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*De Rabo Clubsupport-actie 

Van 27 september tot 11 oktober kunnen de leden van de Rabobank weer stemmen 
uitbrengen in het kader van de Rabo Clubsupportactie.  Ook Heemkundevereniging Heitse 
doet aan deze actie mee. Vindt u de activiteiten die HVH organiseert en de publicaties die 
HVH verzorgt de moeite waard, geef ons dan één of meerdere van uw stemmen. Zo helpt u 
HVH de historie van Heythuysen vast te leggen en de vergaarde kennis met u te delen. Bij 
voorbaat hartelijk dank voor uw stem! 

 

*75 jaar bevrijding   Drie HVH - activiteiten 

Op maandag 23 september vond de eerste van drie activiteiten plaats die 
Heemkundevereniging Heitse in het kader van 75 jaar bevrijding organiseert. Hugo Levels en 
Eric Munnicks verzorgden een boeiende avondvullende lezing voor meer dan 150 
belangstellenden in de Bombardon. De lezing was getiteld ‘Bevrijding Heythuysen en Leudal’ 
en deze was mede mogelijk door financiële ondersteuning door de gemeente Leudal.   

Op zondag 3 november vindt de jaarlijkse fototentoonstelling plaats waarin naast de vaste 
thema’s dit jaar de Kloosterstraat en natuurlijk Heythuysen in WO 2 aan bod komen. Op het 
podium van de zaal wordt die middag een WO 2 café gehouden waar iedereen kan komen 
praten over de Tweede Wereldoorlog en eventueel materialen uit die tijd kan laten zien. 
Verhalen, foto’s, dagboeken, kleding, enz. alles is welkom. Voor de duidelijkheid; u neemt na 
afloop uw eigen spullen gewoon weer meer naar huis!

 



GRENSGEVAL 

Op maandagavond 11 november vertoont HVH in de Bombardon voor de eerste maal in 
Heythuysen de film GRENSGEVAL van Peter Crins. Hiertoe wordt in de grote zaal de tribune 
opgesteld waarop plaats is voor 250 personen. Deze bekroonde film over WO 1 in onze 
streek is reeds op meerdere plaatsen in de grensregio vertoond en is door de bezoekers zeer 
enthousiast ontvangen. Tip: Noteer deze datum!! Entree slechts 7,50 euro. Deze activiteit is 
toegankelijk voor zowel leden als voor niet-leden van HVH. 

 

*HVH gaat opnieuw verhuizen! 

Omdat de ruimte die HVH voor materiaalopslag  in de Vlindertuin gebruikte, verbouwd is tot 
een lokaal voor de kinderopvangorganisatie Natureluur was HVH genoodzaakt te zoeken 
naar een andere ruimte voor de opslag van m.n. de expositieborden en andere materialen 
die niet in de Neerakker ondergebracht kunnen worden. Onze zoektocht heeft gelukkig 
resultaat opgeleverd en onze nieuwe opslagruimte bevindt zich vanaf heden in het 
voormalige pand Penders aan de Oude Trambaan waarin nu de Doktersapotheek gevestigd 
is. Wij zijn de apotheker zeer erkentelijk voor de medewerking. 

*Twee HVH activiteiten in oktober! 

Zoals u ook op onze website onder de kop activiteiten kunt lezen, worden er in oktober 2 
activiteiten georganiseerd.  

**Op zaterdag 12 oktober vindt er een natuurwandeling plaats rondom de Bedelaar o.l.v. 
Jan van Horne. 

**Tjeu Gielen verzorgt op maandag 14 oktober een lezing over ‘de Kreppel’ op vertrouwde 
adres de Tump. Aanvang 19.30 uur. 

Voor beide activiteiten worden nog uitnodigingen aan de leden van HVH verstuurd. 

 


