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Dorpswandeling Horn. 

Op maandagavond 27 mei werd er door HVH een avondwandeling door Horn georganiseerd. Met 
gids Adelin Remy, die tal van wetenswaardigheden over zijn dorp vertelde, liepen de deelnemers 
vanaf het kerkplein via de Beurik langs oude Maasbeddingen weer terug naar de dorpskern. Vandaar 
uit  werd er nog een bezoek aan het kasteel van Horn gebracht. 

Onderstaand een impressie van deze activiteit 

 

 

Nieuwe werkgroep Foto’s beschrijven 

HVH heeft een nieuwe werkgroep die zich gaat bezighouden met het beschrijven van foto’s uit ons 
omvangrijke fotoarchief. De werkgroep die onder leiding van Hub. Koolen gaat functioneren, bestaat 
uit Hub. Koolen, Dré Vossen, Bair Reuvers, Tjeu Gielen, Sef Deckers en Ton Hoefnagels. De nieuwe 
werkgroep kan wanneer gewenst andere HVH- leden maar ook niet-leden om medewerking vragen. 
 



Coördinator Werkgroep Beeld & Geluid gezocht 
 
Pieter Ligtenberg heeft aangekondigd op termijn het coördineren van de werkgroep Beeld & Geluid  
te willen afbouwen. Het bestuur is daarom op zoek naar iemand die deze taak van Pieter wil 
overnemen. Voor meer informatie kunt u bij Pieter Knippenberg en / of Pieter Ligtenberg terecht. 
 
 

125 jaar Orgelbouw Verschueren door HVH in beeld gebracht 

Op zondag 16 juni en de daarop volgende drie weekenden vindt er een eenmalige boeiende 
tentoonstelling plaats in Heythuysen. Heemkundevereniging Heitse toont op een unieke locatie via 
foto’s, documenten en materialen de lange historie van het bekende familiebedrijf uit Heythuysen. 
Deze expositie vindt plaats in het leegstaande bedrijfsgebouw van de firma Verschueren aan de 
Dorpstraat in Heythuysen. Het merendeel van de foto’s laat personeelsleden zien die in het atelier in 
Heythuysen bezig zijn met het werken aan orgelonderdelen en het opbouwen of restaureren van 
orgels in kerkgebouwen in binnen- en buitenland. Op die manier wordt in beeld gebracht dat 
vakmanschap voor het ambacht orgelbouw een echte vereiste was en nog altijd  is. In een periode 
van 125 jaar werden vanuit Heythuysen maar liefst 1150 orgels gebouwd en/ of gerestaureerd. De 
foto’s zijn voor het merendeel afkomstig uit het bedrijfsarchief van de firma Verschueren zelf. 

Op zondag 16 juni om 14.00 uur wordt de tentoonstelling geopend. Daarna is de tentoonstelling 
nog gedurende 3 weekenden  op zaterdag en zondag tussen 13.00 uur en 17.00 uur  te bezoeken. 
De toegang is gratis. 

Scanners aangeboden 

HVH biedt een tweetal nog in goede staat zijnde  Canoscan 5700F scanners aan. Zoals het 
spreekwoord luidt, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De scanners gaan van de hand voor 40 
euro per stuk. Interesse gewekt? Neem even contact op met penningmeester Hub. Koolen. 

Wereld Oorlog Twee café in Heythuysen in oktober 

Ook HVH besteedt op diverse manieren aandacht aan de 75-jarige bevrijding van onze streek en 
daartoe wordt o.a. een Wereld Oorlog Twee café georganiseerd. Wat houdt dat in? Iedereen uit 
Heythuysen e.o. die nog ‘spullen’ uit W.O. 2 heeft kan deze tonen aan door HVH gevraagde 
deskundigen en deze kunnen die materialen nader beoordelen. Let wel; het gaat hier niet om een 
verkoopactie, enkel een beoordeling. Tijdens een dergelijk evenement kunnen mensen van alles 
meebrengen van documenten  tot voorwerpen. Maar ook mooie misschien nog nooit vertelde 
verhalen zijn zeer welkom. Krijgt u bij het lezen al een idee? Neem dan contact op met het 
secretariaat van de vereniging (Jos Vossen). Via de komende nieuwsbrieven houden wij u op de 
hoogte.  

Geen nieuwsbrieven in juli en augustus 

In de maanden juli en augustus heeft de redactie vakantie en zullen er geen nieuwsbrieven 
verschijnen. Indien nodig worden de HVH-leden via e-mail over dringende zaken geïnformeerd. 

 


