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Privacy verklaring van Heemkundevereniging Heitse.
Heemkundevereniging Heitse hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. Op de HVH-website kunt u lezen hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.

Fototentoonstelling 2020
Op 1 november 2020 vindt traditiegetrouw de jaarlijkse fototentoonstelling plaats in de
Bombardon. De speciale thema’s voor deze expositie zijn door de werkgroep bepaald.
Tijdens deze tentoonstelling in november wordt er speciaal aandacht besteed aan De
Vlasstraat en aan het Voortgezet Onderwijs in Heythuysen. Beschikt u over foto’s over deze
thema’s en wilt u deze graag met HVH delen, dan wordt dat door de werkgroep
fototentoonstelling zeer op prijs gesteld. U kunt daartoe contact opnemen met het
secretariaat van HVH 0475-493684.

Fototentoonstelling 2019 op herhaling in Zorgcentrum de Kreppel op 7 en 8 maart
Het is 15 november 1944. De bevrijders trekken na voorafgaande zware beschietingen die
diverse dodelijke slachtoffers hebben geëist vanuit Leveroy over de Kloosterstraat
Heythuysen binnen. De terugtrekkende Duitsers hebben geprobeerd het moreel van hun
manschappen tegen beter weten in nog wat op te vijzelen door op een aantal plaatsen in
Heythuysen leuzen op gebouwen te kalken. Teksten als ‘Wir kapitulieren nie’ en ‘Sieg oder
Siberiën’ zijn nog vele naoorlogse jaren in het straatbeeld van Heythuysen zichtbaar. Foto’s
van al deze leuzen worden getoond op de fototentoonstelling 2019 van Heemkundevereniging
Heitse die op herhaling gaat in de Kreppel.

Naast deze ‘war graffiti’ foto’s zijn er vele andere fotobeelden uit het omvangrijke fotoarchief van de heemkundevereniging over de bevrijding van Heythuysen en de daarop
volgende periode te zien. Naast het thema ‘bevrijding’ krijgt ook het thema Kloosterstraat
ruime aandacht. Naast deze twee thema’s beslaat de expositie drie verschillende tijdvakken:
de periode tot 1960, het tijdvak van 1960 tot 1980 en het derde tijdvak beslaat de jaren tussen
1980 tot 2000.
Tijdens de expositie zal ook elk half uur een film met oude beelden over Heythuysen vertoond
worden.
De ‘foto-expositie op herhaling’ vindt plaats in Zorgcentrum de Kreppel in Heythuysen
op zaterdag 7 maart voor de bewoners van het zorgcentrum en op zondag 8 maart voor
de overige belangstellenden steeds van 13.00 tot 17.00 uur.

