
 

Nieuwsbrief Heemkundevereniging Heitse  

december  2020 

Aan de leden en belangstellenden van Heemkundevereniging 
Heitse 

Beste mensen, 

*Bij het einde van 2020….. 

Nog even en dan kunnen we dit jaar afsluiten. Een bijzonder jaar dat gekenmerkt werd door 
de coronapandemie. Net als veel andere organisaties en bedrijven konden we een groot deel 
van onze activiteiten niet uitvoeren. 

Vooral de lezingen werden getroffen door de corona maatregelen. In de eerste maanden van 
2020 was er nog niets aan de hand en dus kon Johan Slabbers ons komen vertellen over de 
vier kerken van Leveroy. Jos Wassink kwam naar Heythuysen en verzorgde een lezing over 
boerenschansen. Begin maart organiseerde HVH de foto-expositie op de Kreppel en Herman 
van Rens vertelde op 12 maart nog over de hulp aan Joodse onderduikers in Limburg. Daarna 
vielen we in de lockdown waardoor de jaarvergadering en de lezingen en andere activiteiten 
moesten worden geannuleerd. Enkel een natuurwandeling met een beperkt aantal 
deelnemers in oktober heeft nog plaatsgevonden. 

 Boerenschans. 

 

Dat betekent niet dat we hebben stil gezeten. Veel van onze werkgroepleden zijn gewoon 
met hun activiteiten doorgegaan. Onze nieuwe Facebook pagina, met dank aan Geert 
Hanssen, Ton Hoefnagels en Maarten Peskens blijkt in deze coronatijd een waar succes. 
Meer dan 800 Facebook leden volgen hier HVH en reageren enthousiast op geposte foto’s 
en verhalen. Prachtig toch! Deze pagina heeft al veel nieuwe informatie opgeleverd. Ons 
tijdschrift De  Bössel is ‘gewoon’ blijven verschijnen en ook heeft de kalendergroep weer een 
mooie uitgave voor 2021 verzorgd. Jammer genoeg hebben we toegankelijkheid van ons 
lokaal in de Neerakker moeten beperken maar de archiefwerkzaamheden zijn wel 
voortgezet. 



 

Geschiedenis leeft! 

Historie leeft! Dat merken we ook aan de toename van het aantal HVH-leden dit jaar 
waaronder best veel jongeren.  Mooi dat velen geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van 
Heythuysen. We krijgen via de HVH- website ook regelmatig vragen over de historie van 
Heythuysen. Misschien moeten we wel een klankbordgroep in het leven gaan roepen om die 
vragen te beantwoorden. Onze fotoscanners zijn heel actief met het verwerken van de 
aanvoer van nieuwe foto’s en het HVH-fotobeheer heeft diverse eigen en externe publicaties 
met beeldmateriaal ondersteund  

We kijken natuurlijk ook al vooruit naar 2021 maar zolang niet duidelijk is hoe de pandemie 
verloopt en met welke beperkingen we rekening moeten houden, valt er nog niet veel te 
plannen. De tijd zal het leren.  Wij houden u op de hoogte. 

Lidmaatschap HVH 

We naderen het einde van een bewogen jaar. Dat einde zal door de coronamaatregelen 
anders zijn dan voorgaande jaren. Het jaar 2020 kan nu al historisch genoemd worden. Een 
bekend gezegde is: ‘Om het heden te kunnen begrijpen moet je het verleden kennen’. Als lid 
van de Heemkundevereniging Heitse weet u dat natuurlijk al lang.  Nog geen lid?  Dan is het 
nu wellicht een goed idee om lid te worden. Voor het historisch lage bedrag van € 25,00 per 
jaar kun je al lid van HVH worden. Een tweede of volgende gezinslid op hetzelfde adres, 
betaalt maar € 5,- per persoon en heeft ook gratis toegang tot alle activiteiten. De jaarlijkse 
publicaties worden per adres maar één maal gratis verstrekt. 

 Gewoon even opgeven via onze website:  www.heemkundeverenigingheitse.nl 

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

 

 

http://www.heemkundeverenigingheitse.nl/


*Rabobank bedankt 

Ook dit jaar hebben heel veel leden in het kader van de RABO-clubkasactie hun stem 
uitgebracht op onze heemkundevereniging en daardoor mag de penningmeester maar liefst 
1019,54 euro bijschrijven op de rekening. Rabobank en alle stemmers heel hartelijk bedankt. 
In een tijd dat veel andere inkomsten wegvallen is dit bedrag zeer welkom. 

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

*Pastoor Vankan schreef  het boek ‘Heilige Nicolaas, bruggenbouwer tussen Oost en West’ 
(Uit: Hallo Magazine november 2020) 
 
 
Dat pastoor Marcus Vankan uit Heythuysen een groot bewonderaar is en een groot kenner 
van de Heilige Nicolaas, is in zijn vijf parochies maar ook ver daarbuiten een bekend 
gegeven. Pastoor Vankan heeft al op menige verenigingsavond, o.a. ook voor HVH  boeiende 
presentaties verzorgd over de heilige die hem zo na aan het hart ligt. De informatie die hij 
gedurende vele jaren over de Heilige Nicolaas heeft vergaard, is de afgelopen drie jaar door 
hem gebundeld in een kloek boekwerk dat de titel Heilige Nicolaas, bruggenbouwer tussen 
Oost en West draagt. Het boek telt 175 pagina’s en het werd op zondag 8 november 
gepresenteerd in – hoe kan het anders- de Heilige Nicolaas kerk te Heythuysen. Verkrijgbaar 
bij het parochiebureau à 25,00 euro. 

 

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

Dit is de laatste HVH-nieuwsbrief van 2020. Als voorzitter van 

Heemkundevereniging Heitse en als samensteller van de HVH-nieuwsbrieven 

wens ik alle HVH-leden  en alle andere lezers mooie kerstdagen en een gezond 

2021 toe.  

Verder wil ik iedereen die zich dit jaar op welke wijze dan ook voor HVH heeft 

ingezet  namens het  bestuur van harte bedanken. 

Pieter Knippenberg  Voorzitter Heemkundevereniging Heitse 


