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*Geslaagde lezing Joost Welten
Druk was het afgelopen maandag 28 januari , hartstikke druk. Alle stoelen in de zaal van de
Tump waren ingezet maar dat bleek niet voldoende te zijn en er moesten nog de nodige
stoelen uit het eetcafé gehaald worden om iedereen van een zitplaats te voorzien. Joost
Welten die op uitnodiging van HVH een presentatie verzorgde over Heythuysen in de Franse
tijd stond er versteld van. Op zoveel belangstelling had hij niet gerekend. In zijn verhaal ging
hij in op de staatkundige situatie vóór en na de komst van de Fransen en op wat hun
aanwezigheid hier zoal teweeg had gebracht. Een groot deel van de presentatie was gewijd
aan de organisatie van de dienstplicht die Napoleon had ingevoerd waarbij hij veel
voorbeelden gaf van jongens uit deze regio die onder Napoleon hadden moeten dienen.

*Archief Weekblad De Streekbode
Zoals bekend bezit HVH alle jaargangen van weekblad De Streekbode. Alle exemplaren
bevinden zich in ons heemkundelokaal in de Neerakker. We gaan een start maken met het
inventariseren en selecteren van nieuwsfeiten met betrekking tot Heitse . Jan Koninckx heeft
zich al bereid verklaard hiermee te willen beginnen waarvoor onze dank.

*Heythuysen 75 jaar bevrijd.
Dit jaar natuurlijk ook HVH aandacht besteden aan het feit dat 1 november 1944 Heythuysen
bevrijd werd door de Geallieerde strijdmachten. We gaan dat doen op twee manieren. In
september zullen Hugo Levels en Eric Munnicks een lezing gaan verzorgen over de bevrijding
van ons dorp. Deze twee heren zijn de auteurs van deel 1 en deel 2 uit de serie “Waar blijven
onze bevrijders”.
In november houden wij traditiegetrouw de jaarlijkse fototentoonstelling. Naast foto’s over
het thema Kloosterstraat willen wij foto’s exposeren over Heythuysen in de Tweede
Wereldoorlog. Wij hebben over dit onderwerp een aantal foto’s en documenten in ons
archief maar zouden het zeer op prijs stellen om nieuw nooit vertoond materiaal te mogen
ontvangen. Heeft u foto’s, documenten of andere zaken gerelateerd aan de Tweede
Wereldoorlog die u voor de expositie beschikbaar wilt stellen, dan zouden wij dat zeer op
prijs stellen. U kunt hiertoe contact opnemen met het secretariaat. ( Jos Vossen)

*Foto-expositie gaat op herhaling.
De foto’s die in november tijdens de drukbezochte tentoonstelling i n De Bombardon
getoond werden, worden opnieuw geëxposeerd op 16 en 17 februari 2019 in Zorgcentrum
de Kreppel. Op zaterdagmiddag 16 februari voor de bewoners van het zorgcentrum en op
zondagmiddag voor alle overige belangstellenden. Was u in november niet in de gelegenheid
om te komen dan heeft u nu een tweede mogelijkheid. Ook de film met beelden over
Heythuysen die in november vertoond werd, zal in Zorgcentrum de Kreppel te zien zijn.

