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*De maand oktober ligt inmiddels achter ons en deze
maand organiseerde HVH twee goedbezochte activiteiten.
-Met 24 belangstellende HVH-leden wandelde gids Jan van Horne op
zaterdagmorgen 12 oktober onder fraaie weersomstandigheden vanaf de Busjop
naar landgoed de Bedelaar. Onderweg werd herhaaldelijk gestopt en verteld bij
opmerkelijke plaatsen zoals bij de grafheuvels bij de Busjop. Ook was er veel
aandacht voor de gevolgen voor de natuur door de langdurige droogte van dit
jaar. Tijdens deze drie uur durende themawandeling waarbij landgoed de
Bedelaar werd bezocht, werd natuurlijk besproken welke invloed de acties van
professor Dubois op de directe omgeving hadden gehad. Gids Jan van Horne
wist iedereen van het begin tot het einde met gedetailleerde
wetenswaardigheden en anekdotes te boeien.

-Tijdens de lezing van Tjeu Gielen op 14 oktober was de ruimte bij De Tump
nauwelijks toereikend voor de ongeveer 130 belangstellenden die het verhaal
van Tjeu over de geschiedenis van de Kreppel wilde volgen. Kortom twee
geslaagde activiteiten en ook nog eens verzorgd door eigen leden. Jan en Tjeu
van harte bedankt.

Geslaagde fototentoonstelling
De op zondagmiddag 3 november georganiseerde fototentoonstelling met WO 2
café mag ook een succes genoemd worden. Meer dan 250 bezoekers waarvan
170 niet-leden bezochten de tentoonstelling. Er was veel belangstelling voor de
nieuwste uitgaven – kalender 2020 en de Bössel – van HVH. Ook kon HVH
diverse nieuwe leden inschrijven.
Bij het WO 2 café werden heel wat herinneringen aan de oorlog opgehaald en
HVH kreeg twee voorwerpen aangeboden uit die tijd te weten een
identificatieplaatje van een Duitse soldaat dat gevonden is in de boomgaard van
koster Beeren en een kleine vingerrozenkrans die toebehoorde aan een
onbekende militair.
Aan een dergelijke activiteit gaat een lange intensieve voorbereidingsperiode
vooraf; de thema’s moeten vastgesteld worden, foto’s worden uitgezocht,
beschreven en afgedrukt op het juiste formaat, passe-partouts moeten gesneden
worden, foto’s moeten op publicatieborden gespeld worden en ook wordt er een
film samengesteld. Tot slotte wordt de zaal ingericht en na afloop dient alles ook
weer netjes opgeruimd en opgeborgen te worden. Al met al zijn bij deze jaarlijks
terugkerende activiteit veel leden betrokken geweest en het bestuur bedankt dan
ook iedereen die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd.
Onderstaand twee foto’s van Pieter Ligtenberg die een impressie geven van de
fototentoonstelling.

Nieuwe aanwinst voor archief HVH
De Duitse historicus Harald Freiling heeft een boek geschreven over Friedrich
Adler. De Joodse Adler en zijn echtgenote Elisabeth den Hartog werden in
Heythuysen op 10 juni 1944 in hun onderduikadres aan de Dorpstraat
gearresteerd en zij overleden respectievelijk in Dachau en Auschwitz. Voor zijn
boek heeft Freiling o.a. gebruikt van de HVH- uitgave Meer dan alleen namen.

Vertoning GRENSGEVAL
Op maandagavond 11 november vond de laatste activiteit van HVH in 2019
plaats. In de grote zaal van de Bombardon werd de indrukwekkende bekroonde
film GRENSGEVAL van Peter Crins uit Leveroy vertoond. Voor deze gelegenheid
was de tribune geplaatst en had HVH professionele apparatuur ingehuurd
waardoor de vertoning met bioscoopkwaliteit op een zeer groot scherm kon
worden uitgevoerd. De drie activiteiten die HVH in het najaar n.a.v. de bevrijding
van Heythuysen 75 jaar geleden heeft georganiseerd, inclusief de vertoning van
GRENSGEVAL werden mede mogelijk gemaakt door de Stichting Cultuurcentrum
de Bombardon en de gemeente Leudal waarvoor onze welgemeende dank.

Niet weggooien, wij zijn er blij mee!
Soms kom je ze ineens weer tegen: oude documenten, rapporten,
getuigschriften, nota’s, foto’s, uit je eigen verleden die een beeld geven van hoe
het vroeger was. Je vraagt je dan misschien af: “Wat doe ik er nog mee?” Het
kunnen ook documenten en foto’s zijn die bij het opruimen van een overledene
tevoorschijn komen. Het zou zonde zijn als die voor altijd zouden verdwijnen. De
heemkundevereniging is er in ieder geval blij mee. U hoeft ze desgewenst niet af
te staan. Wij kunnen ze voor u scannen en opbergen in ons digitaal archief en u
krijgt vanzelfsprekend de originelen retour.

Nieuwsbrief december
In de laatste nieuwsbrief van 2019 zullen wij onder voorbehoud van wijzigingen
het jaarprogramma 2020 publiceren.

