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Aan de leden van Heemkundevereniging Heitse 

Beste leden, 

Op het moment dat ik dit schrijf, ziet het er niet naar uit dat de corona maatregelen 

versoepeld gaan worden. Het aantal besmettingen loopt zelfs weer op. Gelukkig 

wordt er wel weer volop gevaccineerd en hopelijk biedt dat op termijn weer ruimte 

voor meer vrijheden. Vooralsnog blijven wij ook als heemkundevereniging 

geconfronteerd met veel beperkingen.  

Samenkomsten in ons verenigingslokaal in de Neerakker kunnen tot nader order nog 

steeds geen doorgang vinden en dat is een grote handicap voor onze werkgroepen 

en voor bijvoorbeeld de redactie van de Bössel. 

Ledeninformatie 

*Wij hebben de trieste boodschap ontvangen dat onze leden Jan Geerlings, Jose In 

den Kleef en Tjeu Kierkels onlangs zijn overleden. Ook vanuit Aruba bereikte ons  

triest nieuws over het overlijden van ons lid Michel Daems. Afgelopen zomer stond er 

nog een interview met hem in Hallo Magazine waarin hij Heemkundevereniging 

Heitse nadrukkelijk noemde. Onder de link staat het volledige interview 

weergegeven.  

https://halloonline.nl/bericht/over-de-grens-wanneer-je-toekomst-niet-meer-

nederland-ligt-michel-daems-ging-voor-twee-jaar 

 

 

Namens HVH veel sterkte gewenst aan de familieleden en kennissen van deze 

overleden HVH-leden.  

 

 

https://halloonline.nl/bericht/over-de-grens-wanneer-je-toekomst-niet-meer-nederland-ligt-michel-daems-ging-voor-twee-jaar
https://halloonline.nl/bericht/over-de-grens-wanneer-je-toekomst-niet-meer-nederland-ligt-michel-daems-ging-voor-twee-jaar


*De incasso van de contributie 2021 vindt plaats op 6 april as. voor die leden die aan 

HVH een machtiging hebben verleend. 

*Mogen wij u vragen bij een eventuele verhuizing ook HVH hierover te informeren. 

 

Schenking aan HVH 

Van Mevrouw Van de Heuvel- van Otterdijk ontving HVH het boek: ‘Namen in 

Roermond’. In dit boek worden alle slachtoffers genoemd die herdacht worden bij het 

Indiëmonument in Roermond.  Hartelijk dank! 

 

De kerkrazzia…. Wordt vervolgd…… 

Na de publicatie van het dagboek van Piet Bemelmans in een extra uitgave van De 

Bössel in december 2020, heeft Jo Bemelmans veel reacties ontvangen en voor hem 

is met de publicatie van het dagboek van zijn vader dit hoofdstuk nog niet afgesloten. 

In de afgelopen maanden heeft Jo tijd gevonden om van alle 105 gedeporteerde 

mannen en jongens uit Heythuysen een dossier aan te leggen in de vorm van 

een persoonskaart. Binnen HVH wordt momenteel bekeken hoe we deze 105 

persoonskaarten met hulp van HVH-leden gaan invullen. Wanneer deze procedure 

helder is, zullen wij jullie daarover ongetwijfeld informeren. 
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