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*Clio Travel
Geregeld ontvangen wij via de website van HVH uitnodigingen van Cliotravel. Dit is een onderneming
van Leon Moonen die zich gespecialiseerd heeft in het organiseren van reizen met een historisch
karakter. Wij gaan niet al deze berichten apart naar de leden doorsturen maar hebben op onze
website onder het kopje links de website van Cliotravel vermeld. U kunt daar het aangeboden
reisprogramma inzien.
*HVH-lezingen in De Tump.
Het bestuur van HVH heeft besloten de laatste 2 lezingen van dit jaar respectievelijk over molens en
kerstgebruiken te laten plaatsvinden in horecagelegenheid de Tump i.p.v. in Zorgcentrum de Kreppel.
A.u.b. hier rekening mee houden anders staat u straks bij de Kreppel aan een gesloten deur.

*Bezoek aan het Kerkebὃske te Helden.
Maandagavond 9 oktober hebben 30 leden van HVH een bezoek gebracht aan het streekmuseum in
Helden. We werden hier door twee gidsen van de plaatselijke heemkundevereniging welkom
geheten en vervolgens rondgeleid door het fraai ingerichte museum waarin een aantal
heemkundeverenigingen uit de nabije omgeving ieder hun ”kamer”van historisch materiaal voorzien
hebben.
De heemkundevereniging Helden heeft ook in dit voormalig kloostercomplex haar thuisbasis. Ook de
talrijke vertrekken met diverse goeduitgeruste werkplekken en het een zeer uitgebreid
heemkundearchief hebben we mogen bekijken. Ook hebben we een bezoek gebracht aan de kelder
en aan de zolderverdieping waar de heemkundevereniging haar depot heeft gehuisvest. Wij kregen
de wijze raad mee om, buiten schriftelijk- en beeldmateriaal geen “schenkingen”van allerlei
materialen, hoe goed bedoeld ook, te accepteren want “voordat je het weet is je opslagcapaciteit
gebruikt en weet je niet meer waar je met je spullen naar toe moet…….”In Helden waren ze daarom
nu maar opgehouden met verzamelen; ze gingen ontzamelen.
Op een relatief korte tijd met een groep en een gids door een museum lopen geeft je de gelegenheid
te kijken wat het museum te bieden heeft en dat was ook de bedoeling van deze excursie.
Geïnteresseerden zullen waarschijnlijk nog eens terug willen gaan om op hun gemak in eigen tempo
alles nog eens goed te bekijken. Zondermeer een aanrader!
De avond werd besloten met koffie en vlaai en rond 22.00 uur vertrok ons gezelschap, een ervaring
rijker, weer richting Heitse.

*Fototentoonstelling Heemkundevereniging Heitse zondag 29 oktober 2017
Weet u het nog? De ronddraaiende bar bij Bar La Palma in Heythuysen? De bar behoort tot het
verleden en is zelfs gesloopt. Waar deze roemruchte bar ooit lag, ligt nu een weg! Maar gelukkig
hebben wij de foto’s nog!
Deze en vele andere foto’s toont Heemkundevereniging Heitse aan het publiek op haar jaarlijkse
foto-expositie met Allerheiligen. Dit jaar vindt deze activiteit plaats op zondag 29 oktober 2017.
Zoals u van ons gewend bent nemen wij u aan de hand van foto’s mee in de geschiedenis van ons
dorp. Ruim 120 foto’s, verdeeld over diverse periodes van de vorige eeuw laten u zien hoe wij en
onze voorouders toen leefden, werkten en woonden. Ook dit jaar besteden we extra aandacht aan
een speciaal thema. Ditmaal wordt aan het buurtschap de Walk en aan de Heitser horeca extra
aandacht besteed. Afbeeldingen van gebouwen en van vele(oud)bewoners van deze buurtschappen
zullen op de tentoonstelling te zien zijn.
Film
Tijdens de expositie zal ook elk half uur een nieuwe, speciaal voor deze dag samengestelde film met
“oude” beelden over Heitse te zien zijn.
Heitser minse Vertèlle en Meer dan alleen namen
Natuurlijk bieden wij de bezoekers van de tentoonstelling de kans om de boeken Heitser Minse
vertellen en Meer dan alleen namen te kopen. Boeken die iedereen die “iets met Heitse heeft” in zijn
bezit zou moeten hebben en met het oog op de komende feestdagen zijn het zondermeer originele
cadeaus om weg te geven.
DE BöSSEL – Verzamelmap – Heitser kalender 2018
Ook de nieuwste uitgave van ons verenigingstijdschrift De Bössel zal op 29 oktober verkrijgbaar zijn.
De redactie is er in geslaagd het blad te vullen met zeer gevarieerde en lezenswaardige artikelen over
Heitse. De studentenclub en goochelaar Mr. Balino komen naast vele andere thema’s in deze nieuwe
uitgave aan bod. Speciaal voor onze vereniging hebben we een verzamelmap op maat laten maken
om onze uitgaven in te bundelen. Deze fraaie map met kleurenopdruk is tijdens de expositie te koop.
En natuurlijk ligt “het collectors item voor u klaar: De Heitser kalender 2018.
Een fraai vorm gegeven kalender met per maand een fraaie historische foto van Heythuysen met
natuurlijk een verklarende tekst erbij.
De foto-expositie wordt gehouden op zondag 29 oktober in Cultureel Centrum De Bombardon,
St. Antoniusstraat 2, 6093 GA Heythuysen van 13.00 uur tot 17.00 uur. De entree bedraagt € 1,50.
Leden en gezinsleden van onze vereniging hebben natuurlijk gratis entree op vertoon van hun
ledenpas. U bent allen van harte welkom.

*Verhuizing archief HVH van de Zorgcentrum de Kreppel naar BMV De Neerakker.
Op 4 oktober jl is het door HVH bestelde meubilair ( archiefkasten, e.d.) gebracht en met behulp van
enkele potige leden geplaatst in het nieuwe Heemkundelokaal in BMV De Neerakker die met onze
komst steeds meer een Brede Maatschappelijke Voorziening wordt.
In week 41 wordt gestart met het overbrengen van archiefmateriaal van de oude naar de nieuwe
locatie. Onderstaand een foto van de huidige archiefruimte op de Kreppel voor al diegenen die hier
nooit zijn geweest. Wij hopen dat straks de leden van HVH de weg naar het gemakkelijk toegankelijke
heemkundelokaal in BMV De Neerakker beter weten te vinden.
Namens het bestuur,

Pieter Knippenberg

