
Nieuwsbrief Heemkundevereniging Heitse  februari  2018. 

 

*Vacature bij de HVH- fotobeheerders 

 

Bij het HVH-fotobeheer is een vacature ontstaan nu Bart Coenen heeft aangegeven vanwege 

drukke werkzaamheden voor deze taak te weinig tijd te hebben. 

Bart beheert voor HVH de foto's van na 2000. 

 

HVH telt bijna 400 leden en hopelijk zijn er onder dat grote aantal leden één of meer 

vrijwilligers die deze taak op zich willen gaan nemen. Het is een fijne en zinvolle 

tijdsbesteding waarmee je ook nog eens op termijn veel mensen een plezier doet. 

 

Indien je meer informatie over deze taak wenst, neem dan contact op met Pieter Ligtenberg,  

werkgroepleider van de HVH-werkgroep Beeld & Geluid. 

 

pieterligtenberg@xs4all.nl 
 
 
*Inloopmorgens op BMV De Neerakker worden goed bezocht! 
 
Vanaf de start van 2018 is er op dinsdagmorgen ‘vrije inloop’ in ons 
heemkundelokaal. Hiervan wordt boven verwachting goed gebruik gemaakt en de 
aanwezigen waren de  met allerlei uiteenlopende zaken bezig. Een groepje zocht  
bijvoorbeeld naar passende foto’s voor de foto-expositie in het najaar, er werd 
gezocht naar foto’s voor een artikel in ons verenigingstijdschrift, er werden diverse 
archiefwerkzaamheden verricht, oude kadasterkaarten werden bestudeerd, er werd 
gescand en er kwamen ook enkele bezoekers nieuw archief materiaal aanleveren. 
Kortom: een mooie start. 
 
De onderstaande foto’s geven een impressie. 
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*Fototentoonstelling op herhaling  

Hebt u de jaarlijkse foto-expositie van Heemkundevereniging Heitse met Allerheiligen 
2017 gemist?  Niets aan de hand:  deze wordt nogmaals in zijn geheel tentoongesteld in 
Zorgcentrum De Kreppel te Heythuysen en wel op zondagmiddag 18 februari as. 

HVH- uitgaven Heiser Minse vertèlle en Meer dan alleen namen te koop 
De eerst genoemde uitgave is een fotoboek met verklarende teksten.  
Een boek vol verhalen van en door Heitser minse verteld, uiteraard met veel aanvullende 
foto’s. ( 450 !) De onderwerpen zijn zeer divers, van de geschiedenis van bedrijven tot 
persoonlijke herinneringen uit bepaalde periodes. 
Het boek omvat ruim 300 pagina’s, is inmiddels flink afgeprijsd en kost slechts € 10.00. 
 
Meer dan alleen namen 
Een boek over de 46 oorlogsslachtoffers zoals deze vermeld staan op het vredesmonument 
aan de Stationsstraat. 
 
*KRONIEK 2017 

De onlangs gepresenteerde Kroniek 2017 zal ook tijdens deze fototentoonstelling 
verkrijgbaar zijn.  De kroniek bevat een chronologische opsomming (geïllustreerd met foto’s) 
van alle belangwekkende gebeurtenissen in de kern Heythuysen gedurende het afgelopen 
jaar.  Dit is de laatste kroniek die  samengesteld is door Lambert Hermans. Stan Backus en 
John Vestjens gaan de Kroniek 2018 verzorgen. 



U bent van harte welkom. De foto-expositie wordt gehouden op zondag 18 februari in 
Zorgcentrum De Kreppel,Catharina Daemenstraat 1, Heythuysen  van 13.30 uur tot 17.00 
uur.  

Cultureel café de Bombardon 

Op zondagmiddag 18 februari as. vindt er nog een  activiteit plaats waarbij HVH betrokken is.  
Pieter Knippenberg verzorgt  op uitnodiging van CULTUREEL CAFÉ de BOMBARDON een 
lezing over kruisen en kapellen in Heythuysen. Aanvang 15.00 uur.  

 

 

 


