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Aan de leden en belangstellenden van Heemkundevereniging Heitse 

Beste mensen, 

Graag informeren wij jullie in deze tijd waarin wij opnieuw met allerlei beperkingen 

geconfronteerd worden, via deze nieuwsbrief  over  de huidige stand van zaken binnen onze 

heemkundevereniging. Ook op onze website en onze Facebook pagina kunnen jullie  in deze 

periode waarin wij nauwelijks activiteiten kunnen en mogen  organiseren,  berichten over HVH 

aantreffen.   

 

*Geen foto-expositie dit najaar 

Al in een vroeg stadium hebben wij dit jaar moeten besluiten dat HVH  voor het eerst in haar 

bestaan, de grote foto-expositie in de Bombardon heeft moeten annuleren. Heel spijtig,  maar 

onoverkomelijk.  We hopen van harte dat de situatie komend jaar zodanig genormaliseerd is, dat we 

onze leden en andere belangstellenden in de maand november weer op deze traditionele 

najaarsexpositie  kunnen ontvangen.  

 

 

*In Memoriam.  

De afgelopen drie maanden heeft HVH afscheid moeten nemen van een zestal leden. Wij wensen 

hun familie en kennissen veel sterkte bij dit verlies. 

Sef Kalthoff en Mart Dings (Linne)  21 augustus 

Mien Reijnders-Vervuurt  16 september 

 Pierre Absil    2 oktober 

 Annie Reijnen-Reijnders   9 oktober 

Sef van den Borgh    17 oktober 

 

 

 

 



* De nieuwe Bössel  en de HVH-kalender 2021 zijn klaar!  

In November verschijnt er weer een nieuwe Bössel.  (14e jaargang nummer 27) Veel dank aan de 

redactie die er ondanks de corona perikelen in geslaagd is, een mooie uitgave met de vaste rubrieken 

en allerlei interessante artikelen te verzorgen. Veel dank ook aan Maurice Heemels die jarenlang deel 

uit heeft gemaakt van deze redactie en nu een stapje terug zet maar wel als corrector van de Bössel  

actief blijft.  Ook de  ‘kalenderwerkgroep ‘ heeft niet stilgezeten en heeft weer een aantal mooie en 

interessante foto’s verzameld voor de HVH-kalender 2021.  Hartelijk dank voor jullie inzet. Zowel de 

Bössel als de kalender worden in de laatste week van oktober bij de leden bezorgd. Nu we toch aan 

het bedanken  zijn, is natuurlijk ook een bedankje voor de bezorgers op zijn plaats! 

  

 

*De Grote Leudal Geschiedenis Quiz helaas ook op het laatste moment geannuleerd ….  

 In oktober, de ‘Maand van de Geschiedenis’, zou het Bibliocenter met ondersteuning van 

Heemkundevereniging Heythuysen een ware ‘Geschiedenis Quiz’ organiseren in de Bombardon. De 

winnaar van de quiz zou de zogenaamde Tacitus Trofee ontvangen. De  twintig vragen over de lokale 

geschiedenis , die  opgesteld waren door HVH-leden Maurice Heemels en Pieter Knippenberg  en de 

veertig vragen over de ‘vaderlandse en wereldgeschiedenis’, worden natuurlijk bewaard voor het 

moment waarop deze activiteit alsnog kan worden uitgevoerd. Wijn houden u op de hoogte! 

 

*Verhuizing heemkundelokaal 

Het nieuws dat SPOLT het heemkundelokaal voor eigen doeleinden op zeer korte termijn wenste te 

gaan gebruiken kwam voor HvH als een donderslag bij heldere hemel. Een aantal HVH-leden is echter 

na dit bericht onmiddellijk voortvarend aan de slag gegaan en met vereende krachten is het gelukt 

om nog voor de herfstvakantie al onze spullen over te brengen naar een lokaal gelegen boven de 

hoofdingang van de BMV De Neerakker. Hartelijk dank aan allen die hier een bijdrage aan geleverd 

hebben. Het is fijn te ervaren dat er zoveel vrijwilligers aantreden op momenten dat het nodig is. 

Chapeau! 



*Geslaagde natuurwandeling op 10 oktober 

Een paar dagen vóór het ingaan van de gedeeltelijke lockdown vond de geplande natuurwandeling 

onder leiding van gids en HVH-lid Jan van Horne plaats.  De vijftien deelnemers hebben een hele 

mooie wandeling gemaakt door het natuurgebied Sarsven en de Banen. ( Foto Jos Vossen) 

 

* HVH- Programma 2021 

Onder normale omstandigheden zou het HVH-bestuur in deze periode actief bezig zijn met het 

opstellen van het jaarprogramma 2021, maar dat is dit jaar niet aan de orde. De activiteiten die wij 

dit jaar noodgedwongen hebben moeten annuleren, worden voor zover mogelijk verplaatst naar 

2021. 

Blijf gezond! 

Namens het bestuur van HVH 

Pieter Knippenberg, voorzitter HVH 

 

 


