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*Foto-expositie 2017
November is traditiegetrouw een drukke maand voor HVH. De tweede Bossel van het jaar verschijnt
en wordt vervolgens door HVH-vrijwilligers rondgebracht. Ook de nieuwe kalender voor het komend
jaar is klaar en wordt bij de leden thuis bezorgd. En dan volgt rond Allerheiligen de foto-expositie. Dit
jaar een expositie waarin de horeca van Heythuysen en het buurtschap de Walk centraal staan.
Dagblad De Limburger schenkt dit jaar aan dit evenement veel aandacht door er een gehele pagina
tekst met twee foto’s aan te wijden. Een van de gepubliceerde foto’s is een foto genomen op de
laatste horeca-avond van Hotel-Restaurant Kessels en de andere foto toont de legendarische
ronddraaiende bar in Bar de la Palma. Al die media aandacht leidt tot veel bezoekers. Meer dan 300
personen bekijken deze middag de expositie. Er worden behoorlijk wat boeken en tijdschriften
verkocht en maar liefst 8 nieuwe leden melden zich aan. De samenstellers van de expositie krijgen
veel complimenten! Kortom we mogen van een zeer succesvolle expositie spreken die naar alle
waarschijnlijkheid in februari nog een keer op herhaling gaat.

*Verhuizing archief in volle gang.
In de vorige nieuwsbrieven heeft u al kunnen lezen dat HVH-leden druk bezig zijn met de verhuizing
van het HVH-archief van Zorgcentrum De Kreppel naar BMV De Neerakker. Met die verhuizing en
met het inrichten van het nieuwe heemkundelokaal zijn we ook deze maand doorgegaan en
nagenoeg 90 % van het archief heeft inmiddels een nieuwe plaats gekregen. Voor het einde van het
jaar hopen we dat alles verhuisd is naar BMV De Neerakker en naar de Vlindertuin.

*Inloopavonden passé!
Op maandagavond 6 november vond de allerlaatste inloopavond bij ZC De Kreppel plaats. De fotoexpositie werd geëvalueerd daarna werden een aantal foto’s bekeken en besproken waarvan niet
duidelijk was wie op die foto’s te zien waren. Het bestuur heeft besloten de inloopavonden te
vervangen door inloopochtenden omdat de deelnemers aan deze activiteit in de regel ook overdag
over voldoende tijd beschikken. In 2018 zullen deze ochtenden plaatsvinden in het nieuwe
heemkundelokaal. Meer informatie over het tijdstip volgt z.s.m.

*Jaarprogramma 2018 op onze website!
De regelmatige bezoeker van onze website heeft al kunnen zien dat het programma voor 2018 al
onder het kopje activiteiten bekend gemaakt is. Natuurlijk is een en ander nog onder voorbehoud
maar wij hopen dat we er in geslaagd zijn voor de leden weer een gevarieerd programma samen te
stellen.

*Presentatie HVH voor de Seniorenvereniging.
Op vrijdag 10 november hebben Jos Vossen en Pieter Knippenberg op verzoek van de
seniorenvereniging een presentatie verzorgd in de Bombardon. De aanwezige “senioren” kregen van
Pieter Knippenberg informatie over de heemkundevereniging en over het Streekbode archief en
het belang hiervan voor HVH. Een beeld van het leven in Heitse in de jaren vijftig zoals de
Streekbode ons dat laat zien, kwam ook uitgebreid aan bod. Na de pauze besprak Jos Vossen een
aantal oude krantenberichten over ons dorp waaruit o.a. bleek dat de kwaliteit van de weg naar
Leveroy/Leverooi een steeds terugkerend thema was. Daarna liet hij nog veel oude dorpsbeelden
en afbeeldingen van markante dorpsfiguren zien
*Geslaagde lezing over de molens in Leudal
Op maandagavond 13 november hield Wim Kierkels, lid van HVH, een presentatie over de molens in
Leudal . Een presentatie waar hij samen met zijn broer Piet - die de laptop bediende - veel
voorbereidingstijd aan had besteed. Maar liefst 90 bezoekers hoorden een heel interessante lezing
waarin de vroegste geschiedenis van het malen, de komst van allerlei soorten molens, de verdwenen
en de nog aanwezige molens in de gemeente Leudal aan bod kwamen. Na de pauze werd alle
aandacht gericht op de Antoniusmolen in Heythuysen. De eigenaren, de pachters en niet te vergeten
de werknemers passeerden de revue. Na afloop van de lezing werden Wim en Piet verrast door de
heer Janssen van de Stichting Sint Antonius 2002 die hen bedankte voor hun jarenlange inzet voor
de molen en de nabijgelegen kapel.
Dit was de eerste HVH- lezing die in de zaal van eetcafé De Tump heeft plaatsgevonden en gezien het
prima verloop zullen de lezingen in 2018 ook hier plaats vinden.
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