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 Kroniek 2018  

Tijdens de jaarvergadering van HVH in maart, die door 56 leden werd bezocht, werden 
enkele typerende passages uit de Kroniek 2018 voorgelezen waarna de nieuwe 
samenstellers Stan Backus en John Vestjens bedankt werden voor de wijze waarop ze de 
Kroniek hadden geschreven. De Kroniek werd een aantrekkelijk en gemakkelijk leesbaar 
naslagwerk genoemd.  

De samenstellers van de Kroniek willen ook dit jaar weer graag van nieuwsfeiten uit 
Heythuysen op de hoogte zijn. Wat zij niet weten, kunnen zij niet vermelden.  Vandaar de 
vraag aan de leden om nieuws uit Heitse aan hen kenbaar te maken. Dit kan via het e-
mailadres van HVH:  info@heemkundeverenigingheitse.nl  

Hub Koolen en Piet Kierkels werden tijdens de jaarvergadering met unanieme instemming  
van de aanwezigen  zonder tegenkandidaten herkozen voor een volgende bestuursperiode. 

Jacques Beelen verzorgde na afloop van de vergadering een presentatie over de werken die 
hij aan HVH geschonken heeft en de technieken die hij hanteerde. Deze presentatie viel zeer 
in de smaak bij de aanwezigen. 

400e lid voor Heemkundevereniging Heitse is een feit! Onlangs werd deze mijlpaal bereikt 
en de heer Jan van Dijck  viel de eer te beurt het 400e lid van HVH te zijn.  Onze vereniging 
kon de laatste tijd een groot aantal nieuwe leden welkom heten. Alleen al vanaf 1-1-2019 
werden er 17 nieuwe leden ingeschreven. Jan van Dijck sinds vijf jaar woonachtig in Heitse.  
Er werd hem een attentie aangeboden en tevens het boek ‘Heitser Minse Vertelle’.  vlnr 
John Vestjens, Piet Kierkels, Pieter Knippenberg en het 400e lid Jan van Dijck. 

 



Uitleg Imatch op 2 april 

Op dinsdagmorgen 2 april a.s. geeft Pieter Ligtenberg van de werkgroep Beeld en geluid in 
het heemkundelokaal in BMV De Neerakker een uitleg over ons fotoarchief en het 
programma Imatch. 

Kruisen in het dorp worden weer versierd; groen gevraagd! 

Zoals al een aantal jaren te doen gebruikelijk worden voor aanvang van de Goede Week een 
aantal veldkruisen van de traditionele kransen voorzien. Daarvoor is coniferengroen of ( niet 
aangetaste) buxustakken nodig. Dit groen kan voor 11 april worden aangeleverd bij Jos 
Vossen waar de kransen zullen worden versierd.  

 

Lezing Over de grens / Über die Grenze op 8 april as. 

Op  maandag 8 april is dr. Ragdy van der Hoek gastspreker bij Heemkundevereniging Heitse. 

Ragdy van der Hoek is historicus en doet al enkele jaren onderzoek naar verschillen die zijn ontstaan 
als gevolg van het trekken van een Nederlands-Duitse landsgrens in 1815. Resultaten van dit 
onderzoek verschenen in een (inmiddels uitverkocht) tweetalig boek, getiteld Over de grens / Über 
die Grenze. Aanvang 19.30. ( zie voor meer informatie website HVH) 

 

 

 

 

 



Heemkundevereniging Heitse nu ook op Facebook   

Voor berichtgeving maakt HVH sinds kort ook gebruik van het sociale 
medium Facebook. Neem gerust eens een kijkje en de facebook gebruikers vragen wij 
vriendelijk  ‘vriend’ te worden en onze berichten te delen! 

 

 


