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Nieuwsbrief Heemkundevereniging Heitse augustus/september 2017

De vakantiemaanden zijn weer voorbij en daarom wordt het tijd voor een
volgende nieuwsbrief van HVH. In deze nieuwsbrief informatie over o.a. onze
nieuwe huisvesting, de Kroniek, binnenkort te houden activiteiten, het HVHprogramma van 2018, enz.

*Huisvesting HVH
Van BMV De Neerakker heeft HVH vernomen dat we naar alle
waarschijnlijkheid aan het einde van de maand september kunnen beschikken
over het Heemkundelokaal op de eerste verdieping in de bestuursvleugel in de
basisschool. De door HVH bestelde opbergkasten e.d. staan al bij de leverancier
klaar en deze kunnen dan op afroep direct bezorgd worden zodat dan het
lokaal ingericht kan worden. Dus zoals het er nu naar uitziet kunnen we in de
maand oktober beginnen met het verhuizen van onze spullen van Zorgcentrum
De Kreppel naar de BMV De Neerakker! Mogelijk dat wij een beroep op jullie
medewerking gaan doen.
Voor het echter zover is zal er op 20 september een korte algemene
ledenvergadering plaatsvinden waarin het bestuur de leden zal vragen akkoord
te gaan met het aangaan van twee huurovereenkomsten: één overeenkomst
met BMV De Neerakker en een overeenkomst met De Vlindertuin. Op deze
laatstgenoemde locatie zullen wij onze expositieborden en andere materialen
die niet naar De Neerakker gaan kunnen opbergen en is het gesleep met allerlei
materiaal naar de zolder van de Kreppel eindelijk verleden tijd.

*Toekomstige activiteiten van HVH
20 september: Korte Algemene ledenvergadering voorafgaande aan een lezing
Over de Noordervaart. ( uitnodiging volgt). Locatie De Kreppel.

9 oktober:

Excursie naar het Kirkeböske in Helden. (Uitnodiging volgt)

29 oktober:

Onze jaarlijkse foto-expositie. ( De Bombardon)

Daarnaast zijn er natuurlijk de gewone inloopavonden die voorlopig nog op de
Kreppel plaatsvinden,( De eerstvolgende is as. maandag 4 september) maar in
de toekomst worden deze activiteiten ook naar De Neerakker verplaatst.
Wij hopen u bij deze activiteiten te mogen zien!

*Kroniekschrijvers 2018
Wij zijn heel erg blij dat er zich een paar personen gemeld hebben die interesse
hebben in het overnemen van de taak van Lambert Hermans als
kroniekschrijver(s) van HVH. Zoals bekend is Lambert bezig aan zijn laatste jaar
als kroniekschrijver. De mogelijke nieuwe schrijvers gaan op korte termijn met
Lambert in gesprek om kennis te nemen van zijn werkwijze.

*Programma 2018
HVH probeert ieder jaar opnieuw een interessant programma voor de leden
samen te stellen. Binnen het bestuur is onlangs al gesproken over het
programma voor 2018. Graag willen wij de leden van HVH uitnodigen hun
ideeën met betrekking tot lezingen en mogelijke excursies aan ons kenbaar te
maken zodat wij die mogelijkheden “mee kunnen nemen” bij de opstelling van
het programma voor 2018. Al uw ideeën en suggesties zijn welkom. Graag een
mailtje naar ons secretariaat: secretariaat@heemkundeverenigingheitse.nl
*Werkgroep Beeld en Geluid.
Om ons fotoarchief uit te breiden blijft de werkgroep uitkijken naar foto’s over
Heythuysen en Heythuysenaren. Heeft u foto’s die wellicht interessant zijn voor
het fotobestand van HVH neem dan even contact op met Baer Reuvers die
namens het bestuur in deze werkgroep actief is. A.Reuvers@ziggo.nl De foto’s
worden opgehaald, gescand en weer door leden van de werkgroep bij u terug
bezorgd.

Namens het bestuur van HVH
Pieter Knippenberg

