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Nieuwsbrief HVH september 2017 

*Extra ledenvergadering. 

Deze maand vond er  op 20 september een extra ledenvergadering plaats waarin het bestuur de leden 
de vraag heeft voorgelegd of ze wilden instemmen met drie voorstellen van het bestuur van HVH. 

Voorstel 1: Voorstel m.b.t. het aangaan van een huurovereenkomst met BMV De Neerakker/SPOLT. 

Voorstel 2: Voorstel m.b.t. het aangaan van een huurovereenkomst met De Vlindertuin. 

Voorstel 3: Voorstel m.b.t. de aanvraag voor de goedkeuring van de aanschaf van meubilair voor de  
inrichting van het Heemkundelokaal in BMV De Neerakker. 

De vergadering ging unaniem met alle drie de tijdens de vergadering toegelichte voorstellen akkoord 
en HVH zal dan ook per 31 december 2017 het huurcontract met Proteion/De Kreppel formeel gaan 
opzeggen.  

*Lezing over de Noordervaart. 

Aansluitend aan de extra ledenvergadering hield de heer Cees Verhagen uit Someren een heel 
interessante  lezing over het Grand Canal Du Nord: gedeeltelijk de noordgrens van de voormalige 
gemeente Heythuysen. In de lezing kwamen veel aspecten van dit kanaal aan de orde zoals de 
geschiedenis van de Noordervaart en die van vele andere kanalen in Midden-Limburg. Ook het leven 
van de ingehuurde arbeiders,  de gravers en kruiers die werkten aan de Noordervaart en die veelal uit 
streken rond Luik afkomstig waren, werd uitgebreid besproken. Ondanks het feit dat we niet de 
beschikking hadden over de refter en in een kleinere zaal moesten zitten en ondanks een haperende 
microfoon slaagde de heer Verhagen er goed in de aanwezigen te boeien. En iedereen die aanwezig 
was weet nu wat boternekskes zijn………….. 

*Fakkelestafette Weert. 

Op 16 september deden deelnemers aan  de Fakkelestafette Weert ook Heythuysen aan. De 
Fakkelestafette werd dit jaar  voor de 65e keer georganiseerd door Atletiekvereniging Weert in het 
kader van de bevrijding van Weert in september 1944. In Heythuysen vonden twee ceremonies plaats 
bij monumenten die herinneren aan De Tweede Wereldoorlog. Bij het Lancastermonument werden de 
deelnemers toegesproken door o.a. Ria Schmieder en Burgemeester Arno Verhoeven en bij het 
Vredesmonument gebeurde dit opnieuw door Burgemeester Arno Verhoeven.  

Pieter Knippenberg was uitgenodigd om namens HVH iets te vertellen over het Vredesmonument in 
Heythuysen. Onderstaand  geven de foto’s een indruk van deze sfeervolle activiteit. 

Namens HVH 

Pieter Knippenberg. 



 

 


