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Februari 2021
Aan de leden en belangstellenden van Heemkundevereniging
Heitse
Beste allemaal,
Rond deze tijd mogen de leden van HVH de uitnodiging voor de algemene
ledenvergadering verwachten. Het afgelopen jaar hebben we die vergadering die
normaliter half maart plaatsvindt, op het allerlaatste moment af moeten blazen. Het ziet
er ook nu nog niet naar uit, dat we de jaarvergadering op korte termijn kunnen gaan
houden. Om jullie als HVH-leden toch enigszins te informeren, hebben wij in deze
nieuwsbrief een beknopt jaarverslag over 2020 opgenomen, alsmede de
exploitatierekening van HVH over het afgelopen jaar. Naast deze ‘zakelijke informatie’
bevat deze nieuwsbrief natuurlijk nog een aantal lezenswaardigheden over HVH.
1) Beknopt financieel overzicht met toelichting
In 2020 bleven de baten achter omdat er
geen activiteiten georganiseerd konden
worden. Met name de posten 1, 4 en 5
maken dit duidelijk.
Exploitatierekening HvH
Baten
1.Entreegelden
2. Verkoop publicaties
3.Verkoop foto's
4.Verhuur expo-borden
5.Contributies
6.Giften en sponsoring
7. Rundje Heitse
8.Subsidie
9.Overige inkomsten
10.Advertorials
11.Rente spaarrekening
Totaal baten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2020
152,50
1.414,33
26,50
9.552,00
1.044,54
750,00
40,00
187,50
13.167,37

Afgelopen jaar werd er door HVH behoorlijk
geïnvesteerd in nieuwe ict-apparatuur ( post
4). Naast de productiekosten voor de Heitser
kalender, De Bössel en de Kroniek ( post 2)
was ook de huur van ons lokaal in de
Neerakker een flinke kostenpost. Ondanks
alles werd het jaar met een kleine winst van
111,04 afgesloten.
Lasten
1.Lezingen en activiteiten
2.Productie uitgaven
3.Foto- en filmrepro
4.Inventaris/ apparatuur
5.Kantoorkosten
6.Porto en verzenden
7.Huisvesting /onderhoud
8.Algemene kosten
9.Bankkosten
10.Aankopen Bibliotheek
11.Inkoop boeken verkoop
12.Kosten afdrukken foto's
Totaal lasten
Winst
Totaal baten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2020
363,50
4.643,65
4.404,08
648,93
300,00
2.178,00
124,78
40,95
4,85
13.056,33
111,04
13.167,37

2) Jaarverslag 2020
HVH telde op 31-12-2020 426 leden waarvan 72 gezinsleden. Er werden in 2020 27 nieuwe
leden ingeschreven en daarnaast nog drie gezinsleden. Een prachtig aantal!Twee leden
hebben afgelopen jaar hun lidmaatschap opgezegd. Helaas moesten we in 2020 wegens hun
overlijden afscheid nemen van: Lei Linders, Mia Buts-Kessels, Jaap Rebel, Ger Everts, Lenie
Vossen-Kessels, Leo Smets, Mart Dings, Sef Kalthoff, Mien Reijnders-Vervuurt, Pierre Absil,
Annie Reijnen-Reijnders, Sef v.d. Borgh, Netty Snijders, Hub. Coenen en Harry Voermans.
Ook noemen we in dit overzicht de overleden echtgenote van lid Frits Geraets, Drientje
Geraets-Mooren en de echtgenoot van mevr. Crijns-Scheres Bèr Crijns.
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Toelichting *: Omdat er afgelopen jaar geen algemene ledenvergadering heeft
plaatsgevonden is Louis Verbeek nog niet door de leden van HVH als bestuurslid benoemd
kunnen worden en is ook geen afscheid genomen van bestuurslid Bèr Reuvers.
Hoewel HVH het jaar 2020 vol vertrouwen begon, werden de activiteiten vanaf half maart,
zo goed als allemaal afgelast vanwege Covid-19. Niet alleen onze vereniging werd hierdoor in
haar activiteiten belemmerd, ook had dit gevolgen voor de uitbaters van de locaties waar
deze plaats zouden vinden en voor de inleiders die de lezingen zouden verzorgen.
Het bestuur kwam in 2020 slechts drie keer in vergadering bijeen in BMV de Neerakker.
Verder overleg vond digitaal plaats. De jaarvergadering die op 17 maart was geagendeerd,
ging vanwege de corona-uitbraak niet door.
HVH-Nieuwsbrief
Via de maandelijks verschijnende nieuwsbrief worden de leden ook in dit coronajaar
geïnformeerd over ontwikkelingen die plaatsvonden binnen de vereniging. Ook de website
voorziet in een actuele berichtgeving. Als nieuw communicatiemiddel is HVH in 2020 gestart
met een ledenplatform op Facebook waar men name veel foto’s zoals de onderstaande
gedeeld worden. Ruim 850 Facebookleden hadden zich vanaf het begin tot aan het eind van
het jaar aangemeld.

Lidmaatschapskaartjes
De HVH-lidmaatschapskaartjes worden niet meer jaarlijks vernieuwd, maar hebben een
geldigheidsduur tot de beëindiging van het lidmaatschap.
Het HVH-Heemkundelokaal in BMV De Neerakker werd tijdens de inloopochtenden voor
zover de overheidsmaatregelingen dit toelieten, intensief gebruikt. Het HVH-archief werd in
2020 weer aangevuld met boeken, foto’s en documenten. Vanaf oktober moest het lokaal
echter gesloten worden.
Opslag materialen
De expositieborden en de HVH-boekenvoorraad zijn ook in 2020 ondergebracht in de
Doktersapotheek aan de Luijtersteegstraat.
Activiteiten die wel doorgang vonden in 2020
7 januari
Bij begin van het nieuwe jaar werd een inloopmorgen gehouden onder het genot van koffie
en verse wafels. Het jaarprogramma werd nader toegelicht. 20 leden waren aanwezig.
27 januari
Lezing in zaal De Tump over de vier kerken van Leveroy door Johan Slabbers; Leveroy kenner
bij uitstek. 34 bezoekers bezochten deze lezing.
18 februari
Lezing Boerenschansen door Dhr. Jos Wassink, oud archivaris te Weert.
Het waren roerige tijden tijdens Tachtigjarige Oorlog. Rondtrekkende legereenheden en
plunderend geboefte maakten onze streken onveilig. Men bouwde schansen ter
bescherming hiertegen. Heythuysen kende drie dergelijke boerenschansen. Jos Wassink,
schrijver van een boek over deze boerenschansen was door HVH uitgenodigd om hierover te
laten vertellen.
7 en 8 maart Foto-expositie in De Kreppel.
Traditiegetrouw vond de herhaling van de foto-expositie 2019 plaats in Zorgcentrum De
Kreppel. Deze had als hoofdthema de 75- jarige bevrijding. Hiernaast kreeg ook de
Kloosterstraat haar volle aandacht en was een selectie gemaakt van foto’s uit de tijdvakken
vóór1960, het tijdvak 1960-1980 en de periode tussen 1980 en 2000. Tevens werd er een
film met oude beelden over Heythuysen vertoond.

12 maart
Lezing Joodse onderduikers
Op donderdag 12 maart verzorgde oud huisarts/historicus Herman van Rens een lezing over
de hulp aan Joodse onderduikers. Deze lezing werd in samenwerking met het cluster Tabor
georganiseerd en werd bijgewoond door 50 bezoekers. Het was voor velen op dat moment
al de vraag of het verantwoord was om grotere bijeenkomsten bij te wonen. In deze week
werden de beperkende coronaregels van kracht en de hierna geplande activiteiten konden
geen doorgang vinden. In samenwerking met het Bibliocenter zou in oktober, de maand van
de geschiedenis, een geschiedenisquiz plaats vinden. Deze zou in De Bombardon gehouden
worden. Echter op het laatste moment moest deze door verscherpte maatregelen worden
geannuleerd. Wat wèl doorging was het maken van kruisversieringen en het aanbrengen van
de kransen in de aanloop naar de paastijd. Dit werd verzorgd door Annie en Jo Mertens, Tjeu
Gielen, Jos en Door Vossen.
Natuurwandeling 10 oktober.
In het najaar konden we met een beperkt aantal deelnemers een bezoek brengen aan het
Sarsven en de Banen. Onder leiding van gids Jan van Horne kregen de 15 deelnemers uitleg
over dit bijzondere vennengebied met de status van Natura 2000. Behalve de genoemde
vennen werd het aan de overkant van de weg gelegen ven de Kwegt aangedaan.
Onderscheidingen
Twee leden van onze vereniging ontvingen een Koninklijke Onderscheiding tijdens de
jaarlijkse lintjesregen. Deze eer viel dit jaar te beurt aan Chris Rijks en Har Brouns.
Aanwinsten
Van de familie van der Kop ontvingen we een familie-uitgave over de eerste generatie van
der Kop in Heythuysen
Van Huub Hamaekers mochten we een boek ontvangen over zijn ‘Fiscale avonturen’.
Werkgroep Fotobeheer
Het digitale fotobeheer dat jarenlang in de vertrouwde handen was van Pieter Ligtenberg
werd op 15 januari overgedragen aan Maarten Peskens en Ton Hoefnagels. Tijdens de
jaarvergadering van 17 maart zou officieel afscheid van Pieter Ligtenberg genomen worden.
Ook dit afscheid hebben we noodgedwongen uit moeten stellen. Ondanks de beperkingen
werden er dit jaar door de HVH-scanners toch nog veel foto’s gescand.

Kalender 2021
Verenigingen, huwelijk- en schoolfoto’s, familiefoto’s en de lokale middenstand kregen in
deze kalender door de HVH-kalenderwerkgroep samengestelde kalender een prominente
plaats. Met Broer Theelen op de voorpagina werd deze verzamelaar van het Heitser
dorpsleven geëerd.
De Bössel
De redactie van de HVH-periodiek verzorgde volgens plan in 2020 twee uitgaven van de
Bössel, al was het voor de redactieleden moeilijk om fysiek bij elkaar te komen. Op 15
september nam Maurice Heemels na een periode van twaalf jaar afscheid van de redactie.
Tegen het eind van het jaar kon in het kader van 75 jaar bevrijding zelfs nog een extra Bössel
worden uitgebracht waarin HVH-lid Jo Bemelmans het oorlogsdagboek van zijn vader Piet
Bemelmans met de lezers kon delen. De provincie Limburg, die een gedenkboek uitgeeft met
daarin aandacht voor een aantal activiteiten die in het kader van 75 jaar bevrijding
plaatsvonden, heeft interesse en waardering getoond voor deze speciale Bössel en gaat
waarschijnlijk foto’s uit deze Bössel opnemen in het gedenkboek.

Rundje Heitse.
Hoewel er enkele aanvragen voor de rondwandeling door Heitse binnen kwamen, moesten
ook deze afgezegd worden vanwege de corona maatregelen.
Rabo Club Support 2020.
Dankzij het grote aantal leden die hun stemmen uitbrachten op HvH ontving HVH het mooie
bedrag van €1019,54 en dit bedrag werd door HVH besteed aan de uitgave van een extra
Bössel.
Heythuysen, februari 2021,
Jos Vossen secretaris

Pieter Knippenberg voorzitter.

3) Vernield monument bij de Busjop

Opnieuw werd een monument vernield……..zinloos!

4) De nieuwe Kroniek is uit!
Onze twee kroniekschrijvers hebben zich door Covid 19 niet uit het veld laten staan en
hebben over het jaar 2020, een historisch jaar vanwege de pandemie, vele
wetenswaardigheden over Heitse voor ons verzameld en opgenomen in de Kroniek van
Heythuysen. John Vestjens en Stan Backus heel hartelijk bedankt voor jullie inzet voor HVH.

5) Contributie 2021
Samen met de Kroniek van Heythuysen over 2020 ontvangen leden van HVH binnenkort de
contributiefactuur. Onze penningmeester wil het contributiebedrag graag vóór 1 april 2021
ontvangen. Heb je al betaald dan hoef je uiteraard niet te reageren, maar om
organisatorische reden krijgt iedereen een factuur. Heb je een machtiging aan HVH verleend
om de contributie van je bankrekening af te laten schrijven, dan wordt het bedrag op 6 april
2021 afgeschreven. Voor vragen of opmerkingen over de contributie kun je contact
opnemen met de penningmeester 06-44346884 of via hubkoolen@gmail.com.

De volgende nieuwsbrief van Heemkundevereniging Heitse verschijnt in maart en hopelijk
zijn we dan alweer een stukje verder op weg naar de situatie van vóór de coronacrisis; iets
waar we allemaal naar uitkijken. Blijf gezond!
Pieter Knippenberg
Voorzitter HVH en samensteller van de HVH- nieuwsbrief

