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Voor u ligt laat de laatste nieuwsbrief van Heemkundevereniging Heitse van 2018.  2018 was 

een mooi verenigingsjaar voor HVH met veel uiteenlopende activiteiten waaraan door veel 

leden werd deelgenomen.  Van het steeds beter ingerichte Heemkundelokaal in BMV de 

Neerakker werd goed gebruik gemaakt en steeds meer leden en niet-leden weten inmiddels  

de weg naar de Neerakker te vinden. Op dinsdagmorgen zijn er altijd leden aanwezig die zich 

met uiteenlopende zaken bezig houden: Foto’s bekijken in het foto archief, scannen van 

foto’s en documenten, archiefmateriaal doornemen, enz. Het ledenaantal groeit en zou 

komend jaar wel eens boven de 400 kunnen komen. Dat zou heel mooi zijn!  Door middel 

van deze nieuwsbrief informeren wij u al tijdig over de activiteiten die HVH het komend jaar 

gaat organiseren. Wij hopen u graag bij deze activiteiten welkom te mogen heten. Verder 

zullen wij ook komend jaar via onze website zoveel mogelijk informatie met u  delen. Dus 

geregeld de website bekijken is zeker de moeite waard.  

 

Namens het bestuur van HVH wens ik u allen fijne kerstdagen en een goed 2019. 

Pieter Knippenberg 

Voorzitter HVH 

 

 

 

 



Jaarprogramma 2019 onder voorbehoud van wijzingen. 

 

datum plaats tijd programma 

 28 januari  De Tump, Heythuysen  19.30 
 Lezing Napoleon in onze streken door Joost 
Welten 

16+17 
februari 

De Kreppel Heythuysen   Foto-expositie 

11 maart  De Tump Heythuysen   Jaarvergadering* 

8 april De Tump, Heythuysen 19.30 
Lezing Verschillen langs de grens Nederland-
Duitsland 
door Ragdy van den Hoek 

12 mei  Waterbloem Heibloem   Natuurwandeling met Leo Verschueren* 

juni  Beegden   Dorpswandeling door Beegden* 

23 september De Tump, Heythuysen 19.30 
Lezing De bevrijding van Heythuysen door Hugo 
Levels 

14 oktober De Tump, Heythuysen 19.30 Lezing over De Kreppel door Tjeu Gielen 

3 november 
De Bombardon, 
Heythuysen 

  Fototentoonstelling 2019 

11 november  De Tump Heythuysen   Vertoning film Grensgevallen van Peter Crins* 

        

 

*Foto’s en filmmateriaal zijn altijd welkom! 

Heeft U Foto’s en filmmateriaal over Heythuysen en Heythuysenaren die u met HVH wil 

delen, dan zouden wij dat heel graag met uw toestemming willen inscannen voor ons foto- 

en filmarchief.  In onze publicaties en voor de organisatie van de jaarlijkse 

fototentoonstelling is dit archief onmisbaar en een permanente aanvulling is natuurlijk heel 

gewenst. U kunt hiervoor contact opnemen met Chris Rijks crijks@yahoo.com of Baer 

Reuvers A.Reuvers@ziggo.nl. Zij kunnen u de procedure nader toelichten. ( ophalen foto’s, 

inscannen, terugbezorgen, e.d.) 
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