Nieuwsbrief Heemkundevereniging Heitse
oktober 2020
Aan de leden en belangstellenden van
Heemkundevereniging Heitse
Via deze nieuwsbrief houden wij jullie op de hoogte van de laatste nieuwtjes
van HVH
* Gefeliciteerd.
Als eerste item van deze nieuwsbrief een welgemeende felicitatie aan onze HVHpenningmeester Hub. Koolen die alweer een heel bijzondere verjaardag mocht
vieren!
* Afscheid Maurice Heemels
Op 15 september jl heeft Maurice Heemels tijdens een redactieoverleg afscheid
genomen van de redactie van de Bössel. Maurice heeft twaalf jaar lang een niet
onbelangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van ons verenigingsblad.
Maurice heel hartelijk bedankt voor je vrijwillige inzet voor HVH en wij waarderen het
zeer dat je ook in de toekomst de correctie van de concept Bössels wilt blijven doen.
*Facebook
Meldden wij een maand geleden dat de besloten Facebookgroep van HVH 600 leden
telde dan kunnen we nu dat getal alweer naar boven bijstellen want het ledenaantal
van deze groep is toegenomen tot maar liefst 704. Gerty Lodewijks was nummer700..
Wie wordt het 800e lid?
*Grote geschiedenisquiz in Heythuysen met medewerking van HVH
In Heythuysen kunnen liefhebbers van geschiedenis in de ‘maand van de
geschiedenis’ deelnemen aan een geschiedenis quiz. Sjoerd Brentjens van het
Bibliocenter is de organisator van dit ‘coronaproof’ evenement dat met ondersteuning
van Heemkundevereniging Heitse plaatsvindt op donderdagavond 15 oktober in de
Bombardon in Heythuysen. Het wordt volgens Sjoerd Brentjens “een lekkere
ouderwetse quiz zonder digitale poespas”. De maximaal veertig deelnemers krijgen
in drie rondes 60 multiple choice vragen voorgeschoteld met ondersteuning van fotoen filmmateriaal. De antwoorden worden gewoon op papieren invulformulieren
genoteerd. In de eerste ronde wordt parate kennis van de lokale geschiedenis
getest. Het zal niet verwonderlijk zijn dat Heemkundevereniging Heitse getekend
heeft voor de vraagstelling. De vragen hebben betrekking op het hele Leudalgebied
van Neer in het oosten tot Neeritter in het westen. In de tweede ronde komt onze
‘vaderlandse geschiedenis’ aan de orde en de derde ronde bevat vragen over de
wereldgeschiedenis. Om 22.00 zullen de deelnemers weten wie van hen de meeste
vragen correct heeft beantwoord.
Aanmelden is verplicht en kan via
s.brentjens@bibliocenter.nl Het zou mooi zijn als een aantal HVH-leden hieraan
mee zou doen. Mooie uitdaging en een leerzame avond! Aanvang 20.00 uur.

*Extra uitgave van de Bössel
HVH-leden krijgen normaliter twee Bössels per jaar, maar dit aantal wordt eenmalig
uitgebreid naar drie. De extra Bössel waaraan door de redactie al volop wordt
gewerkt, bevat het oorlogsdagboek van Heythuysenaar Piet Bemelmans die bij de
kerkrazzia op 8 oktober 1944 met vele andere dorpsgenoten opgepakt werd voor
dwangarbeid in Duitsland. Bemelmans schrijft daarin gedetailleerd over zijn periode
in Duitsland, de terugkeer naar Heythuysen en de daaropvolgende periode. Deze
extra Bössel telt meer pagina’s dan normaal en zal in een oplage van 500
exemplaren gedrukt worden.
*Rabo clubactie
Ook dit jaar wordt er weer een Rabo clubactie gehouden. Mag HVH weer op uw
stemmen rekenen? Met de opbrengst van deze actie hopen wij de extra Bössel te
kunnen financieren.
*Foto’s van Heitse gevraagd!

Voor HVH heel waardevol!

Heemkundevereniging Heitse beschikt over een uitgebreid fotoarchief maar de
vereniging blijft desalniettemin op zoek naar foto’s over Heythuysen en haar
bewoners. Heeft u foto’s die u met HVH wilt delen dan is HVH daar heel erg blij mee
want wij willen ons fotobestand voortdurend uitbreiden t.b.v. onze publicaties en
exposities en natuurlijk vanwege de zeergoed bezochte Facebookpagina.
Uw foto’s / fotoalbums worden bij u aan huis opgehaald, zorgvuldig door onze
scanners gescand en weer bij u geretourneerd.
Een mailtje naar info@heemkundeverenigingheitse.nl waarin u aangeeft dat HVH
foto’s van u mag scannen, volstaat.
*Nieuwsbrieven – Website -Lidmaatschap HVH
Deze nieuwsbrief en alle voorafgaande nieuwsbrieven zijn te lezen op de website
van HVH www.heemkundeverenigingheitse.nl Daarnaast bevat de site heel veel
nieuws over de vereniging.
Onder het tabblad contact vindt u een online aanmeldingsformulier. Wilt u lid
worden van HVH dan vult u het formulier in en er wordt direct contact met u
opgenomen en bovendien ontvangt u een mooi welkomstcadeau.
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