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Drie HVH-activiteiten in maart
In maart organiseert de heemkundevereniging een drietal activiteiten. Op zaterdag en
zondag 7 en 8 maart vindt in Zorgcentrum de Kreppel een herhaling van de jaarlijkse
fototentoonstelling plaats. Heeft u deze nog niet gezien of wilt u de foto’s een tweede maal
bekijken dan bent u van harte welkom. Op 12 maart verzorgt oud huisarts en inmiddels
historicus Herman van Rens in eetcafé De Tump een boeiende lezing met als thema: Hulp
aan joodse onderduikers in Limburg. Deze lezing die om 19.30 begint, organiseert HVH in
samenwerking met het cluster Tabor. Ten slotte zijn alle leden uitgenodigd de algemene
ledenvergadering bij te wonen die op 17 maart as in De Tump wordt gehouden. Aansluitend
aan de vergadering wordt er een film over een wagenspel vertoond dat in Heythuysen
opgevoerd is.
Hulp gevraagd!
De werkgroep die de jaarlijkse foto-expositie verzorgt, kan enige versterking goed gebruiken.
De leden van de werkgroep bepalen het thema van de expositie, verzamelen de benodigde
foto’s en de bijbehorende teksten. Het is een leuke en interessante klus die ieder jaar weer
een heel mooie tentoonstelling oplevert die door leden en niet-leden zeer gewaardeerd
wordt. Belangstelling gewekt? Geef even een seintje aan Pieter Knippenberg of Jos Vossen.
Expositie 2020
Een herhaalde oproep! De werkgroep foto-expositie vraagt foto’s over de Vlasstraat en over
het Voortgezet Onderwijs in Heitse. Heeft u foto’s over deze thema’s en wilt u deze door
HVH laten scannen neem dan aub contact op met onze secretaris Jos Vossen die tevens lid
van de werkgroep foto-expositie is. U krijgt uw foto’s natuurlijk retour.

Lei Linders 1929-2020

Op 25 januari overleed onverwacht ons lid Lei Linders. Met zijn zoon Math was Lei nagenoeg
altijd aanwezig bij onze activiteiten. In een 65- pagina’s tellend boekwerk met de titel
Sporen die bleven beschreef Lei Linders in 2013 zijn herinneringen aan de periode voor en
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als 15 jarige werd hij bij de oktober razzia in 1944
meegenomen naar Duitsland om pas in mei 1945 weer thuis te komen. In de Via Limburg
Leudal verscheen op 2 oktober 2018 een artikel over hem met als titel: 8 oktober ‘s
morgens vergeet ik nooit meer
Berichtgeving HVH
Ongetwijfeld heeft u gemerkt dat door het faillissement van uitgever Gilsing het Heitser
Blaedje niet meer verschijnt. Ook Via Leudal is getransformeerd in een weekblad met
informatie voor de regio Echt tot Weert en dat betekent dat er veel minder nieuws uit
Leudal te lezen valt. Daarbij wordt de Via niet meer huis-aan-huis verspreid maar is het nu
een bijlage van de woensdageditie van Dagblad de Limburger. Jammer voor HVH en veel
andere verenigingen die in deze bladen hun verenigingsnieuws publiceerden.
De Heemkundevereniging zal zoveel mogelijk informatie met de leden delen via de HVHwebsite, de maandelijkse nieuwsbrief en via onze Facebookpagina die wij momenteel
herzien en actualiseren. Door het verdwijnen en wijzigen van de weekbladen is het in ieder
geval een stuk moeilijker geworden onze niet-leden te bereiken. Jammer!

