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*Foto’s en filmmateriaal gevraagd.
Heeft U Foto’s en filmmateriaal over Heythuysen en Heythuysenaren die u met HVH wil
delen, dan zouden wij dat heel graag met uw toestemming willen inscannen voor ons fotoen filmarchief. In onze publicaties en voor de organisatie van de jaarlijkse
fototentoonstelling is dit archief onmisbaar en een permanente aanvulling is natuurlijk heel
gewenst. U kunt hiervoor contact opnemen met Chris Rijks c.rijks@yahoo.com of Baer
Reuvers A.Reuvers@ziggo.nl. Zij kunnen u de procedure nader toelichten. ( ophalen foto’s,
inscannen, terugbezorgen) .

*Fototentoonstelling
Heemkundevereniging Heitse kijkt met veel voldoening terug op de afgelopen
fototentoonstelling. Meer dan 300 bezoekers wisten de weg naar De Bombardon te vinden
en bekeken daar meer dan 180 tentoongestelde foto’s en de film over Heythuysen. Ook de
speciale thema’s, de brandweer van Heythuysen en de Biesstraat, bleken zeer in de smaak te
vallen. Met Zorgcentrum de Kreppel is afgesproken dat op 16 en 17 februari 2019 deze
tentoonstelling daar herhaald gaat worden. Hieronder enkele foto’s van de expositie. (Foto’s
Pieter Ligtenberg). Hartelijk dank aan allen die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen
aan het slagen van deze expositie. Wij hopen komend jaar weer op uw medewerking te
mogen rekenen.

*Spotten met de vijand

Op maandagavond 12 november hield Brabander Cees Verhagen op verzoek van HVH bij
Eetcafé De Tump een lezing over de propagandastrijd in WO. 1. Aan ruim 60 bezoekers
vertelde de inleider aan de hand van spotprenten gemaakt door de strijdende partijen
wetenswaardigheden over de Eerste Wereldoorlog die in deze maand precies 100 jaar
geleden beëindigd werd.

Jacques Beelen verrast HVH met uniek cadeau
Op dinsdagmorgen 23 oktober was Jacques Beelen In het heemkundelokaal van HVH in BMV
De Neerakker aanwezig om officieel een 80-tal schilderijen, tekeningen en etsen van zijn
hand aan HVH te overhandigen.
Al deze geschonken werken hebben betrekking op Heythuysen en directe omgeving en het
bestuur van HVH heeft ze dan ook met veel dank aanvaard. Tijdens een gezellig samenzijn
vertelde amateur kunstschilder Jacques Beelen over zijn hobby die hij al jaren beoefent.
Namens HVH werd hij door voorzitter Pieter Knippenberg bedankt voor deze bijzondere
gulle gave en hij verzekerde Jacques dat zijn werken bij HVH in goede handen zijn. ( foto
Pieter Ligtenberg)

*Cultureel Café De Bombardon
Op zondagmiddag 2 december is Heemkundevereniging Heitse weer te gast in Cultuurcafé
De Bombardon. Pieter Knippenberg en Jos Vossen vertellen er over een nieuwe uitgave van
HVH waarmee een vierkoppig schrijversteam dit jaar gestart is. Math Brouwers, Piet Kierkels,
Pieter Knippenberg en Jos Vossen werken aan een boek dat de werktitel ‘Heitser straat- en
buurtnamen nader verklaard’ heeft gekregen en dat medio 2020 gaat verschijnen.

