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Jaarvergadering HVH op 11 maart as. met bekendmaking van het 400e HVH-lid en met 
aandacht voor de Heitser Kroniek 2018 

Komende maandag houdt HVH haar jaarvergadering in café-zaal De Tump.  De leden van 
HVH  hebben  een uitnodiging, de notulen van de jaarvergadering 2018 en diverse 
jaarverslagen  ontvangen. 

HVH heeft een nieuwe mijlpaal in haar 15-jarig bestaan behaald; de vereniging telt sinds kort 
meer dan 400 leden. Tijdens de jaarvergadering zal onthuld worden wie het 400e lid van HVH 
geworden is. De Kroniek van Heythuysen 2018 is hopelijk inmiddels bij alle HVH-leden 
bezorgd zodat iedereen er al kennis van heeft kunnen nemen. Tijdens de jaarvergadering is 
er ook aandacht voor de Heitser Kroniek en voor de samenstellers van de Kroniek. 

Foto’s gevraagd! 

In diverse nieuwsbrieven hebben wij een oproep geplaatst met het verzoek fotoalbums aan 
te leveren aan HVH zodat wij uw foto’s in overleg met u kunnen scannen voor ons 
fotoarchief. Chris Rijks en Bair Reuvers komen de albums graag bij u ophalen en bespreken 
met u de te volgen procedure. Ook fotoverzamelingen van bedrijven en verenigingen willen 
wij graag scannen en opslaan. Het is voor HVH belangrijk om het fotoarchief continue uit te 
breiden want dit archief is een belangrijke bron voor foto’s die bij de jaarlijkse 
fototentoonstelling, bij artikelen, bij de Heitser kalender en bij te publiceren boeken gebruikt 
worden  

Lidmaatschapskaartjes geldigheid tot beëindiging lidmaatschap. 

Met ingang van dit jaar ontvangen de leden een lidmaatschapskaart die hierna niet meer 
vervangen wordt. De dit jaar uitgereikte pas blijft geldig zolang het lidmaatschap duurt. 

Henk Beelen overleden 

Op 24 februari bereikte ons het droevige bericht dat Henk Beelen, lid van de werkgroep 
Beeld en Geluid, onverwacht die dag was overleden. Op vrijdag 1 maart vond de crematie 
plaats in Baexem. Henk van harte bedankt voor wat jij voor HVH gedaan hebt. 

 

 

 



Toegevoegde activiteit: natuurwandeling op 12 oktober 

Aan onze activiteitenkalender wordt  een nieuwe activiteit toegevoegd. Op 12 oktober vindt 
er voor de leden van HVH een wandeling o.l.v. Jan van Horne plaats rondom Huize de 
Bedelaar. 

 

 

 

 


