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Aan de leden en belangstellenden van Heemkundevereniging Heitse 

Beste mensen, 

De warme zomer, voor sommigen iets te warm,  ligt weer achter ons, maar wat er nog aan 

‘corona toestanden’ voor ons ligt is erg ongewis; voor iedereen persoonlijk maar ook voor 

HVH. Vanaf half maart van dit jaar hebben wij al onze binnenactiviteiten  geannuleerd en 

zeer tot onze spijt delen wij u mee dat ook de lezingen die in september en oktober zouden 

plaatsvinden NIET doorgaan. Het is niet anders; wij vinden het niet verantwoord. Het betreft 

de lezing van 8 september over de terugkeer van de wolf in onze streken door 

wolvendeskundige Wim Tegels en de lezing van Jacques Beelen over de kerkschatten van 

Heythuysen.  Beide activiteiten zijn doorgeschoven naar 2021 en we mogen hopen dat ze 

dan wel door kunnen gaan. T.a.v. de herfstwandeling van 10 oktober vindt nog overleg 

plaats. De jaarlijkse foto-expositie  bij de Bombardon is al in een eerder stadium 

geannuleerd.  

Toch is er ook positief nieuws want ondanks alles blijft het ledenaantal van HVH toenemen! 

Heemkundelokaal met beperking toegankelijk 

Het heemkundelokaal in BMV De Neerakker is vanaf juni weer geopend. Met de restrictie 

dat er  maximaal zes personen gelijktijdig aanwezig mogen zijn, is hier dankbaar gebruik van 

gemaakt. 

HVH  Facebookpagina  

De vernieuwde Facebookpagina van HVH is een ongekend succes. In de nieuwsbrief van juni 
meldden wij nog dat er 225 leden in deze besloten Facebookgroep zaten. Dit aantal is in 
korte tijd spectaculair gegroeid tot boven de 600! Het 600e lid was Karin Benders - van Kaam.  
Leden van de besloten groep kunnen zelf berichtjes en foto’s op de pagina plaatsen en daar 
wordt goed gebruik van gemaakt en er wordt ook veelvuldig op gereageerd. Ook HVH  
plaatst foto’s op de Facebookpagina met de vraag wie over de afgebeelde personen 
informatie kan verstrekken. 

Foto’s, prentjes, documenten e.d. gevraagd 

Heemkundevereniging Heitse beschikt over een uitgebreid fotoarchief maar de vereniging 

blijft desalniettemin op zoek naar foto’s, bidprentjes, e.d. over Heythuysen en haar 

bewoners. Heeft u foto’s die u met HVH wilt delen dan is HVH daar heel erg blij mee want 

wij willen ons fotobestand voortdurend uitbreiden t.b.v onze publicaties en exposities en 



natuurlijk vanwege de zeergoed bezochte Facebookpagina. Uw foto’s / fotoalbums worden 

bij u aan huis opgehaald, zorgvuldig door onze scanners gescand en weer bij u 

geretourneerd.  

Een mailtje naar info@heemkundeverenigingheitse.nl waarin u aangeeft dat HVH foto’s van 

u mag scannen, volstaat. 

Heemkundevereniging Heitse en de Zonnebloem afdeling Heythuysen samen in actie 

Vanwege de coronacrisis kunnen de vrijwilligers van de plaatselijke afdeling van de 

Zonnebloem voorlopig geen bezoekwerk verrichten. Om de gasten van de Zonnebloem niet 

in de kou te laten staan, heeft de vereniging  besloten alle gasten iedere maand een attentie 

aan te bieden. 

Afgelopen maand werden de 85 gasten van de Zonnebloem verblijd met het boek Heitser 

Minse vertèlle en dat leverde zowel voor de Zonnebloem als voor HVH veel positieve 

reacties op. 

 

 

Voor het meest actuele HVH nieuws verwijzen wij u naar de HVH-website: 

www.heemkundeverenigingheitse.nl  

Pieter Knippenberg  

voorzitter HVH 
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