen, is
deze hulp zeker welkom!

Heeft u een leuke suggestie
voor onze nieuwsbrief, laat
het dan weten via nieuwsbrief@hvbicht.nl.

De nieuwsbrief zal vanaf nu
elke 6 weken verschijnen,
de data staan in de kalender op de laatste pagina.
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Jaarboek 2022
Voor het jaarboek 2022 zijn wij op
zoek naar enkele personen die de
redactie willen komen versterken.
Ieder jaar brengt Heemkundevereniging Bicht een prachtig jaarboek uit en
dat zouden we graag blijven doen.
Echter zijn daar wel redactieleden
voor nodig. In aanloop naar de jaarvergadering is hier al een oproep voor
geplaatst. Gelukkig is hier wel op gereageerd, maar één of twee extra redactieleden zouden de hoeveelheid werk
aanzienlijk kunnen verminderen.
Wat zijn concrete taken van de redactie:

•

Verzamelen van artikelen

•

Taal technisch checken van
artikelen

•

Lay-out en opmaak verzorgen
(vooral hiervoor zijn wij dringend op zoek naar versterking)

Het Heemhuis gaat weer open
Sinds enkele maanden mogen
wij als HV Bicht gebruik maken
van een lokaal in Bs Swentibold
in Born. Op dit moment wordt dit
lokaal vooral gebruikt voor de
opslag van al onze materialen,
maar zodra de coronamaatregelen het toelaten willen wij weer
meer gebruik gaan maken van
dit lokaal.
Enkele vrijwilligers hebben zich
inmiddels gemeld om met enige
regelmaat het heemhuis te
bemannen, zodat er weer een
mogelijkheid komt voor onze
leden om hier samen onderzoek
te doen. Herinneringen op te
halen of te bladeren door de vele
boeken, fotoboeken en artikelen
die onze vereniging bezit. Uiteraard kan dit alles onder het genot van een kop koffie.

Als proef is het Heemhuis te bezoeken op een viertal woensdagmiddagen, te weten:

•

23 februari van 13:00 tot
15:00 uur

•

30 maart van 13:00 tot
15:00 uur

•

20 april van 13:00 tot 15:00
uur

•

25 mei van 13:00 tot 15:00
uur

Het beste kunt u parkeren op de
parkeerplaats van het kasteelpark.
Naast huisnummer 9 van de Jean
Barbou van Roosterenstraat, loopt
een klein pad, dit pad gaat richting
het schoolplein waar onze ingang
is.
We hopen jullie op een (of meer)
momenten te mogen verwelkomen.

Excursies en lezingen
De afgelopen tijd hebben er weinig
excursies en lezingen kunnen plaatsvinden, Dit had meerdere oorzaken,
maar vooral corona was hier de grote
boosdoener bij. Wij hebben er goede
hoop op dat in de komende tijd weer
meer mogelijk is.
Vanuit het bestuur hebben wij de
vraag gesteld of er mensen waren
binnen onze vereniging die de organisatie van excursies en lezingen op

zich zouden willen nemen. Gelukkig heeft een tweetal enthousiaste leden zich opgegeven om
dit samen met het bestuur op te
pakken.
De werkgroep excursies is al een
aantal keren bij elkaar geweest
en de eerste excursies zijn nu al
concreet in onze agenda terug te
vinden.

De eerder aangekondigde excursie
naar Verdun staat ook nog steeds
op de planning. En inmiddels is
duidelijk dat dit met zekerheid een
tweedaagse reis gaat worden. Om
leden tegemoet te komen zal de
busreis voor onze leden op kosten
van de vereniging komen. Eventuele deelnemers die geen lid zijn,
zullen de busreis wel zelf moeten
betalen.
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Rondleiding door Maastricht
Allereerst gaan we op zaterdag
23 april en zondag 24 april een
rondleiding door oud Maastricht organiseren onder leiding
van Chrit.
We kiezen voor twee dagen
zodat mensen die op zaterdag
aan het werk zijn ook op zondag eventueel mee kunnen.

Mensen die wel aan de wandeltocht willen doen maar niet naar de
Kazematten willen kunnen gewoon
mee, in de buurt kan er namelijk
ook een plekje gevonden worden
om een kopje koffie te drinken.

Vervoer geschiedt met auto’s
en we komen op een centrale
plek samen om te carpoolen.
Meer uitleg volgt in de nieuwsbrief van Maart.

Doel is een wandeltocht van
14:00 – 16:00/17:00 uur en
hier is ook de mogelijkheid om
de Kazematten van Maastricht
te bezoeken (dit kost echter
7,50 EURO per persoon en
dient door de leden zelf betaald te worden).

Bezoek aan Xanten
Het bezoek aan Xanten staat
gepland voor zaterdag 18 of
zaterdag 25 juni. Xanten is
een Romeinse stad waarin
ook een prachtig museum is
gevestigd.
Het programma wordt nog
verder uitgewerkt en ook
over deze excursie zal in de
nieuwsbrief van maart meer
bekend worden gemaakt.

Jeugdactiviteiten
Nu de ergste coronamaatregelen weer verleden tijd lijken te
zijn, kunnen ook de activiteiten
voor onze jeugdafdeling weer
opgestart worden.
Op woensdag 23 februari staat
de eerstvolgende bijeenkomst
gepland. Deze zal in het teken
staan van carnaval.

se kernen van onze gemeente
hebben zal het gaan om algemene tradities rondom carnaval.
Ook de activiteiten van onze
jeugdafdeling zullen vanaf nu
een vaste rubriek krijgen in
onze nieuwsbrieven.

Omdat wij jeugdleden uit diver-
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Onder de aandacht
In deze nieuwsbrief willen in de
nieuwe rubriek “onder de aandacht” graag jullie kennis en
kunde vragen omtrent een foto
vraagstuk. Het betreft onderstaande foto uit de Heemkunde
collectie welke gaat over een
gebeurtenis in Grevenbicht in
1942. Ergens in dat jaar heeft
een Duits verkenningsvliegtuig
een noodlanding of een crash
meegemaakt in Grevenbicht.
Gezien de kleding van de inwoners die op de foto staan heeft
dit vermoedelijk plaatsgevonden in de warmere maanden
van het jaar. Op de foto zien we
een vliegtuigvleugel van het
Duitse toestel wat duidelijk
herkenbaar is als een vliegtuig
die de vleugels boven de cockpit heeft, een zogenaamde
hoogdekker. Bij de foto zijn ook
de namen van de mensen op
de foto getypt. De namen
Smeets, Didden, Brouwers en
Pernot zijn bekende achternamen in Grevenbicht en nu willen we graag weten of er leden

zijn die mensen kennen of hebben gekend die op deze foto
staan. Ook staat de vermoedelijke Duitse piloot in het midden
op de foto. Graag willen we achterhalen wat het verhaal achter
deze foto is en waar dit vliegtuig
in Grevenbicht aan de grond is
gekomen. Ken je iemand die

hier mogelijk iets van weet of
weet je er zelf iets van, dan horen wij dat graag. Jullie reactie
kunnen jullie sturen naar Bas
Bruls (bas.bruls@ah.nl)
Weet u iets wat onder de aandacht gebracht zou moeten worden. Laat het ons dan weten via
nieuwsbrief@hvbicht.nl

Wie weet iets van...
Met enige regelmaat komen er
bij ons vragen binnen over specifieke onderwerpen. Denk hierbij aan vragen over een oude
boerderij, of een persoon in
onze omgeving die een belangrijke historische rol vervuld
heeft. Maar het kan ook gaan
om de vraag of wij weten wie er
op een bepaalde foto staan.
Soms zijn de antwoorden op
deze vragen heel makkelijk op
te zoeken en/of terug te vinden.
Maar dan nog weten wij niet
zeker of de informatie volledig
is. Daarom willen wij in deze
rubriek een beroep op u als lid
van Heemkundeverening Bicht
doen.
Kunt u meer vertellen over het
onderwerp in deze rubriek,
heeft u foto’s of weet u waar

antwoorden te vinden zijn. Laat
het ons dan weten.
Enige tijd geleden heeft Dave
Culinair via Beeg.nl al eens een
oproep gedaan voor informatie,
vooral foto’s, van oude slagerij
winkels en bakkers in uit Grevenbicht. Deze oproep willen wij
hier graag herhalen
Heeft u foto’s van slagerij Strijkers aan de Raadhuisstraat,
bakkerij Krauth aan de Raadhuisstraat, slagerij van Dommelen aan de Pannesheuvel of
foto’s van slagerij Kitzen aan de
Boulevard. Dan zou u Dave daar
een groot plezier mee doen.
U kunt contact met hem opnemen via info@daveculinair.nl

secretariaat:
Kastanjelaan 6
6121EA Grevenbicht
secretaris@hvbicht.nl
Penningmeester:
penningmeester@hvbicht.nl
Rekeningnummer:
NL68 RABO 0117217026
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