Nieuwsbrief Heemkundevereniging Heitse januari 2018.

Dit is de eerste nieuwsbrief van HVH in 2018 en behoudens de
vakantiemaanden zullen wij u iedere maand via een dergelijke nieuwsbrief van HVHwetenswaardigheden en van het laatste nieuws van onze vereniging op de hoogte houden.

*Eerste inloopochtend en cursus scannen.
Op 9 januari vond de eerste inloopochtend in het bestaan van HVH plaats. Voorheen waren
er maandelijkse inloopavonden bij Zorgcentrum de Kreppel maar met de verhuizing naar
BMV De Neerakker is er gekozen deze activiteit te verplaatsen naar een ochtend.
De aanwezigen werden door de voorzitter van HVH Pieter Knippenberg welkom geheten en
in zijn openingswoord blikte hij terug naar m.n. verhuizing van HVH naar de nieuwe locaties
waarbij hij m.n de verhuizers bedankte voor hun inzet. Ook was er aandacht voor de
activiteiten die HVH komend jaar gaat ontplooien. Hierna was het de beurt aan Math
Brouwers die aan de aanwezigen presenteerde hoe de archiefbeheerders het archief van
HVH aan het inventariseren en aan het rubriceren zijn.
De komende inloopmorgen is op dinsdag 6 februari en op die morgen zal het thema ‘foto
expositie 2018’centraal staan. U bent van harte welkom.
Nu onze inloopmomenten in onze archiefruimte plaatsvinden hopen wij dat hier een
stimulans van uitgaat zodat er steeds meer leden interesse gaan tonen voor wat ons archief
te bieden heeft. Mogelijk leidt dit tot “nieuwe onderzoekers” die zich met een bepaald
“Heitser heemkundethema” gaan bezig houden.
*Maandagavond 29 januari lezing over de geschiedenis van Heythuysen en presentatie
van de Kroniek van Heythuysen 2017.
Dion Stoop verzorgt op deze avond een presentatie met als thema de geschiedenis van
Heythuysen gezien vanuit de archeologie. Vooraf aan deze lezing wordt de Kroniek van
Heythuysen 2017 gepresenteerd. Het is de laatste kroniek die geheel verzorgd is door
kroniekschrijver Lambert Hermans.
*Verspreiding Kroniek 2017
De Kroniek van Heythuysen 2017 zal in week 5 naar de leden van HVH verzonden of bezorgd
worden.

Wist u trouwens dat de bezorging van onze uitgaven in de Leudaldorpen en Leveroy
uitgevoerd wordt door de bestuursleden van HVH, Chris Rijks, Marianne Bultman en Piet
Hoefnagels?

*E-mailadres leden.
Bij het per e-mail verzenden van berichten naar HVH-leden blijkt geregeld dat leden van emailadres gewisseld zijn en dit niet doorgegeven hebben aan het secretariaat van HVH.
Vriendelijk verzoek om dit tijdig te doen zodat u onze post kunt ontvangen.
*Schenking
Onlangs ontving HVH van een van de leden een mooie schenking in de vorm van een paar
zeldzame boeken voor ons archief en een aantal militaire onderscheidingen van een Indiëveteraan waarvoor onze hartelijke dank. Heeft U interessante documenten e.d. die u aan
HVH zou willen schenken neem dan gerust contact op met ons secretariaat.
*Grote kortingsactie voor Leden van HVH
Elders op deze website vindt u meer informatie over de grote korting op de prijs die HVH
rekent voor de laatste exemplaren van het boek ‘Heitser Minse vertelle’. Koop het boek voor
uw kinderen en kleinkinderen voor deze extreem lage prijs zolang de voorraad strekt!
Een mailtje naar info@heemkundeverenigingheitse.nl met het aantal gewenste boeken is
voldoende. De boeken worden binnen Leudal en Leveroy gratis bezorgd.

Voor de prijs hoeft u het echt niet te laten: Koopt u één boek dan betaalt u
slechts 10 euro, ieder volgend boek kost maar 5 euro. ( De oorspronkelijke
prijs was 24,50 euro)

Namens het bestuur van HVH wens ik u een mooi verenigingsjaar toe.

Pieter Knippenberg

