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Laten we in deze bizarre tijd waar we met ongekende beperkingen moeten leven deze
uitgebreide nieuwsbrief beginnen met goed nieuws want dat is er natuurlijk ook!
*Ons HVH-lid Chris Rijks heeft een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen en wij
willen Chris hiermee van harte feliciteren en tevens ook hartelijk bedanken voor zijn inzet
voor HVH! Onderstaand de tekst over Chris zoals gepubliceerd in Dagblad de Limburger.

“Al decennialang is Chris Rijks (75) uit Heythuysen lid van de vrijwillige brandweer in
Heythuysen, sinds 1962. Daarnaast is hij sinds 2009 in van grote waarde voor de
heemkundevereniging Heitse. Hij is één van de gidsen van ‘Rondje Heitse’, is inzamelaar
van historische foto’s en doet onderzoek op verschillende gebieden. Zo was hij een van
de schrijvers van het boek ‘Meer dan alleen Namen’, over de 46 oorlogsslachtoffers die
vermeld staan op het vredesmonument in Heythuysen.”

.

*Nog meer goed nieuws: De nieuwste De Bössel is uit en te koop en inmiddels verspreid
onder de leden.
Ondanks de Corona perikelen is de redactie van ons verenigingstijdschrift er in geslaagd een
heel mooie lezenswaardige 26e uitgave van De Bössel te maken. Een tijdschrift vol
interessante artikelen. Piet Derikx schrijft het openingsartikel waarin hij terugkijkt naar zijn
jeugdjaren ‘op de Hollander’ en in Heitse. Aan de hand van advertenties uit de Streekbodes
van 1970 schildert Pieter Knippenberg per maand een beeld van het leven in het Heythuysen
van een halve eeuw geleden. Lambert Hermans en José In den Kleef vertellen over de
missie, de missionering en de missiebusjes; de spaarpotjes voor de missie en Ben Koolen
beschrijft het dorp Heythuysen tijdens het burgemeesterschap van Arnold Geurts. Natuurlijk
ook in deze De Bössel een verenigingsfoto en een zoekplaatje!

*Kransen bij onze veld- en wegkruisen

Heel veel dank aan kartrekster Annie Mertens die samen met haar echtgenoot Jo Mertens,
Jos en Door Vossen en Tjeu Gielen deze kruisen voor de Goede Week van de traditionele
kransen hebben voorzien. Lichtpuntjes in een donkere tijd!
*Mooie geschenken voor Heemkundevereniging Heitse
Op 19 april ontving de heemkundevereniging per e-mail de onderstaande tekst van
Yvonne van der Kop een van de dochters van Ton van der Kop. Ton was een zoon van Jan
van der Kop die aan de Dorpstraat tientallen jaren een schoenenzaak had. In dit pand
werd later o.a. Eethuis de Markt gevestigd
Mijn vader heeft een boek geschreven met de titel "De eerste generatie "van der Kop" in
Heythuysen". Het boek beschrijft de eerste familie van der Kop die in Heythuysen kwam
wonen, wanneer ze hier kwamen wonen en waarom. Om hier een goed beeld van te kunnen
geven zijn ook de gegevens van hun ouders beschreven en wordt er enige
achtergrondinformatie gegeven over historisch gebeurtenissen uit die tijd, die van belang zijn
om de door de familie gemaakte keuzes te begrijpen. Het boek is ontstaan toen Anton van
der Kop, geboren in Heythuysen en verhuisd naar Eindhoven, onderzoek deed naar de
stamboom van zijn familie en is gebaseerd op de door hem in archieven gevonden gegevens.
Het ontcijferen en interpreteren van het historisch geschrift was een hele klus waar hij vele
jaren aan besteed heeft. In het boek is een deel van deze oude documentatie opgenomen.
Mijn vader heeft met ondersteuning van mij en mijn zus zijn boek nog net kunnen afronden
voor hij op 21 januari jl. overleed. Het was zijn wens dat dit boek aan jullie vereniging
toegezonden zou worden.

HVH heeft met Yvonne contact opgenomen om haar te bedanken en te condoleren met het
overlijden van haar vader Ton en tijdens dit gesprek werd duidelijk dat wij de link waaronder
de digitale versie van het boek te vinden is aan alle belangstellenden ter beschikking mogen
stellen. In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u dit lezenswaardige boek aan; leesvoer voor
de komende tijd!
Een tweede geschenk!
Van ons lid Hub Hamaekers ontvingen wij een boek dat hij ons graag persoonlijk tijdens de
jaarvergadering had willen aanbieden. Omdat die vergadering geen doorgang kon vinden,
kregen wij het boek met de fiscale avonturen van Hubert Hamaekers per post toegezonden.
Heel hartelijk dank hiervoor.

*HVH staat ieder jaar met een informatiestand op de vrijmarkt. Deze gaat dit jaar om
begrijpelijke redenen niet door.
*Tot slot, het is voor velen nu een moeilijke periode. Veel leden van HVH vallen alleen al
door de leeftijd in een risicogroep en dat geeft de nodige onrust. Het mag dan ook duidelijk
zijn dat wij tot nader bericht alle HVH-activiteiten opschorten om besmettingen te
voorkomen. In de afgelopen weken hebben wij van diverse leden afscheid moeten nemen:
Mevrouw Vossen-Kessels, de Heer J. Rebel, Mevrouw M.Buts Kessels en de heer H.Crijns,
partner van Mevrouw J.Crijns-Scheres. Wij wensen hun nabestaanden heel veel sterkte bij
dit verlies.
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