
Nieuwsbrief Heemkundevereniging Heitse 

 september 2019 

 

De vakantieperiode waarin de HVH-activiteiten op een laag pitje 
stonden ligt weer achter ons. HVH begint middels deze 
nieuwsbrief aan de ‘tweede helft’ van 2019. 

*75 jaar bevrijding Leudal.  Eerste HVH-activiteit op 23 september as. in de Bombardon 

Het zal u niet ontgaan zijn dat er rondom de bevrijding van het Leudal in 1944 in de regio 
heel wat activiteiten georganiseerd worden. In de monumentale boerderij Elshof is zelfs een 
tijdelijk oorlogsmuseum gevestigd. Ook HVH besteedt aandacht aan de bevrijding van 
Heythuysen en omgeving. De eerste activiteit die in dit kader plaatsvindt is een lezing door 
Hugo Levels over de bevrijding van Heythuysen en het Leudalgebied. Hugo Levels is dé 
kenner bij uitstek van de oorlogsgeschiedenis van onze regio en hij staat bekend om zijn 
boeiende lezingen. Deze lezing vindt in tegenstelling tot wat in ons activiteitenoverzicht 
staat NIET plaats bij De Tump maar in de Bombardon. Aanvang 19.30 

 

 

*Pieter Ligtenberg stopt aan het einde van het jaar met het fotobeheer. 

Op 30 juli ontvingen wij van Pieter Ligtenberg het bericht dat hij de beslissing had genomen 
om per eind december 2019  te gaan stoppen met zijn werkzaamheden binnen de 



werkgroep Beeld & Geluid. 13 jaar lang heeft Pieter deze op een zeer accurate en 
deskundige wijze een groot gedeelte van het fotobeheer voor zijn voor zijn rekening 
genomen en sturing aan de werkgroep gegeven. Daar mogen wij als bestuur en leden van 
HVH hem heel erg dankbaar voor zijn. Pieter, heel hartelijk bedankt dat jij je zoveel jaren 
intensief  en met hart en ziel voor HVH hebt ingezet. Wij konden altijd op je rekenen en dat 
waarderen wij zeer. 

*Archief Bair van de Schoor; een bericht van onze archiefbeheerder Math Brouwers. 

In het najaar van 2018, tien jaar na zijn overlijden, kreeg HVH  de beschikking over het 
archief van Bair van de Schoor. Bair was behalve tuinier een natuurmens en een zeer 
gewaardeerde autoriteit op gebied van alles wat groeit en bloeit. Ook als tuinontwerper was 
hij  een vaak gevraagd expert.  
Na zijn overlijden was zijn archief in bewaring bij Harry Senden en José Dings. Beiden waren 
goed bevriend met Bair en zij hadden lang samen opgetrokken als leden van het I.V.N. – 
afdeling Roermond. Hun wens was de archiefstukken te behouden voor de toekomst en 
toegankelijk te maken voor geïnteresseerden.  Hun “Herinneringen aan Bair van de Schoor” 
staan elders op de website van HVH. 
In oktober 2018 is HVH  begonnen met een inventarisatie van de vele stukken uit dit archief  
en hierbij is  gekozen voor een ontsluiting op basis van (20) onderwerpen. Het blijft 
weliswaar grasduinen in het volledig analoge archief, maar de echte natuurliefhebber zal dit 
met plezier doen. 
Veel dank voor de assistentie van Harry Senden bij de opzet van dit archief. 

*Archief Weekblad de Streekbode 

 



HVH bezit nagenoeg alle Streekbodes die vanaf november 1954 zijn uitgebracht. Inmiddels 
heeft er de afgelopen maanden een eerste inventarisatie plaatsgevonden van de jaren 1954 
tot en met 1969 zodat het gemakkelijker is informatie  uit deze jaargangen terug te vinden. 
Per jaargang is vastgelegd welke informatie voor m.n. voor Heythuysen e.o. van belang is. 
Wat is zoal in deze jaaroverzichten opgenomen: 

Uitgebreide kerkberichten van de parochie met interessante misintenties, informatie van het 
Groene Kruis, kleine en grote advertenties van de Heitser middenstand, advertenties van 
particulieren die van alles en nog wat te koop aanbieden. Berichten  van verenigingen zoals 
de Harmonie en de schutterij, de biljartclub en de vogelvereniging. Welke  films ‘draaien’ er 
in de bioscoop, bekendmakingen van de gemeente Heythuysen over bijvoorbeeld 
voorgenomen huwelijken, het omgaan met afval en dergelijke. Ook staat er geregeld 
informatie over allerlei cursussen in de Streekbode die de inwoners van Heythuysen 
aangeboden worden variërend van huishoudcursussen tot danslessen. 

*Extra opbergruimte in het heemkundelokaal 

De hoeveelheid archiefmateriaal van HVH groeit gestadig en daarom is er besloten een 
aantal extra kasten aan te schaffen om alles netjes te kunnen opbergen. Deze plaatstalen 
kasten werden op 27 augustus met vereende krachten op de al  aanwezige kasten geplaatst. 

 

 



 

 

*Opslagruimte gevraagd. 

Drukkerij Tonnaer in Kelpen heeft aangegeven de opslag van boeken in een magazijn in Echt 
te willen beëindigen. In dit magazijn staat een palet boeken van HVH. HVH is zelf naarstig op 
zoek naar een opbergruimte voor archiefkasten, expositieborden e.d. en heeft momenteel 
geen ruimte om deze pallet met boeken op te slaan. Wie kan ons een tijdje uit de brand 
helpen? Graag een verlossend telefoontje naar het secretariaat. 0475-493684 (Jos Vossen) 

*WO 2 Café gelijktijdig met Foto-expositie 

Heemkundevereniging Heitse is voornemens een Wereldoorlog 2 café te organiseren. In de 
nieuwsbrief van juni hebben we al uitgelegd wat hiermee bedoeld wordt. Dit WO 2 café 
vindt gelijktijdig plaats met onze jaarlijkse fototentoonstelling in de Bombardon. Dit jaar zal 
in het kader van 75-jaar bevrijding ook tijdens de expositie aandacht aan de Tweede 
Wereldoorlog worden besteed. 

*Nieuwe werkgroep foto’s beschrijven 

De nieuwe werkgroep die foto’s waarvan wij geen of weinig informatie hebben gaan 
beschrijven is voortvarend van start gegaan en de enthousiaste deelnemers hebben al 
menige foto van commentaar kunnen voorzien. Vanuit het bestuur veel succes gewenst! 

*Hoe gaat HVH in het kader van de AVG om met foto’s die wij van u ontvangen? 

Als Heemkundevereniging ontvangen we regelmatig foto’s. Daar zijn we dankbaar voor. Dat 
helpt bij het vastleggen van het verleden. We bewaren die foto’s in een digitaal archief en 
gebruiken die enkel voor activiteiten binnen het kader van onze vereniging zoals de jaarlijkse 
expositie of in publicaties. Bij de geringste twijfel omtrent toegestaan gebruik nemen we 
vooraf contact met u op.  Niettemin kan het voorkomen dat men liever niet heeft dat foto’s 
voor een bepaalde activiteit worden gebruikt. Mocht dat het geval zijn dan vernemen we dat 
graag, bijvoorbeeld op het moment dat u foto’s aanbiedt en respecteren wij vanzelfsprekend 
uw wensen.    

 

Bestuur HVH 

 


