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De warme zomermaanden liggen weer achter ons. Tijd voor de september nieuwsbrief van 
HVH. 

 

Activiteiten in september 

Inloopmorgen dinsdag 4 september 

Op verzoek van de werkgroep foto-expositie worden op deze morgen ter voorbereiding van de 
najaarsexpositie een aantal foto’s van met name de Biesstraat besproken omdat er nogal wat 
gegevens  bij deze foto’s ontbreken. 

Open monumentendag 8 september a.s. 

Tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 8 september zal de H. Nicolaaskerk geopend 
zijn van 10.00 tot 15.00 uur en er wordt om 11.30 uur een rondleiding in de kerk gegeven. Er 
is die dag ook een expositie van religieus erfgoed. Een bezoek aan de kerk is die dag dus zeer 
de moeite waard!  In het kader van de monumentendag is ook de St. Antoniusmolen  op 8 én 
9 september opengesteld voor het publiek. 

Veteranendag Leudal met HVH 

Op zaterdag 15 september zal voor de eerste maal in de historie van Leudal een 
veteranendag georganiseerd worden.  Stafadjudant b.d. Edwin van Bruggen (1964 Ede), zelf 
uitgezonden geweest naar Kosovo en Mali, is met het verzoek van burgemeester Verhoeven 
een dergelijke dag te organiseren aan de slag gegaan en met medewerking van andere 
veteranen werd begin dit jaar de Stichting Veteranen Leudal opgericht. Deze stichting tekent 
voor de organisatie van de veteranendag die financieel door de gemeente Leudal en andere 
sponsoren ondersteund wordt. Heemkundevereniging Heitse zal ook op deze dag acte de 
presence geven door de bezoekers foto’s te tonen van militairen uit Heythuysen die na de 
Tweede Wereldoorlog uitgezonden werden in het kader van de politionele acties met het doel 
de koloniën voor Nederland te behouden. Bij het voormalig gemeentehuis aan de Dorpstraat 
wordt vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur een static show georganiseerd die voor iedereen 
toegankelijk is. Een groot aantal militaire voertuigen zal hier te bezichtigen zijn. Ook HVH 
zal dus op het plein met een stand aanwezig zijn. 

Op maandagavond 17 september vindt er een HVH-lezing bij Eetcafé De Tump plaats. 
Aanvang 19.30 uur. Inleider Twan van Dijck vertelt op deze avond over de Tungelroyse beek 
die ten zuiden van ons dorp richting de Maas stroomt. Het is een natuurlijke waterloop die 
door mensenhanden geregeld aangepast is. 

 

 



 

Privacyreglement HVH 

In het kader van de nieuwe wet AVG heeft het bestuur van HVH op 20 augustus een 
privacyreglement vastgesteld. Op de website van de vereniging vindt u hier meer informatie 
over.  

Raboclubkasactie  

Deze actie heeft HVH  het fraaie bedrag van € 808,00 euro opgeleverd. Bedankt voor uw stem 
op HVH. De opbrengst van deze actie zal besteed worden aan de aanschaf van een groot t.v. 
scherm dat geplaatst wordt in het heemkundelokaal in BMV De Neerakker. 

Tot ziens op een van onze activiteiten! 

Bestuur HVH 

 

 


