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Nieuwe aanwinst HVH-lokaal
Opnieuw is een lang gekoesterde wens van HVH in vervulling gegaan. Dankzij een financiële
bijdrage die HVH ontving vanwege de RABO clubkascampagne zijn we in staat gesteld een
tv met een groot scherm aan te schaffen waarmee door meerdere mensen gemakkelijk
gelijktijdig foto’s en presentaties bekeken kunnen worden.

Geslaagde lezing op 17 september. Twan van Dijck, medewerker van het waterschap Peel
en Maasvallei verzorgde op deze avond een boeiende lezing over de Tungelroyse Beek. De
lezing werd door ruim 50 belangstellenden bezocht. Naast het thema Tungelroyse beek
besteedde de inleider ook aandacht aan de werkzaamheden van het waterschap in het
algemeen en aan de klimaatsverandering waarmee wij te maken krijgen. Een verandering die
perioden van extreme droogten en ook zeer natte periodes nu al met zich meebrengt.

Inloopmorgen
Op dinsdagmorgen 2 oktober vindt de volgende maandelijkse inloopmorgen in BMV De
Neerakker plaats.

Heitser Minse Vertellen voor slechts 10 euro!!!
Een prachtig boek om zelf te hebben of om iemand cadeau te geven. Voor de prijs hoeft
niemand het te laten want dit boek kost zolang de voorraad strekt slechts 10 euro.
Een berichtje naar info@heemkundeverenigingheitse.nl waarin u aangeeft dat u dit boek
wenst te ontvangen, volstaat. Er wordt dan met u contact opgenomen.

Sef Caris overleden.
Joseph (Sef/Joep) Caris, lid van HVH is in september op 84 jarige leeftijd overleden. Onder
de titel ‘Vertellingen van Sef Caris’ werden door Arno Gubbels diverse herinneringen van
Sef in ons tijdschrift De Bössel gepubliceerd.

Hulp gevraagd bij het inventariseren van het ‘Van de Schoor archief’.
HVH heeft enige tijd het archief van Bair van de Schoor uit Baexem mogen ontvangen. Van
de Schoor was een erkende autoriteit op het gebied van planten, bomen, tuinen en parken en
heeft hierover dan ook veel schriftelijk vastgelegd. Zijn aangeleverd archief is best
omvangrijk. Onze archiefbeheerder Math Brouwers zou graag hulp hebben van iemand met
kennis van zaken bij het doornemen van dit archief zodat de informatie goed geordend wordt
en daardoor ook voor de geïnteresseerde lezer toegankelijk is. Iets voor U? Laat het ons even
weten via info@heemkundeverenigingheitse.nl of mail rechtstreeks naar Math Brouwers.
m.abrouwers34@kpnmail.nl

