Nieuwsbrief Heemkundevereniging Heitse december2017.

Dit is de laatste HVH-nieuwsbrief van 2017. We zullen dit initiatief in 2018 voortzetten dus u wordt
ook komend jaar weer maandelijks op de hoogte gehouden van HVH-nieuws.

Inloopavonden en openstelling archief HVH in 2018
Zoals wij in de nieuwsbrief van november al hebben aangegeven verdwijnen met ingang van het
komend jaar de inloopavonden. Ze worden vervangen door inloopochtenden en deze zullen in
principe plaatsvinden op elke eerste dinsdag van de maand. Januari vormt op deze regel een
uitzondering want de inloopochtend vindt dan plaats op dinsdag 9 januari. Aan de inloopochtenden
wordt iedere keer een thema gekoppeld. ( zie schema) De inloopochtenden starten steeds om 9.30
uur en eindigen om 11.30 uur. Lokatie: Heemkundelokaal BMV De Neerakker.
De archiefruimte van HVH is voor leden en niet-leden toegankelijk op dinsdagmorgen wanneer er
géén inloopochtend is. Er zal dan altijd iemand van het bestuur of van het archiefbeheer aanwezig
zijn. Het archief kan dan geraadpleegd worden, foto’s kunnen aangeleverd worden en eventueel ook
direct gescand worden. Het HVH-lokaal is open van 9.30 tot 11.30 uur.
In het onderstaand schema een overzicht van de openstelling van het HVH Heemkundelokaal op
dinsdagmorgen tot de grote vakantie.

2 jan.
9 jan.
16 jan.
23 jan.
30 jan.
6 feb.
13 feb.
20 feb.
27 feb.

Gesloten kerstvakantie
1e inloopmorgen 2018 Archief/Presentatie

6 mrt.
13 mrt.
20 mrt.
27 mrt.

Inloopmorgen Thema archief B. Reijnen

3 apr.
10 apr.
17 apr.
24 apr.

Inloopmorgen Thema bidprentjes

Inloopmorgen Thema foto-expo 2018
carnaval gesloten

1-mei
8-mei
15-mei
22-mei
29-mei

Inloopmorgen

5-jun
12-jun
19-jun
26-jun

Inloopmorgen

3 juli.
10 juli.
17 juli.

Inloopmorgen

Gesloten wegens vakantie
Kerstvakantie BMV De Neerakker

meivakantie school

zomer vakantie
zomer vakantie

25-12 tot 5-1-2018

De laatste activiteiten van 2017!
*Cursus Imatch
Op maandag- en dinsdagavond 27 en 28 november verzorgde Pieter Ligtenberg, werkgroepleider van
de werkgroep Beeld en Geluid, een cursus voor bestuursleden, archiefbeheerders en scanners die te
maken krijgen met het vernieuwde Imatch-programma. In een twee uur durende sessie liet Pieter
ons kennismaken met dit softwareprogramma waarmee ons fotoarchief wordt opgebouwd. De beide
avonden vonden plaats in het heemkundelokaal waarbij we gebruik konden maken van een mobiel
digibord.

Lezing Kerstmis door de eeuwen heen door Pastoor Vankan

Deze lezing vond plaats op maandagavond 11 december en werd verzorgd door pastoor Marcus
Vankan uit Heythuysen. Pastoor Vankan beperkte zich in deze presentatie niet alleen tot de historie
van ons kerstfeest maar ook de advent en ook de Heilige Nicolaas kwamen in deze boeiende lezing
aan bod. Ondanks de winterse omstandigheden ( code oranje!) waren er nog een vijftigtal
belangstellenden naar de prachtig in kerstsfeer ingerichte zaal van café de Tump gekomen . Velen
maakten van de gelegenheid gebruik om het boek Woea mien mooder mich gelieerd haet om te
baeje, aan te schaffen. Dit is een uitgave van de gezamenlijke heemkundeverenigingen in onze regio
naar aanleiding van de gezamenlijk georganiseerde heemkundedag in Horn dit jaar.
Deze lezing was de laatste activiteit voor de leden van HVH in 2017. De activiteiten voor 2018 zijn al
gepubliceerd op onze website dus u kunt die ook al in uw eigen agenda overnemen.

Programma 2018
De allereerste activiteit ( naast de inloopochtend van 9 januari) vindt plaats op maandagavond 29
januari. Op deze avond zal de Kroniek van Heitse 2017 gepresenteerd worden. Dit is de laatste
kroniek die samengesteld is door Lambert Hermans. Aansluitend zal Dion Stoop een lezing over
archeologische vondsten in Heythuysen e.o. verzorgen. Het volledige programma van HVH voor 2018
treft u aan op onze website. Wij raden u aan om deze geregeld te raadplegen zodat u steeds van het
laatste nieuws van HVH op de hoogte bent.

het bestuur van Heemkundevereniging Heitse wenst u allen fijne feestdagen en een goed en
bovenal gezond 2018.

Pieter Knippenberg

