Nieuwsbrief Heemkundevereniging Heitse mei 2018

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde
privacywetgeving geldt in de hele Europese unie. De gegevens die HVH van de leden bezit*,
worden niet gedeeld met derden en zijn enkel bestemd voor eigen administratieve
doeleinden. *naam/adres/telefoonnummer/e-mailadres.
Wijziging programma inloopochtenden
De presentatie over de bidprentjes is uitgesteld naar dinsdagmorgen 5 juni.
We willen er in deze nieuwsbrief opnieuw nog eens nadrukkelijk op wijzen dat het op de
eerste dinsdagochtend van de maand gebruikelijk is dat er een bepaald thema centraal staat
waaraan in het eerste uur van de morgen aandacht wordt besteed. Daarna is er de
mogelijkheid om evenals op alle andere inloopmorgens met de gebruikelijke zaken bezig te
zijn.
Koninklijke onderscheiding voor HVH-lid Ben Beijnsberger en echtgenote Annie

Ben en Annie temidden van alle gedecoreerden van de familie Beijnsberger op de dag van de
uitreiking 26 april j.l.

Lambert Hermans ontvangt oorkonde
Tijdens de jaarvergadering van Heemkundevereniging Heitse afgelopen 19 maart werd
Lambert Hermans vanwege zijn langdurige en intensieve inzet voor de
heemkundevereniging benoemd tot lid van verdienste. De bijbehorende oorkonde kon
echter niet aan hem overhandigd worden omdat Lambert wegens ziekte die avond niet
aanwezig kon zijn.
Op maandagavond 14 mei kon Lambert zijn oorkonde dan toch eindelijk in ontvangst
nemen. Tijdens een overleg van de redactie van het verenigingstijdschrift de Bössel reikte
voorzitter Pieter Knippenberg van HVH de oorkonde uit aan Lambert en bedankte hem
namens het bestuur en de leden van HVH voor zijn jarenlange inzet als kroniekschrijver van
Heythuysen en voor zijn activiteiten als redacteur van de Bössel.

Vrijmarkt 6 mei 2018
Traditiegetrouw was HVH weer aanwezig op de vrijmarkt waarbij het publiek kennis kon
nemen van oudere publicaties van HVH en van de allernieuwste Bössel. In deze laatste
uitgave o.a. weer de vaste rubrieken: Mijn herinneringen aan Heitse en Heitse wie ’t vreuger
waas en wie ’t is gewaore. Daarnaast bevat het nieuwe nummer o.a. artikelen over Henry
Windhausen en Pater Pol Mertens. Ook is er aandacht voor het memorieboek van de H.
Nicolaasparochie m.b.t. de jaren van de Tweede Wereldoorlog.

Wandeling Heemkundevereniging Heitse op 13 mei 2018
Onderstaand een kort verslag van Jos Vossen over de natuurwandeling die leden van HVH
met gids Lei Verschueren deze maand gemaakt hebben.
We startten om 10 uur bij café Basten in Arcen.
Hier verzamelden zich 14 HVH-leden om onder leiding van gids Lei Verschueren eens een
geheel ander gebied te gaan verkennen. Eerst werden we door onze gids op de hoogte
gebracht van de ontstaansgeschiedenis van dit natuurgebied. Sterk beïnvloed door de ijstijd
heeft zich hier ooit een terrassenlandschap gevormd tussen de Maas en het Duitse
grensgebied. Kenmerkend voor dit gebied zijn de hoogteverschillen ontstaan door
zandverstuivingen met als contrast moerasvorming. Verrassend is ook de menselijke
invloed op dit natuurgebied. Werden we vorig jaar nog tijdens een HVH-lezing bijgepraat
over het ontstaan van de Noordervaart, nu gingen we zo’n 400 jaar terug in de tijd toen er
onder Spaanse invloed al een vergelijkbare poging gedaan werd om de Maas met de Rijn te
verbinden via een kanaal. De Spanjaarden probeerden hiermee een belangrijke
waterwegverbinding van de Noordelijke Nederlanden te dwarsbomen. Sporen van dit
kanaal: “Fossa Eugeniana” zijn in dit gebied nog duidelijk aanwezig. Door de zichtbare
restanten van verdedigingswerken zoals forten en schansen werden we tijdens onze tocht
geconfronteerd met dit stukje vaderlandse geschiedenis. Een welkome verrassing tijdens de
wandeltocht was de pauze met een hartversterkend vocht dat door Lei zelf gebrouwen was.
Onze smaakpupillen moesten wel erg hun best doen om te verklaren uit welke kruiden het
drankje was samengesteld. ….
Hoewel het aan het einde van de tocht begon te regenen, we waren er op voorbereid,
konden we met voldoening terugzien op een geslaagde wandeling door een afwisselend
natuurgebied. Lei bedankt!

Als u de nieuwsbrief van HVH niet meer wenst te ontvangen, verzoeken wij u dit aan het
secretariaat van HVH kenbaar te maken.

