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Nieuwsbrief HVH juni 2017

Middels deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen binnen
Heemkundevereniging Heitse.

De vakanties staan weer voor de deur en in die periode zullen de activiteiten
van het bestuur en de werkgroepen van HVH ook even op een lager pitje
komen te staan.
Het afgelopen halve jaar hebben er al weer een aantal interessante activiteiten
plaatsgevonden: Lezingen, wandeltochten, de presentaties van de Kroniek en
het uitkomen van ons verenigingstijdschrift de Bössel en natuurlijk de uitgave
van ons derde boek Meer dan alleen namen. De verkoop van dit boek verloopt
voortvarend: er zijn inmiddels een kleine 400 exemplaren verkocht.
Huisvesting
Het bestuur heeft enige tijd geleden aangekondigd dat HVH over een
archiefruimte annex werkruimte gaat beschikken op BMV De Neerakker. De
voorbereidingen zijn inmiddels in gang gezet. Het bestuur en de
archiefbeheerders hebben al diverse malen de school bezocht om het lokaal te
bezichtigen zodat er een “verhuisplan” gemaakt kan worden waarin natuurlijk
vastgelegd moet worden aan welk meubilair en andere voorzieningen wij op de
nieuwe locatie behoefte hebben. Veel van het oude meubilair dat nu op de
zolder van de Kreppel staat zal niet mee verhuizen naar De Neerakker. Wij
hopen dat na een interne verbouwing op de Neerakker het lokaal in het najaar
voor ons gebruiksklaar is. Wij houden u op de hoogte.
Bergruimte gezocht.
De Heemkundevereniging is eigenaar van een aantal expositieborden en
vitrines, die bijvoorbeeld bij fototentoonstellingen gebruikt worden. Deze
worden nu ook na gebruik op de zolder van de Kreppel opgeborgen. De borden
kunnen vanwege hun omvang niet mee naar De Neerakker. Wij zijn dus
naarstig op zoek naar bergruimte. Heeft U of weet U een geschikte gemakkelijk
toegankelijke bergruimte die HVH voor dit doel eventueel tegen vergoeding
zou mogen gebruiken, neem dan a.u.b. even contact op met secretaris Jos
Vossen.

Kroniekschrijvers gezocht!
De oproep om zitting te nemen in een werkgroep “Kroniek” heeft jammer
genoeg nog geen resultaten opgeleverd. Daarom herhalen wij deze oproep nog
maar eens: Heeft u interesse om samen met andere kroniekschrijvers de
Kroniek 2018 te gaan verzorgen, neem dan contact op met Lambert Hermans
( de huidige chroniqueur ) of met Pieter Knippenberg. Zij geven u graag de
nodige informatie.
Inloopavond 3 juli Foto-expositie 2017
Aandacht voor de voorbereidingen voor de expositie 2017 .
Tijdens de expositie van dit jaar komen de buurtvereniging De Walk en de
horeca als aparte thema’s aan bod. Voor het thema horeca zijn we nog op
zoek naar foto’s van voormalige horecagelegenheden in Heitse. Heeft u hier
nog foto’s van , laat even weten zodat we deze kunnen scannen en voor de
expositie kunnen gebruiken. Of breng ze maandag mee naar de inloopavond.

Een fijne zomer gewenst!

Heythuysen, 29 juni 2017

Pieter Knippenberg. ( voorzitter HVH)

