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Dit is de laatste HVH-nieuwsbrief van 2019. Als voorzitter van Heemkundevereniging Heitse en als 
samensteller van de HVH-nieuwsbrieven wens ik alle HVH-leden , inmiddels 415, en alle andere 
lezers mooie kerstdagen en een gezond 2020 toe. Verder wil ik iedereen die zich dit jaar op welke 
wijze dan ook voor HVH heeft ingezet voor die inzet namens het hele bestuur van harte bedanken. 

Pieter Knippenberg  Voorzitter Heemkundevereniging Heitse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*Laatste overleg Werkgroep Beeld & Geluid onder leiding van Pieter 
Ligtenberg. 

Op 28 november kwam de werkgroep Beeld & Geluid voor de laatste maal onder het 
coördinatorschap van Pieter Ligtenberg bij elkaar en werden er onder het genot van door Pieter 
getrakteerde vlaai afspraken gemaakt voor de periode na 1 januari 2020. Na deze datum is Pieter 
Ligtenberg na een jarenlange inzet voor deze werkgroep niet meer beschikbaar en er zal door het 
HVH-bestuur dan ook naar een nieuwe coördinator gezocht worden. De coördinator coördineert de 
werkzaamheden van de werkgroep maar zal zelf geen inhoudelijke taak vervullen. Het bestuur wil 
begin 2020 op zoals dat heet ‘gepaste wijze’ Pieter bedanken voor zijn tomeloze inzet voor HVH. 

*PC- problemen 

De HVH-nieuwsbrief over de maand november stond tijdig op de website maar is door een pc-
probleem bij het secretariaat veel later dan normaal naar de HVH-leden gemaild waarvoor onze 
excuses. Gelukkig zijn de problemen vakkundig opgelost door Arno Fermont van PC Serviceburo. 
Arno heeft HVH toegezegd in de toekomst behulpzaam te willen zijn bij al onze soft- en hardware 
problematiek, waarvoor onze dank! ( www.pc-serviveburo.nl   info@pc-serviceburo.nl )  

 

 

 

 

*Verhuizing van Vlindertuin naar Dokterapotheek is voltooid. 

Onlangs zijn de laatste HVH-spullen opgehaald bij de Vlindertuin en deze zijn nu ondergebracht in 
een mooie goed toegankelijke ruimte  in de Doktersapotheek aan de Oude Trambaan.  



 

  

Als dank voor de door de Dokterapotheek geboden oplossing voor het ruimteprobleem van HVH,  
hebben alle 44 medewerkers van de vestiging in Heythuysen een attentie van HVH ontvangen. 

* Jaarprogramma 2020 Heemkundevereniging Heitse ( onder voorbehoud) 

Zoals in de nieuwsbrief van november al aangekomdigd maken wij in deze nieuwsbrief het HVH-
programma voor 2020 bekend. Natuurlijk zijn alle data onder voorbehoud. Voor de meest actuele 
HVH-informatie verwiijzen wij naar de HVH-website. 

De  lezingen vinden m.u.v. de lezing van Johan Slabbers plaats  op dinsdagavond in Eetcafé De 
Tump. Aanvang 19.30.  

7 januari            Nieuwjaarstreffen voor HVH-leden bij gelegenheid van eerste inloopmorgen 2020 ** 

  In het heemkundelokaal in BMV De Neerakker. 

27 januari Lezing door Johan Slabbers  ‘De vier kerken van Leveroy’.   

18 februari Lezing ‘Boerenschansen in de regio’ door dhr. Wassink. 

7-8 maart Fototentoonstelling 2019  op herhaling op Zorgcentrum de Kreppel. 

17 maart Jaarvergadering HVH. ** 

21 april  Lezing door Leon Moonen met als thema  ‘De historische parels van Leudal’. 

10 mei  Natuurwandeling o.l.v. Lei Verschueren  .** 

24 mei  Heemkundedag georganiseerd door gezamenlijke heemkundeverenigingen Leudal. 

15 juni  Bezoek aan het  kloosterdorp Steyl. **      

Juli  Geen activiteit. 

Augustus Geen activiteit. 

8 september Lezing ‘De wolf terug in onze contreien ‘door Wim Tegels.   

6 oktober Lezing ‘De kerkschatten van Heythuysen’ door Jacques Beelen    

10 oktober Herfstwandeling naar het Sarsven en de Banen o.l.v. Jan van Horne. ** 

1 november      Jaarlijkse HVH-fototentoonstelling in de Bombardon  

** = alleen voor leden  


