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*Mooie lezing dr Ragdy van der Hoek
Op 8 april hield Venlonaar Ragdy van der Hoek ondersteund door journalist Jos
Bouten voor HVH de lezing ‘Over de grens’ waarin hij op een humoristische wijze de
verschillen tussen Nederland en Duitsland aan de orde stelde. Het was een zeer
geslaagde interessante presentatie. Over het thema ‘Over de grens’ heeft van der
Hoek een boek geschreven, waar zoveel vraag naar was dat er nu een derde oplage
komt. Het tweetalige boek is rijk geïllustreerd en telt 256 pagina’s. De verkoopprijs is
19,95 euro. Bent u geïnteresseerd in dit boek? Stuur dan een bericht naar
info@heemkundeverenigingheitse.nl en HVH regelt voor u de bestelling. De derde
oplage verschijnt in week19.

*Dodenherdenking 4 mei
Voorafgaande aan de ceremonie bij het bevrijdingsmonument zullen in de
parochiekerk weer enkele (aangepaste) verhalen uit het HVH-boek Meer dan alleen
namen over oorlogsslachtoffers uit de voormalige gemeente Heythuysen worden
voorgelezen. Van dit boek is nog een beperkte hoeveelheid exemplaren voorhanden.
*Bevrijdingsdag 5 mei
Op de traditionele vrijmarkt zal HVH met een stand met nagenoeg alle uitgaven van
de vereniging vertegenwoordigd zijn.

*Een mooie traditie wordt in ere gehouden!
Zes veldkruisen zijn door HVH bij aanvang van de Goede Week weer prachtig
versierd met de traditionele kransen. Hartelijk dank aan de dames en heren die ook
dit jaar hiervoor ingezet hebben. De foto toont het kruis aan de Heimarkt.

*Natuurwandeling op zondag 12 mei
Leo Verschueren gaat met geïnteresseerde leden van HVH een mooie
natuurwandeling maken op zondagmorgen 12 mei. Deze keer wordt er dicht bij huis
gewandeld in de bosrijke omgeving van Heibloem.
*Nieuwe werkgroep ‘Fotobeschrijvers’.
De werkgroep Beeld & Geluid heeft aangegeven dat er erg veel foto’s in het
fotoarchief opgenomen zijn waarbij een beschrijving ontbreekt. Het bestuur heeft
daarom besloten een nieuwe werkgroep in het leven te roepen die zich bezig gaat
houden met het beschrijven van deze foto’s. Hiertoe zullen HVH-leden benaderd
worden.

*Foto’s gevraagd.
We blijven u via de nieuwsbrief oproepen om uw foto’s met ons te delen zodat wij
ons fotobestand kunnen blijven opbouwen. Chris Rijks en Baer Reuvers halen de
foto’s graag bij u op om ze vervolgens door HVH in te laten scannen.

