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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 maandagmorgen 5 juni. Op 1 mei zal er
nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de foto-expositie die wij weer in het najaar organiseren.
We willen er in deze nieuwsbrief 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 mogen aandacht wordt besteed. Daarna is er de mogelijkheid om evenals op alle
andere inloopmorgens met de gebruikelijke zaken bezig te zijn.
Foto’s van de Biesstraat gevraagd!
Een van de thema’s van de komende foto-expositie heeft o.a. betrekking op de Biesstraat. Jammer
genoeg hebben wij geen of nauwelijks foto’s in ons bestand van het gedeelte van de Biesstraat vanaf
de voormalige winkel van de familie Geuijen tot aan de Wingerdbrug. Wie kan ons helpen? Heeft u
foto’s die wij voor dit doel mogen scannen a.u.b. even contact opnemen met Jos Vossen van de
werkgroep foto-expositie.
Vrijmarkt 6 mei
Natuurlijk staan wij weer met een HVH-stand met onze uitgaven op de vrijmarkt. Tip: Het boek
Heitser minse vertelle zal daar met korting worden aangeboden. ( Dorpstraat 16)
RABO- clubkascampagne
Ook dit jaar doen wij weer mee aan de RABO-clubkascampagne. Denkt u a.u.b. bij het uitbrengen
van uw stem aan ons?
BMV De Neerakker vraagt onze hulp.
Op woensdagmorgen 16 mei worden verkeersexamens afgenomen op de basisschool voor de
groepen 7 en 8 en de basisschool heeft een aantal vrijwilligers nodig die posten op de route
bemensen. Interesse? Stuur een mailtje naar c.verstraelen@deneerakker.nl
Koffie, thee en vlaai staan voor u klaar!

Luc Jakobs koninklijk onderscheiden
Op zondag 5 april vierde het Gemengd kerkelijk zangkoor St. Caecila haar 150-jarig bestaan
met een plechtige Heilige mis. Aan het einde van deze dienst werd de dirigent van het koor
Luc Jakobs door een van zijn eigen koorleden blij verrast. Burgemeester Arno Verhoeven van
Leudal die als tenor zingt in het koor, deelde Luc Jakobs in een volle St. Nicolaas kerk mee
dat hij benoemd was tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en speldde hem daarna de
bijbehorende versierselen op.
Luc in het dagelijks leven docent muziektheorie aan het conservatorium in Maastricht werd
koninklijk onderscheiden omdat hij zich al jarenlang in zijn Heythuysen en ook daar buiten
verdienstelijk maakt op muzikaal- en cultureel gebied. Hij was in het verleden o.a. actief
voor het kindervakantiewerk en voor carnavalsvereniging De Kwakkert. Verder initieerde hij
meerdere muzikale projecten waaronder de Bach Cantates. Ook voor Heemkundevereniging
Heitse is hij actief als webmaster en als samensteller van de film t.b.v. de foto-expositie.
Luc ook namens Bestuur en leden van HVH van harte proficiat.

