Jaarverslagen 2014
van
bestuur en werkgroepen
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Beste leden
Hierbij treft u de jaarverslagen van het bestuur en de diverse werkgroepen van
Heemkundekring H.N. Ouwerling aan over het verenigingsjaar 2014.

Nadat Henk van Straaten jarenlang de eindredactie van die jaarverslagen, tot en met
die van 2013, heeft verzorgd, heeft Nelly van Rijt deze taak inmiddels op zich
genomen. Bij deze bedank ik namens ons allen Henk voor zijn inzet en de tijd die hij
hieraan besteedde.
Na wat zachte druk heeft iedere werkgroep haar verslag ingestuurd. Dat ligt nu
inclusief dat van het bestuur ter beoordeling aan u voor.
Er is veel gedaan afgelopen jaar, zoals u zult lezen. Voornamelijk door ongeveer 60
echt actieve leden. Dat is 15% van ons ledenbestand en dat percentage mag best
wat hoger worden. Er zijn weliswaar heel actieve werkgroepen, maar enkele
werkgroepen leiden bij gebrek aan menskracht nu een sluimerend bestaan.
Voorbeelden daarvan zijn Educatie, Historische Geografie en Monumenten.
Onze belangrijkste doelstelling is om de geschiedenis van de hele gemeente Deurne
vast te leggen. En daarom doe ik een oproep om hulp aan onze nog niet zo actieve
leden. Hulp, om hun expertise en tijd in te zetten voor onze doelstelling via een van
onze werkgroepen.
Daarnaast heeft onze vereniging vanwege de steeds stijgende kosten ook donateurs
nodig om financieel de zaken geregeld te krijgen. Wij hopen dat meer
sympathisanten van onze doelstelling donateur van Heemkundekring H.N. Ouwerling
willen worden. In dit verband willen wij tevens onze grote dank uitspreken voor de
bijdragen van onze Vrienden.
Rob Berkvens,
voorzitter
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JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR OVER 2014
Op 24 februari 2014 werd een algemene ledenvergadering gehouden in ’t Trefpunt,
waarbij ruim 43 stemgerechtigde leden aanwezig waren.
De voornaamste punten van afgelopen jaar waren:
 in 2013 was penningmeester Nico Vosmeer aftredend en herkiesbaar. In de
loop van 2014 gaf hij echter aan de belasting als te groot te ervaren en eind
2014 te willen stoppen. Gelukkig is er vervanging gevonden in de persoon van
Jan Adriaans.
 Henk van Straaten heeft in de tweede helft van 2014 aangegeven vanwege
gezondheidsredenen zijn functie van secretaris te moeten opgeven. Ook voor
hem is vervanging gevonden in de persoon van Karin Akkers.
Het bestuur zal de algemene ledenvergadering van 23 februari 2015 vragen beide
leden toe te laten tot het bestuur van de heemkundekring.
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar 12 maal vergaderd. Elke vergadering werd
vooraf gegaan door een vergadering van het dagelijks bestuur .
De agendapunten in deze vergaderingen waren:
 Verbouwing, onderhoud en beheer van het Heemhuis.
 Bestuurssamenstelling
 Overleg met de gemeente
 Onderzoek Astense Aa
 Subsidie afwerking Schietberg
 Activiteiten en samenstelling van de werkgroepen
 Besprekingen met contactpersoon binnen de gemeente
 Toegankelijkheid van documenten en beeldarchief
 Investeren in nieuwe apparatuur en internet
 Archeologische Waardekaart
 DeurneWiki
 Sporen en TR Plekke
 Vrienden van de heemkundekring
 Aanpassen en beheer van de website
 Vrijwilligersdag
 Zoeken naar vrijwilligers
 Herbestemming kasteeleiland c.a.
 Nieuwe locatie lezingen
 Tijdlijn Deurne
 Onkostenvergoeding DocuDataDeurne en DeurneWiki
 Archeologisch onderzoek Astense Aa en Bakelse Beemden
 Digitaliseren catalogus bibliotheek
 Ledenlijst, verzending en kosten van de nieuwsbrief en D’n Uytbeyndel
 Nieuwsbrief in plaats van een convocatie
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Publiciteit Rabobank Clubkascampagne
Public Relations
Ontbossing Mariapeel

In 2014 is één keer met de werkgroepen vergaderd.
Onze heemkundekring is vertegenwoordigd in:.
 Samenwerkingsverband Bezoekerscentra in de Peel
 De gemeentelijke monumentencommissie
 De Raad van Aangeslotenen van Brabants Heem
 De regiobijeenkomsten van Brabants Heem
 RHC Eindhoven v.w.b. de lezingenreeks over de cultuurhistorie in de Peel
 Museumkring Peelland
Bij een aantal officiële gelegenheden heeft het bestuur belangstelling getoond door
aanwezig te zijn.
Er zijn contacten geweest met:
 De heer J. Hohmann
 Het gemeentebestuur Deurne
 VVV Deurne
 Het Deurnes Historisch Café
 Museum De Wieger
 Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
 Heemkundekring De Vonder
 Museum Klok & Peel Asten
 Stichting Erfgoed Brabant.
 De Monumentenwacht
 De Werkgroep Cultuurhistorisch Helenaveen
 Diverse archeologen .
 Diverse subsidieverstrekkers, zoals o.a. RHCe, Rabobank Peelland Zuid en
de gemeente
 Stichting Ons Deurne
 Cultuurcentrum Martien van Doorne
 Bibliotheek Helmond-Peel
 Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
 Bestuur kasteel De Keverberg, Kessel
 Centrummanagement
 Monumentenhuis
 Limburgse kastelenstichting
 Adviesbureau de Steunbee.
 Redactie Weekblad voor Deurne, Eindhovens Dagblad.
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Stichting Holtens Molen
Stichting Behoud St.-Willibrorduskerk
Erik Vink

Op 1 januari 2014 telde onze vereniging ongeveer 410 leden; op 1 januari 2015
waren dat er ruim 430. Onze heemkundekring telt 5 ereleden. Inmiddels hebben zich
15 Vrienden van onze heemkundekring aangemeld.
Alle leden ontvingen 7 keer een convocatie met daarin een uitnodiging voor een
lezing, excursie of tentoonstelling en vervolgens 4 keer een nieuwsbrief die daarbij
tevens het laatste nieuws en allerlei informatie geeft over onze vereniging en over
andere heemkundige zaken. Ook kregen de leden een informatieboekje toegestuurd
en de edities 81, 82 en 83 van ons tijdschrift D’n Uytbeyndel.
Anneke van Hoek ontving de Zilveren Draagspeld van Brabants Heem.
H.J. van Straaten,
secretaris
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JAARVERSLAGEN WERKGROEPEN 2014
Heemtuin
Voor ons is 2014 rustig verlopen. Met prettige onderlinge samenwerking, ondanks
dat iedereen beperkt aanwezig kon zijn. Er werd met een zekere regelmaat gewerkt.
Behalve de terugkerende werkzaamheden als harken van paden, wieden van
onkruid, vegen van de stoep voor en achter en opzij van het heemhuis, snoeien van
buxus en struiken, sproeien bij droogte, maaien met een gehandicapte grasmaaier,
poten van lente- en zomergoed hebben we ook nog aandacht besteed aan
bemesting en verbetering van de grond. Die is vaak kurkdroog en zit vol
haarworteltjes.
Er komt nog te veel schaduw in de tuin. Om de schaduw te verminderen zouden de
onderste takken van de bomen nog wel eens opgesnoeid mogen worden. Zonlicht
heeft een tuin hard nodig.
De grasmaaier is vernieuwd. We hebben een tweedehandse op de kop kunnen
tikken. We hebben daar een paar jaar voor gespaard.
De kruiden hebben we uit de tuin gehaald en daar andere planten voor in de plaats
gezet. Van mevrouw Kusters hebben we nog een stel vaste planten gekregen. We
zullen meer met vaste planten gaan doen en van de tuin een doorlopend, van
februari tot en met november, bloeiende tuin proberen te maken. De vaste planten
zijn nog geen succes geweest. Konden ze niet wennen aan de grond? Of nog even
afwachten?
We willen de tuin eenvoudig houden. Het moet geen cultuurtuin worden met
allerhande dominante bloemen. Een tuin als ‘grootmoeders tuin’ staat ons voor ogen,
waarin bloemen goed tot hun recht komen. De werkgroep bestaat uit Toos
Heinsbergen, Eimert Swinkels en
contactpersoon Wim Boerekamp

Tentoonstellingen
Er waren drie exposities gepland voor 2014:
1. lopend nog tot 24 mei : 200 jaar Koninkrijk en de onafhankelijkheid na 1813
2. 8 juni tot 23 november : 1964
3. 14 dec. tot 25 jan.2015 : Kerst in Deurne
Er zijn er ook drie gemaakt:
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Een impressie van 200 jaar Koninkrijk en de onafhankelijkheid na 1813. (Foto: Josée van der Loo)

1. lopend nog tot 24 mei : 200 jaar Koninkrijk en de onafhankelijkheid na 1813
2. 8 juni tot 14 september :
1964
3. 24 sept. tot 25 jan .2015: Deurne 70 jaar Bevrijd
De tweede expositie moest eerder worden afgebroken, omdat het op 24 september
2014 precies 70 jaar geleden was dat Deurne bevrijd werd. Dé datum bij uitstek om
de expositie Deurne 70 jaar Bevrijd te openen. Op dat thema werd de werkgroep
attent gemaakt.
Aanvankelijk was het de bedoeling Deurne 70 jaar Bevrijd te laten duren tot de
geplande expositie Kerst in Deurne. Omdat er echter veel belangstelling was voor de
herdenkingsexpositie, werd besloten Deurne 70 jaar Bevrijd te verlengen tot eind
januari en de expositie Kerst in Deurne door te schuiven naar 2015.
Het tot stand komen van de exposities is dit jaar met horten en stoten gegaan, omdat
er helaas nogal wat ziekteverzuim was. De werkgroep kwam zeker 10 keer bij elkaar
voor overleg en besteedde daarnaast veel tijd aan zoektochten naar voorwerpen etc.
en aan de inrichting van de tentoonstellingen.
De werkgroep bedankt alle leden, maar ook veel mensen van buiten de
heemkundekring, die bij de totstandkoming van de diverse exposities behulpzaam
waren met tips en materialen.
De werkgroep Tentoonstellingen bestond uit Rob Berkvens, Harrie Martens, Fien
Verrijt en Josée van der Loo. Voor de voorbereidingen van Deurne 70 jaar Bevrijd
schoof Theo Vosmeer aan als tijdelijk werkgroeplid.
Coördinator Josée van der Loo-Peerbooms
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D’n Uytbeyndel
De zes redactieleden van D’n Uybeyndel hebben zich in 2014 niet alleen bezig
gehouden met de invulling van het tijdschrift, zij hebben ook van gedachten
gewisseld over een mogelijke verandering van de naam. De reden daarvoor was, dat
slechts een enkeling de betekenis van dit dialectwoord kent. Wanneer de
heemkundekring met D’n Uytbeyndel een groter publiek wil bereiken, moet het blad
ook een herkenbare naam hebben en een ander omslag, zo was de gedachte. De
oude naam bleef echter, na overleg met het bestuur, gehandhaafd.
Er is ook gediscussieerd over mogelijkheden om de vormgeving aantrekkelijker te
maken en foto’s af te drukken in kleur. Een van de opties was het opnemen van
betaalde advertenties/reclame om daarmee een ruimer budget te genereren.
Gezien de aard van ons periodiek werd toch besloten hiertoe niet over te gaan.
D’n Uytbeyndel standaard in kleur uitbrengen neemt daarentegen een te groot deel
van het budget van de vereniging in beslag. Wel zullen in de toekomst, wanneer dat
relevant is voor een editie, foto’s in kleur worden afgedrukt.
Een digitale versie van D’n Uytbeyndel staat momenteel ter discussie. Die biedt wel
de mogelijkheid om financieel aantrekkelijk kleuren te gebruiken. Dit voorstel wordt
besproken in de komende ledenvergadering.
Er werden in 2014 drie Uytbeyndels uitgebracht. Meer dan voorheen werd gezocht
naar artikelen die passen bij een thema. In 2014 werd bijvoorbeeld aandacht besteed
aan de ontginning van de Peel, moord en doodslag in Deurne en de gevolgen voor
Deurne van de Eerste Wereldoorlog.
Ook in 2015 zullen er drie Uytbeyndels verschijnen. Vanwege het vijfjarige bestaan
van DeurneWiki zal, parallel aan een tentoonstelling in samenwerking met fotoclub
Optika, een Uytbeyndel in full colour worden uitgegeven.
De redactie bestond in 2014 uit Bert Beulens, Rob Berkvens, Leny Hendriks, Ed van
de Kerkhof, Pieter Koolen en Nelly van Rijt. Pieter Koolen neemt ook de lay-out voor
zijn rekening. In december heeft contactpersoon Bert Beulens besloten uit de
redactie te treden. Hij wil zich nog wel incidenteel voor D’n Uytbeyndel inzetten als
gastschrijver.
Rob Berkvens, contactpersoon a.i.
(vacature)

Lezingen en Excursies
In 2014 organiseerde de werkgroep Lezingen en Excursies 8 activiteiten: 5 lezingen,
2 excursies en een foto- en filmavond. De belangstelling was met 40 tot 60 personen
gemiddeld groot. De lezing van Ed van de Kerkhof en de foto- en filmavond trokken
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meer belangstellenden. De lezingen zijn gehouden in het Groot Atelier van De
Wieger en de foto- en filmavond in het Gerardushuis. De grote excursie naar Breda
telde 36 deelnemers en de kleine excursie naar het Edah Museum in Helmond 23
personen.
Op 23 januari was onze eerste lezing met de titel De ontginning van Deurne.
Voor de eerst ook op onze nieuwe locatie in het Groot Atelier van Museum De
Wieger. De opkomst met bijna honderd mensen oversteeg die van al onze lezingen.
Het atelier zat overvol en er moest zelfs een aantal mensen staan. Deze boeiende
lezing werd gegeven door voormalig journalist Ed van de Kerkhof. De twintigsteeeuwse ontginning in Deurne is al enkele jaren zijn onderwerp van studie. Hij is bezig
aan een boek, waarin de opkomst en ondergang van de boerderij van Wiel Geboers
aan de Wilgenroosweg in Liessel centraal staan. Ooit een van de mooiste
ontginningsboerderijen aan de rand van het veen. Nu staat deze leeg, wachtend op
de ontwikkelingen in het verhaal van vernatting en toeristische Peeltroeven.
Op 20 maart gaf Jan Broertjes, geoloog uit Heeze, een lezing over het Brabantse
landschap; de vorming daarvan en zijn vroegere bewoners. Met veel beeldmateriaal
ging hij 2.5 miljoen jaar terug in de tijd; het begin van de vierde geologische periode,
het Kwartair, waarin wij leven. Het Kwartair wordt gekenmerkt door een in geologisch
opzicht snelle opeenvolging van koude glaciale en warmere interglaciale perioden.
Hij vertelde hoe Nederland is ontstaan. Dat de Rijn en de Maas daarbij een
belangrijke rol hebben gespeeld. Dat in die ontwikkeling de Peelbreuk is ontstaan,
die we nog steeds kunnen zien in de Stippelberg in De Rips.
Op 24 april hield Theo Hoogbergen oud-rector van het Peellandcollege, het
voormalige Pius XII-college, in Deurne een lezing over de opgang en neergang van
kloosters in West-Europa. Vanwege zijn bekendheid werd een grote belangstelling
verwacht, zodat vooraf gereserveerd moest worden. We hebben een aantal mensen
teleur moeten stellen, want de zaal was overvol.
De lezing was boeiend met veel mooi beeldmateriaal over het ontstaan van de
klooster- en lekenordes, kloosters, seminaries en kerken zowel in Nederland als in
Europa. Maar ook de grote en snelle terugloop sinds 1965, het definitieve einde van
het kloosterleven door grote aantallen van ambtsverlatingen en uittredingen en
volledige stagnatie van nieuwe kandidaten voor de meeste ordes.
Op 22 mei gaf Pieter Koolen, actief lid van onze heemkundekring, een boeiende
lezing over de geschiedenis van de bid- en gedachtenisprentjes. Daarnaast kwamen
ook prentjes over geboorte, jubilea en andere speciale gelegenheden aan de orde.
Hij schetste de ontwikkeling van zowel de tekst als de afbeeldingen aan de hand van
voorbeelden. Er werd ingegaan op de rol die het prentje kan spelen bij genealogisch
onderzoek en de valkuilen die men daarbij kan tegenkomen.
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Onze jaarlijkse dagexcursie met de bus ging op 5 juli naar Breda. Onderweg ernaar
toe vertelde Klaas Hendriks, lid van de werkgroep, over de contacten tussen Deurne
en Breda en belangrijke of bekende personen die daarbij een rol speelden.
Onze eerst stop was in het Mastbos bij De Boswachter, het oude boswachtershuis uit
1869 en nu restaurant, voor de koffie met gebak. Vervolgens brachten we een
bezoek aan de Koninklijke Militaire Academie. Na een mondelinge inleiding en
informatieve film maakten we met twee gidsen een rondwandeling door verschillende
gebouwen en over het terrein.
Na een heerlijke Brabantse koffietafel gingen we naar de Grote Kerk. Met twee
stadsgidsen van Gilde De Baronie kregen we een rondleiding in de kerk en een
stadswandeling. Voordat we weer naar Deurne teruggingen, sloten we de dag af met
een drankje op ons lunchadres op de Markt om na te praten over een mooie dag vol
kunst, cultuur en architectuur.
Onze jaarlijkse kleine excursie ging dit jaar op 21 september naar het Edah Museum
in Helmond. We kregen een filmpresentatie over het ontstaan van de Edah; van
kruidenierswinkels tot een groot supermarktbedrijf dat meer als 100 jaar een begrip
voor de consument in Zuid-Nederland is geweest.
Daarna een rondleiding van twee uur door twee gidsen die zelf in het bedrijf hadden
gewerkt. Het was een leerzame excursie.
Onze laatste lezing van 2014 werd verzorgd door Bert Beulens op 9 oktober met de
titel Het muzikale leven in Deurne; vanaf de oprichting van de KHD 140 jaar geleden
tot nu. De viering van het 50-jarig bestaan van het Jeugdorkest in 2014 was de
aanleiding.
Bert bracht het boeiend en bevlogen met leuke anekdotes. Rode draad in zijn
verhaal was de betekenis van de inmiddels overleden dirigent Dirk Koster, die vanuit
Klaaswaal naar Deurne kwam.
Donderdag 20 november werd de jaarlijkse film/foto-avond gehouden, die werd
geleid door Hans van Hoek van de werkgroep Beeld en Geluid. Deze werkgroep
bestaat verder uit Pieter Koolen en Theo Vosmeer. De avond stond in het teken van
de mobilisatie, de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Deurne 70 jaar
geleden.
Voor de pauze werden korte filmpjes vertoond over o.a. de mobilisatie, schaatsen
met militairen op het Buntven, de vorderingen van paarden en gesprekken van
inwoners van Deurne en Liessel over hun ervaring in WO II en bij de bevrijding.
Na de pauze waren foto’s te zien van beschadigde kerken en huizen in Deurnecentrum en de kerkdorpen en de bevrijdingsoptochten in Deurne en Liessel. Hans
van Hoek gaf daar een toelichting op.
Veel foto’s over de bevrijding kwamen uit de album van het Imperial War Museum in
Londen. De werkgroep kreeg hierover via het RHC Eindhoven de beschikking. De
overige foto’s kwamen uit het eigen archief van de heemkundekring.
Het was een geslaagde film/foto-presentatie met een opkomst van bijna 100 mensen.
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De werkgroep Lezingen en Excursies bestaat uit Klaas Hendriks, Marie José
Sluismans, Thom van der Straaten en
Contactpersoon Leny Hendriks

Heemkundige quiz
In 2014 werd op zondag 5 oktober weer een heemkundige quiz georganiseerd in de
Maand van de Geschiedenis. Vanwege de sluiting van het Cultuurcentrum werd de
quiz gehouden in het Gerardushuis.
Er is vooraf veel aandacht geschonken aan de quiz in het Weekblad voor Deurne en
op de website van onze heemkundekring. Nelly van Rijt verzorgde de persberichten
en Pieter Koolen maakte de filippinepuzzel. Ondanks de ruime mate van publiciteit
viel de opkomst wat tegen. Ruim 40 personen deden mee aan de quiz.
De filippine werd gewonnen door Klaas Hendriks en hij werd rechtstreeks toegelaten
tot de finale met 10 deelnemers. Na een spannende strijd heeft Hans Timmers de
Kannebuiswisseltrofee gewonnen met negen punten. Tweede werd Klaas Hendriks
met zes punten en derde Hetty van Hoek-Goossens met vijf punten.
De werkgroep Heemkundige Quiz bestaat uit Ludo Boeije, Theo van Daele, Leny
Hendriks, Hans van Hoek en Pieter Koolen.

Bezorgers
De leden van de werkgroep Bezorgers opereren allemaal individueel in hun eigen
wijk, onafhankelijk van elkaar. Deze groep van 14 personen heeft afgelopen jaar wel
11 maal de papieren Nieuwsbrief bij de leden zonder e-mailadres bezorgd. En verder
het jaarprogrammaboekje en drie keer D’n Uytbeyndel bij alle leden.
De leden van de bezorgersgroep zijn: Mieke Evers, Beppie van den Berk, Wim
Boerekamp, Theo van Daele, Thijs Flipsen, Jan Gerrits, Herman Hoffscheuder,
Gerard van Houdt, Louis Litjens, Pieter Koolen, Wies Schoutens, Cor Slaats, Eimert
Swinkels, Pierre Ulen, Anton Vissers en Berry Wijnen.
Wij zijn heel blij dat in de loop van het jaar meerdere leden hun e-mailadres
doorgegeven hebbenen hopen dat nog meer leden hun voorbeeld zullen volgen. Bij
de verzending van de Nieuwsbrief naar het e-mailadres van de leden is de privacy
van de leden gewaarborgd. En, ook niet onbelangrijk, deze digitale Nieuwsbrief
betekent voor de vereniging een enorme financiële ontlasting.
Henk van Straaten moest helaas wegens gezondheidsredenen het klaarmaken van
de pakketjes voor de bezorgers en daarnaast het versturen via de post naar
adressen in het buitengebied en buiten Deurne overdragen. Zijn taak is in de loop
van het jaar overgenomen door Klaas Hendriks, Nico Vosmeer en Leny Hendriks.
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Contactpersoon Leny Hendriks

Archeologie
De werkgroep Archeologie laat in chronologische volgorde de activiteiten van 2014
de revue passeren.
Op 11 februari werd gestart met de verbouwing van de archeologiekelder:
leegruimen ruimte, plafond schilderen, vloer 40 cm uitdiepen,aanbrengen tegelvloer,
stenen trap en wandstrips voor verdere inrichting.
Op 23 maart kwam het archeologierapport J. Roymans mbt het project Meanderen
Astense Aa binnen.
De werkgroep nam op 18 maart deel aan de Erfgoedvergadering. O.a. aanwezig
Nicole Scharp over Hoogdonk archeologie. Het onderzoek (en bijbehorend
archeologisch rapport) is uitgevoerd in 2011. Het rapport is destijds door een
(externe) senior-archeoloog getoetst en akkoord bevonden. Het zal worden getoetst
aan de regels die zijn opgesteld in Partiële herziening Buitengebied en er zal t.z.t.
worden getoetst of op basis van het uitgevoerde onderzoek vrijstelling kan worden
verleend.
Op 19 maart is het Rapport Astense Aa ontvangen van Raab (Waterschap Aa en
Maas). Een uitgebreid verslag van de vondsten en met veel illustratie.
Op 25 maart werd de status van Leensel 13, gebouwd ca. 1800, bekend. Naar
aanleiding van het Monumenten Inventarisatie Plan is dit pand niet aangewezen als
gemeentelijke monument (geen echte parel). Tip: het aanwijzen van monumenten is
alleen op verzoek te doen (bij voorkeur door de eigenaar).
We hebben als heemkundekring Deurne van de gemeente voor onbeperkte tijd een
replica van de vergulde helm te leen gekregen.

Op 30 juni startte het project Bakelse Beemden, een onderzoek Waterschap Aa en
Maas en Raab, geholpen door regionale amateurarcheologen. Van onze
archeologiewerkgroep hebben Louis Litjens en Anton Vissers hieraan deelgenomen.
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Op 2 september heeft Pieter Koolen van Lex van de Haterd o.a. een bronzen 5e
eeuwse gesp ontvangen, bestemd voor onze heemkundekring. Lex had die eerder
gekregen van vinder Pieter Wiegersma; inclusief documentatie.

De werkgroep heeft op 2 september deelgenomen aan de Erfgoedvergadering.
Hierbij is aangegeven dat het niet mogelijk is om bij de archeologische
informatieborden bij de Astense Aa te komen. Ingrid Rijkers van het Waterschap Aa
en Maas liet weten hieraan te gaan werken. In overleg met Waterschap Aa en Maas
zal gesproken worden over een folder over de opnieuw weer meanderende Astense
Aa.
In deze bijeenkomst is ook gesproken over een aanbouw van een pand in de
Kruisstraat. Archeologisch waarschijnlijk geen interessante plek om speciaal
onderzoek naar te doen.
Zie voor verdere details www.heemkundekringdeurne.nl en www.deurnewiki.nl
Antoon Vissers en Louis Litjens

Genealogie
Kernactiviteit van de werkgroep Genealogie was ook in 2014 de wekelijkse
bijeenkomst op maandagochtend in het heemhuis. Iedereen kan er vrij binnenlopen
en er zijn of haar vragen of opmerkingen op genealogisch gebied kwijt.
Op 9 februari gaven Pieter Koolen en Louis Litjens tijdens een radio-interview op
DMG Radio informatie over de geschiedenis van Zeilberg; dit in het kader van de
manifestatie Zeilberg 100 jaar. Pieter Koolen gaf op 10 februari een lezing in
Elsendorp voor de afdeling Cuijk van de Nederlandse Genealogische Vereniging
over genealogie en DeurneWiki / DocuDataDeurne.
Ook in 2014 werd voortgegaan met het digitaal beschikbaar stellen via
DocuDataDeurne van (ook genealogische) informatie aan onze leden. Naast enkele
nieuwe kwartierstaten op de pagina ‘Wie was opa's opa?’ werden ook veel nieuwe
(en oude) bidprentjes gedigitaliseerd. Onder meer Wim Jagers, Ria Bouwmans, de
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heer Sluijsmans, Harrie Biemans, Jan van de Vijver, Thom van der Straaten, Theo
Vosmeer en Hans Timmers leverden daarvoor materiaal aan. Pieter Koolen hield in
De Wieger een lezing over bidprentjes.
Voor de digitalisering van overig materiaal werd vooral hulp geboden door Piet van
de Wal, Johnny Vrijnsen, Catrien Elfrink, Nelly van Rijt, Klaas Hendriks, Pierre en
Josée van der Loo en Thijs van Lierop.
Twee studenten van de AVANS-Hogeschool in Tilburg, Rob Damen en Roy van den
Brand, deden een onderzoek naar de bevolkingsgroei in Deurne en hadden daarover
in het heemhuis een gesprek met enkele werkgroepleden.
Doordat de bibliotheekinventaris nu raadpleegbaar is via DocuDataDeurne is het
mogelijk om snel te zoeken in onze heembibliotheek en daarmee is het
aantrekkelijker geworden om ook onze genealogische boekwerken te raadplegen.
Voor gedetailleerde gegevens zie op DocuDataDeurne: Activiteiten werkgroep
genealogie 2014
Contactpersoon Anton Vissers

Boekenmarkt
Voor de negende keer was er op 28 september 2014 een kleine boeken- en
vlooienmarkt in de tuin achter het Heemhuis. Er waren vijf kramen met zeven
deelnemers, allen leden van de heemkundekring.
Het was schitterend weer met een mooie najaarszon, en er waren volop bezoekers.
Ook in de bibliotheek werden boeken verkocht.
Op naar de tiende markt, met dank aan de werkgroep Bibliotheek en de werkgroep
Zondagsopenstelling.
Contactpersoon Thom van der Straaten

PR
De werkgroep PR is in 2014 met nieuw elan aan de slag gegaan en heeft pro-actieve
acties ondernomen om onze heemkundekring en haar activiteiten beter in beeld te
brengen. Het werven van stemmen in de Rabobank Clubkas Campagne was een van
de speerpunten. Onze inzet via publicaties in het Weekblad voor Deurne en andere
media, onze website, Nieuwsbrieven (ook in extra Nieuwsbrieven via de snelmailer),
een banner op DeurneWiki, via social media en een informatiestand tijdens een
koopzondag voorafgaand aan de campagne heeft een bijzonder goed resultaat
gehad. De opbrengst was een kleine 3.000 euro voor de kas van de heemkundekring;
bijna een verdubbeling ten opzichte van 2013. De heemkundekring eindigde met dat
resultaat op een vijfde plaats in de campagne in Deurne, Asten, Someren en Mierlo;
na drie voetbalclubs en speeltuin De Speuldries.
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Nelly van Rijt, sinds begin van het jaar lid van de werkgroep, heeft het schrijven van
persberichten over alles wat de heemkundekring aangaat op zich genomen. Het
bestuur en alle werkgroepen kunnen daarvoor een beroep op haar doen.
Desgewenst wil zij ook meedenken bij het opzetten van een publiciteitscampagne
voor een activiteit van een van de werkgroepen. Afgelopen jaar deed de werkgroep
Heemkundige Quiz een beroep op haar.
Om Henk van Straaten te ontlasten, verzorgt zij sinds midden 2014 ook voortaan de
Nieuwsbrieven. Omdat met de leden meer gecommuniceerd wordt dan alleen
uitnodigingen voor vergaderingen en andere bijeenkomsten, is besloten de naam
Convocatie te veranderen in Nieuwsbrief. Wanneer bestuur en werkgroepen nieuws
te melden hebben, kunnen zij dit nieuws met vermelding van het telefoonnummer
van de afzender sturen naar n.vanrijt@chello.nl of Stationsstraat 64A, 5751 HG
Deurne. Datzelfde geldt voor verslagen van activiteiten en foto’s. In overleg kan de
werkgroep hierbij een helpende hand bieden.
Dat nieuws wordt dan in de eerstvolgende Nieuwsbrief opgenomen. De inzendtermijn
sluit telkens op de 1e van de nieuwe maand. De Nieuwsbrief verschijnt doorgaans 11
keer per jaar; in de zomervakantie niet.
Sinds september wordt de Nieuwsbrief, kostenbesparend en privacyveilig, via een
snelmailmodule digitaal verstuurd naar leden met een e-mailadres. Deze snelmailer
is beschikbaar gesteld door React online media. De overige leden ontvangen de
Nieuwsbrief op papier; grotendeel bezorgd door leden van de werkgroep Bezorgers.
Het aantal Vrienden van onze heemkundekring is in 2014, mede dank zij de inzet
van onze werkgroep, uitgegroeid naar 15. Leden, die een tip hebben betreffende een
mogelijke Vriend, kunnen contact opnemen met Rob Berkvens of Nico Vosmeer.
De werkgroep bestaat uit Rob Berkvens, Nico Vosmeer, Theo Vosmeer (social media
en DeurneWiki), Nelly van Rijt (Internet) en
Contactpersoon Leny Hendriks

Website/Internet
In mei van dit jaar heeft Emilie Koolen zich om gezondheidsredenen terug moeten
trekken als beheerder van onze site www.heemkundekringdeurne.nl. Nelly van Rijt
heeft haar taak om de site actueel te houden overgenomen. Bestuur en
contactpersonen van werkgroepen kunnen, met vermelding van hun telefoonnummer,
nieuws voor opname op de site doorsturen naar n.vanrijt@chello.nl of naar
Stationsstraat 64A, 5751 HG Deurne.
Ook voor leden van de heemkundekring interessante lezingen, exposities en andere
bijeenkomsten van derden in de regio kunnen worden opgenomen in de Agenda op
de site. Tevens is op de pagina Agenda het dienstrooster te vinden van de
gastvrouwen en –heren op zondagmiddag. Hierin worden tussentijdse wijzigingen
verwerkt.
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Afgelopen jaar is voor het eerst ingezet op een samenspel tussen berichten op de
site met de inzet van social media door Theo Vosmeer. Tijdens de Rabobank
Clubkas Campagne heeft die samenwerking haar vruchten afgeworpen met een
bijzonder mooie opbrengst voor de heemkundekring. Daar waar relevant om de
heemkundekring tevens bij derden in beeld te brengen, zal die samenwerking
worden voortgezet.
Activiteiten van de heemkundekring worden in de Nieuwsbrief, eveneens te vinden
op de pagina Laatste Nieuws van de site, aangekondigd en verslagen; zo mogelijk
met foto. Deze artikelen zijn al vóór het verschijnen van de Nieuwsbrief te lezen op
deze pagina Laatste Nieuws. Meerdere foto’s van een activiteit zijn te vinden op de
pagina Foto’s van de website. Bij de foto’s wordt de naam van de fotograaf vermeld.
Samen met de werkgroep PR wordt voortdurend bekeken of de algemene informatie
op de site voldoet aan de behoefte, dan wel moet worden aangepast. Het doel van
de website is tweeledig; enerzijds om leden van actuele informatie te voorzien,
anderzijds om belangstellenden/potentiële leden/relaties te informeren over de
organisatie van onze vereniging en over datgene waarmee onze vereniging met tal
van werkgroepen zich bezighoudt. Zowel vereniging, bestuur als werkgroepen en
hun activiteiten worden voorgesteld op de site. Ook aan de Vrienden van de
heemkundekring is een aparte pagina gewijd.
Onze heemkundekring heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Een van de voorwaarden daarvoor is het hebben van een informatieve site. Dat de
heemkundekring deze status heeft, levert donateurs een belastingvoordeel op. De
ANBI-gegevens zijn te vinden op de website.
Om bezoekers van onze site te informeren over de geschiedenis van Deurne wordt
op elke pagina met een link verwezen naar onze digitale encyclopedie
www.deurnewiki.nl. Omgekeerd verwijst de site van DeurneWiki naar onze site.
86% van de bezoekers van onze site woont in Nederland. Inwoners van België staan
op de tweede plaats, van de VS op de derde en van Duitsland op de vierde plaats.
Verder weten ondermeer inwoners van Japan, Frankrijk, Groot-Brittannië, NieuwZeeland, Australië, Canada en Suriname onze site te vinden. Het aantal bezoekers
per maand varieerde in 2014 van 140 tot tegen de 200.
Het technisch beheer van de website wordt verzorgd door Manfred Snijders van
Snijders Webdesign
Contactpersoon Nelly van Rijt
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Bibliotheek
In 2014 is aan de bibliotheek van onze heemkundekring een aantal boeken
geschonken. Dat zijn: 100 Jaar Slagerij Bouwmans; Want alles is oud, Hendrik
Wiegersma en de kunst, door Rob Smolders; Het boek van Beek en Donk; Het boek
van Helmond; 30 Jaar Dit Deurne van Ons, bundel vertellingen in het Weekblad voor
Deurne door Peter Vink; Het Hart op de Tong; Familie Franssen “De Smet”;
Noordbrabants Historisch Jaarboek 1992; 22 boekjes van A. A. A. Terruwe;
Receptieboek van oud-burgmeester Lambooij; Geschiedenis der dorpen en
heerlijkheden Deurne, Liessel en Vlierden door H.N. Ouwerling. Verder een foto van
de moeder van Door Klomp.
De werkgroep bedankt namens de heemkundekring alle schenkers.
De werkgroep heeft ook een aantal boeken aangekocht. Dat zijn: Theodora van
Wetten; Uit de kerkgeschiedenis van Deurne door H.N. Ouwerling; Het stille water; In
de tijdgeest van de Peel door Arnold van Loon; Het Dorp door Erik Vink; Veearts in
de Peel door Paul van Gülick; Een nieuw Palet door Bert Beulens; Liefdes Bang door
Hannah Cuppen.
Leden van onze heemkundekring kunnen boeken lenen uit onze bibliotheek. Dat kan
op dinsdag van 19.30 en 21.00 uur en tijdens de open middagen op elke tweede en
vierde zondag van de maand.
Er wordt wel enige zelfredzaamheid gevraagd als er geen lid van de werkgroep
Bibliotheek aanwezig is. De lener moet dan een notitie bij de pc leggen met daarop:
titel, auteur en nummer van het geleende boek, en naam, adres en telefoonnummer
van de lener.
Niet-leden kunnen geen boeken lenen, maar zijn van harte welkom om tijdens de
openingstijden op dinsdagavond en zondagmiddag onze boeken te raadplegen.
De werkgroep Bibliotheek bestaat uit Bep van de Crommenacker, Toos Heinsbergen,
Corry Vissers en
Contactpersoon Jan Bekkers

Vrijwilligersdienst openstellingen heemhuis
Elke tweede en vierde zondag van de maand was het heemhuis van 14.00 tot 17.00
uur geopend voor het publiek. Op deze zondagen zijn drie vrijwilligers aanwezig om
de bezoekers te woord te staan, koffie/thee te schenken, uitleg over de
tentoonstelling te geven en diverse andere vragen te beantwoorden. Zij brengen
vragenstellers desgewenst ook in contact met een op dat gebied deskundige van een
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van de werkgroepen. In het voorjaar tot het najaar is er bij goed weer af en toe ook
gebeugeld op de beugelbaan in de heemtuin..
Het aantal bezoekers is zeer wisselend. Dit kan variëren van enkele tot ruim 40
bezoekers per zondagmiddag. Het is vaak sterk afhankelijk van de tentoonstelling in
het heemhuis. Zo is de tentoonstelling Deurne 70 jaar Bevrijd zeer druk bezocht,
maar ook voor de andere tentoonstellingen was vrij veel belangstelling.
Mensen komen soms met hun eigen verhaal over wat ze meegemaakt hebben. Het
zijn vaak boeiende gesprekken, die voor onze vereniging ook informatief belangrijk
zijn. Ze worden in overleg opgetekend of gebruikt voor artikelen in D’n Uytbeyndel.
Tijdens de tentoonstellingen kregen we vaak aanvullingen op foto’s en artikelen.
Soms konden met die informatie van bezoekers onjuistheden gecorrigeerd worden.
Bezoekers ervaren de ontvangst in het heemhuis als gastvrij en hebben waardering
voor de tentoonstellingen. Dit is terug te lezen in het gastenboek met opmerkingen
als: wij zijn jaloers op jullie gezellige heemkamer en op de mooi vormgegeven
tentoonstelling 1964; complimenten ook voor de foto’s in de buitenexpositie Tijdlijn
Deurne; de expositie Deurne 70 Jaar Bevrijd brengt verhalen weer tot leven en geeft
een prima beeld van die periode.
De medewerkers voor de zondag zijn: Riek Aarts, Door Albers, Jan Bekkers, Beppie
en Peter van den Berk, Rob Berkvens, Anneke Boonstra, Bep v.d. Crommmenacker,
Theo van Daele, Gerard Goossens, Hans Guffens, Louis van de Heuvel, Leny
Hendriks, Dick van Hooff, Gerard van Houdt, Thijs Flipsen, Zus Jacobs, Piet
Jegerings, Pieter Koolen, Sjaak Obers, Anneke van Ooij, Nelly Smets, Henk van
Straaten, Thom van der Straaten, Liesbeth van Veghel, Anton Vissers, Jan Vlemmix,
Nico Vosmeer en Sjaan van de Weyst. Twee keer per jaar wordt een dienstrooster
gemaakt. Elke vrijwilliger is bij verhindering zelf verantwoordelijk voor het ruilen van
zijn of haar dienst. Dit is in het afgelopen jaar soms niet zo goed gegaan.
Elke dinsdagavond is het heemhuis in 2014 van 19.00 tot 21.00 uur eveneens voor
het publiek geopend geweest. Een van de bestuursleden had op die avond de
verantwoordelijkheid.
Deze avond is steeds druk bezocht, meest door leden van de verschillende
werkgroepen. Er is altijd een levendige en interessante discussie. Op deze avonden
was er voor de tentoonstellingen minder belangstelling, behalve voor de expositie
Deurne 70 Jaar Bevrijd.
Van de openstelling op dinsdagavond werd door leden van werkgroepen veelvuldig
gebruik gemaakt om af te spreken met personen die op zoek waren naar informatie.
Dan konden de bibliotheek, genealogische informatie en DeurneWiki geraadpleegd
worden. Ook leden zelf verrichtten op deze avonden diverse werkzaamheden.
Bij goed weer is er, meestal door een vaste kern, op de dinsdagavond weer fanatiek
gebeugeld.
Contactpersoon Leny Hendriks
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Beheer Heemhuis
Als ik de kalender doorblader van het afgelopen jaar, mag ik weer concluderen dat er
zeer druk gebruik gemaakt wordt van onze accommodatie. Een beeld van de
bezetting van het heemhuis in 2014 ziet er als volgt uit:
Maandagmorgen: elke week is er een zeer vruchtbare bijeenkomst van de
genealogiegroep. Naast de vaste bezoekers zijn er regelmatig binnenlopende
geïnteresseerde leden en niet-leden, die informatie willen over de hobby waar ze
thuis driftig aan sleutelen. We vinden deze openstelling een zeer goed initiatief, die
kennelijk ook in een behoefte voorziet.
Woensdagmorgen: bijeenkomst van DeurneWiki en DocuDataDeurne. Ook deze
bijeenkomst kan zich verheugen in belangstelling van mensen van buiten de eigen
groep. Wat deze groep doet, is heel duidelijk. Het hele fotoarchief op DeurneWiki is
keurig geregeld en het actueel houden van DeurneWiki is arbeidsintensief. Leden en
niet-leden kunnen berichten op DeurneWiki plaatsen, maar alles wordt door de
moderatoren nauwkeurig bekeken. Als plaatsingen niet voldoen aan het reglement,
worden die berichten verwijderd. Circa 1500 unieke bezoekers weten per dag de
website te vinden. Deze website voorziet dus heel duidelijk in een behoefte.
Donderdagmorgen: vooral gezelligheid, maar deze ochtenden leveren ook vaak veel
belangrijke informatie op voor de Heemkundekring. Vooral via fotoherkenning voor
ons fotoarchief.
Dinsdagavond: open huis. De avond is in het leven geroepen als klusavond voor
allerlei karweitjes die in het heemhuis te doen zijn. Dat doel is helaas wat verwaterd.
De nadruk is komen liggen op gezellig bijpraten over allerlei heemkundige en nietheemkundige zaken. Een aanzienlijk aantal leden bezoekt deze bijeenkomst.
Op de tweede en vierde zondagmiddag van de maand is het heemhuis voor iedereen
vrij toegankelijk. Met name voor de bezichtiging van de tentoonstellingen. Het aantal
bezoekers per zondag varieert en valt soms wat tegen. Wellicht kan het helpen meer
ruchtbaarheid te geven aan deze bezoekdag.
De bovengenoemde openingstijden voor bepaalde activiteiten gelden het hele jaar.
Alleen tijdens de zomervakantieperiode gaat een aantal activiteiten niet door.
Daarnaast zijn er nog legio andere bijeenkomsten. Zo is er elke maand op
maandagavond een bestuursvergadering en op de woensdag daaraan voorafgaand
een bijeenkomst van de agendacommissie. Er zijn ook regelmatig vergaderingen
over zaken waar het bestuur of andere groeperingen mee bezig zijn. De
werkgroepen D’n Uytbeyndel en PR houden er bijvoorbeeld hun vergaderingen en de
werkgroep Bezorgers maakt er de pakketten klaar voor de bezorging/verzending van
de Nieuwsbrieven, D’n Uytbeyndel en het Programmaboekje.
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Afspraak is dat alle in het heemhuis geplande bijeenkomsten op de kalender worden
vermeld. Dit om lastige doublures te voorkomen. Iedereen houdt zich meestal keurig
aan deze afspraak.
Het is in het heemhuis momenteel een beetje rommelig. Dat komt door de
herindeling en renovatie van het huis. De computer stond in de bibliotheek. Op zich
een goede plaats. Maar op drukke dagen kon er moeilijk aan gewerkt worden. Ook
moest de computer beter beveiligd worden. Door ondeskundig gebruik ontstonden
er regelmatig storingen in hard- en software.
De scanner in de aanbouw van het huis vroeg om een andere plaats. De ruimte was
veel te klein en bovendien niet te verwarmen, zodat de mensen die soms enkele
uren achtereen in de ruimte moesten verblijven door en door koud werden.
Daarom is de opkamer ontruimd. Die wordt omgebouwd tot kantoor. Niet iedereen is
gelukkig met deze oplossing, maar het kan niet anders. De omstandigheden in de
geitenstal bieden geen alternatief.
Een voordeel is in ieder geval dat de bibliotheek nu meer ruimte krijgt en er op de
opendagen veel minder mensen in de ruimte staan. De bibliotheek moet nog wel een
grondige beurt krijgen. Het plan is om alle boeken uit de stellingen te halen en te
bekijken. Doublures worden niet terug gezet en vermiste boeken worden
geregistreerd.
De kelder is nog niet op orde. Door allerlei oorzaken heeft dit karwei wat vertraging
opgelopen, maar er komt schot in. De wanden worden bekleed en voorzien van een
systeem, waarmee legplanken op variabele hoogte kunnen worden aangebracht.
Ook wordt in het midden van de kelder een glazen zuil/vitrine geplaatst, waarin een
permanente tentoonstelling kan worden ingericht.
Als binnen alles op orde is, wordt de geitenstal goed schoongemaakt, ook de
zogenaamde kleine geitenstal. Hierdoor komt behoorlijk wat ruimte beschikbaar,
waarin we onze spullen wat overzichtelijker kunnen opbergen.
Na maanden gesukkel met het koffiezetapparaat hebben we een nieuw gekocht.
Hopelijk houden we ’t hiermee wel droog.
Volgens het rapport van de Monumentenwacht moeten er hier en daar nog wat
reparaties aan het huis worden uitgevoerd. Als het wat rustiger wordt met het
geplande werk, komen ook die reparaties aan de beurt.
Ik wens al onze leden en belangstellenden een geweldig heemjaar in een gastvrij
heemhuis met een prachtig ingerichte tentoonstelling. Zeg het voort. Het is zeer de
moeite waard om eens op de open dagen een bezoek te brengen aan onze gezellige
accommodatie.
Contactpersoon Theo van Daele
21

Beugelbaan
Zoals in eerdere jaren is ook in 2014 de belangstelling voor het beugelen
middelmatig geweest. Desondanks hebben diverse bezoekers er veel plezier aan
beleefd.
Een paar keer hebben we de twee jaarlijkse toernooien in verband met de
weersomstandigheden moeten verschuiven. Het initiatief trouwens, om die
toernooien op de open zondagen te laten spelen, is over het algemeen goed
ontvangen. Vooral ook voor bezoekers van het heemhuis was het leuk om op deze
manier kennis te maken met het beugelspel.
Onderstaand een overzicht van de toernooien en de spelaanvragen van 2014:
 Vrijdag 18 april
: familie Van Bussel met 8 personen
 Zondag 27 april
: toernooi om de Johan Engelsbokaal met 10
personen. Winnaar: Anton Vissers
 Woensdag 4 juni
: Gepensioneerdenvereniging Philips Deurne
(GVPD) met 14 personen
 Woensdag 2 juli
: groep Rijksdienst Cultureel Erfgoed met 26
personen
 Zondag 14september
: toernooi om de Peter Swinkels Trofee met 7
personen. Winnaar: Klaas Hendriks
In totaal hebben 79 personen gebruik gemaakt van onze beugelbaan.
Na 11 oktober hebben we het seizoen met een tevreden gevoel kunnen afsluiten.
Hopelijk gaat het in 2015 weer zo goed verlopen.
Contactpersoon Thijs Flipsen

Beeld en Geluid
De samenvoeging van de werkgroepen DeurneWiki en Beeldarchief tot nieuwe
werkgroep Beeld en Geluid is voltooid.
Het samenvoegen in 2013 van de werkgroep Beeldarchief en de werkgroep
DeurneWiki tot de nieuwe werkgroep Beeld en Geluid is achteraf een gouden greep
gebleken (in de woorden van Hans van Hoek). Onderafdelingen van de werkgroep
zijn: Fotoarchief, Filmarchief en Audioarchief.
De werkgroep Beeld en Geluid komt elke tweede woensdag van de maand om 14.00
uur in het heemhuis bij elkaar om de voortgang, opmerkingen en plannen te
bespreken. De leden zijn: Thijs Flipsen , Anneke van Hoek, Hans van Hoek, Gerard
van Houdt, Pieter Koolen, Jan Kuijten, Jan Vlemmix en Theo Vosmeer.
Fotoarchief: Anneke van Hoek heeft in december 2013 in totaal 21.058 foto’s
gecomprimeerd tot < 100kB. Een enorme klus! Joost de Haan heeft de foto’s, die tot
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dan toe beheerd werden met het offline databasesoftware Microsoft Access, op 29
december 2013 overgezet naar de online MediaWiki databasesoftware in DeurneWiki.
Er bleken ‘geen’ auteursrechtelijk beschermde foto’s aanwezig te zijn die in het intern
Digitaal Historisch Archief (DHA = Docu-Data-Deurne) opgeslagen moesten worden.
Hans van Hoek zette tot eind 2013 ruim 24.000 teksten stuk voor stuk over uit zijn
privé beheerprogramma ACDsee naar een Wordbestand. Deze teksten zijn in circa 4
maanden tijd vanuit Word-documenten gekopieerd naar betreffende foto’s in
DeurneWiki! Een geweldige klus waar vrijwilligers van DocuDataDeurne, maar vooral
Fien Verrijt, een grote bijdrage aan geleverd hebben.
Na afronding van het ‘initiële proces’ bleek dat er in het Fotoarchief ontzettend veel
dubbele foto’s en foto’s van (zeer) slechte kwaliteit aanwezig waren. In de loop van
2014 zijn de dubbele foto’s zoveel mogelijk verwijderd en de beste exemplaren
gehandhaafd. We zijn er in geslaagd om de foto’s van slechte kwaliteit voor een deel
uit te wisselen tegen betere versies. Ook blijken veel van de ingevoerde foto’s een
zeer beperkte of helemaal geen historische waarde te hebben. Deze foto’s zullen in
de loop der jaren uit DeurneWiki verwijderd worden.
Door de gebruikers ingevoerde teksten: er zijn steeds meer mensen, HKK-leden,
bekenden en onbekenden, die teksten in DeurneWiki aanvullen, corrigeren of foto’s
ter beschikking stellen. Een hoopgevende ontwikkeling.
Verder heeft Anneke de binnenkomende foto’s ingeschreven, opgeslagen en
ingevoerd in het Fotoarchief, daarna verkleind en in DeurneWiki geplaatst. Anneke
scant en bewerkt nog steeds het grootste deel van de nieuwe foto’s. Het werken met
DeurneWiki maakt het nu echter ook mogelijk dat Pieter en Theo, indien nodig, hier
een bijdrage aan kunnen leveren.
Bronarchief: van alle bestanden hebben Hans en Anneke kopieën gemaakt op dvd in
de hoogste resolutie; kopieën van alle foto’s, films, muziek- en gesprekopnames.
Deze ruim 300 dvd’s zitten in een koffer als back-up. Dat koffer staat nog steeds in
huize Van Hoek. Om als back-up te kunnen dienen, moet dat koffer echter op een
andere locatie bewaard worden (Doornehof, heemhuis?).
Fotoherkenning: Elke donderdag komen van 10.00 tot 12.00 uur circa 20 mensen in
het heemhuis bijeen. Daar worden de foto’s met bijschriften vanuit DeurneWiki op het
grote scherm getoond. De aanwezigen proberen mensen, objecten en tijdzones te
herkennen en de in DeurneWiki aanwezige tekst te beoordelen. Hans van Hoek en
Thijs Flipsen maken notities van de gemaakte opmerkingen en Hans van Hoek
verwerkt deze thuis, zichtbaar voor iedereen, in DeurneWiki.
Projecten en presentaties: in 2014 heeft de werkgroep Beeld en Geluid meegewerkt
aan projecten en regelmatig presentaties van oude foto's uit ons Fotoarchief met
bijpassend commentaar verzorgd voor diverse verenigingen:
 Woensdag 15 januari: presentatie geselecteerde foto’s in Zalen van Bussel
voor de vereniging van gepensioneerd gemeentepersoneel.
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Elke 1e woensdag van de maand 2 uur. Ouderen St. Jozef. De Zorgboog.
11 x, per uur 200 foto’s.
Vrijdag 16 mei: in St.-Willibrorduskerk aan de Markt, in het kader van de
Concertcyclus, voorstelling Het Dorp met Erik Vink. 776 foto’s.
Vrijdag 23 mei: ouderen Zorgdorp Deurne: 330 foto’s.
Zondag 15 juni tot begin december: Tentoonstelling in de St.Willibrorduskerk in Deurne in het kader van de 150 e geboortedag van
pastoor Roes. Circa 100 foto’s en bijna alle teksten uit DeurneWiki
September tot voorjaar 2015: Tijdlijn I: 150 foto’s in Deurne-centrum.
Zondag 5 oktober: Heemkundige Quiz in het Gerardushuis in Walsberg.
Donderdag 20 november: jaarlijkse foto- en filmavond in het Gerardushuis.
Thema: Deurne 70 jaar bevrijd. Totaal 302 foto’s.
November: medewerking verleend aan de verfraaiing van het
transformatorhuisje aan de Spoorlaan met twee wandgrote historische foto’s
uit het archief van Heemkundekring H.N. Ouwerling. Medewerking aan 60
jaar Foka met 5 foto's en 10 jaar Snackbar met 4 foto's; foto’s voorzien van
watermerk.
Medewerking aan 100 jaar Zeilberg. Veel foto’s uit het fotoarchief en teksten
uit DeurneWiki
Ter voorbereiding van de eerste lustrumviering van DeurneWiki in april
2015 circa 60 foto’s aan Fotoclub Optica ter beschikking gesteld.

Wie wat waar: deze rubriek in het Weekblad voor Deurne wordt tijdens de
maandelijkse vergadering besproken en iedereen kan er foto’s voor nomineren. Hans
en Anneke treden als contactpersoon op. Het gelijknamige artikel op de hoofdpagina
van DeurneWiki loopt synchroon met het WvD en er is een duidelijke interactie met
de gelijknamige rubriek in DeurneWiki.
Filmarchief: de activiteiten met betrekking tot het filmarchief liggen in verband met de
afwezigheid van een bekwaam cineast voor actief beheer helemaal stil. Er wordt
gezocht naar zo’n bekwaam cineast.
Audioarchief: voor een actief beheer van het Audioarchief wordt nog gezocht naar
een bekwaam persoon.
Lokaal Historische Werkgroepen: het Liessels Historisch Erfgoed (LHE) heeft het
afgelopen jaar circa 295 historische foto’s in DeurneWiki ingevoerd.
De werkgroep Neerkants Historisch Erfgoed (NHE), onderdeel van het museum
Techniek met een Ziel, heeft nog geen concrete stappen gezet.
Het Zeilbergs Historisch Erfgoed (ZHE) heeft naar eigen zeggen circa 5.000
historische foto’s ter beschikking, waarvan in 2015 zo’n 15-25% in DeurneWiki
opgenomen zal worden.
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DeurneWiki: het aantal unieke bezoekers is het afgelopen jaar gestabiliseerd op circa
1500 per dag. In de beginperiode waren er ongeveer 300-350 unieke bezoekers per
dag, dat aantal groeide in 2011 naar 450-500, in 2012 naar 800 en in 2013 naar circa
1500. Er waren uitschieters tot 2100 per dag.
Het aantal artikelen groeide van 2900 eind 2010 tot 3900 eind 2011 tot 5625 eind
2012 en 6400 eind 2013 tot 7060 eind 2014. Daarnaast is de kwaliteit van de inhoud
van reeds bestaande artikelen, dankzij informatie en beeldmateriaal afkomstig uit de
hele wereld, in de loop van 2014 wederom verbeterd.
Aan deze groei en verbeteringen in 2014 hebben meegewerkt: Hans van Hoek,
Anneke van Hoek, Joost de Haan, Fien Verrijt, Pieter Koolen, Theo Vosmeer, Wil van
Deursen, Pierre van Dalen, Frits Regtien, Cor Slaats, Gerard Aarts, Luuk Keunen,
Anton Vissers, Harrie Martens, Harrie Verberne, Jan van Deursen, Anja Tabor, Jan
Goevaerts, Harrie Biemans, Huub Timmermans (vanuit Canada), Joke Brugmans,
Robin van de Mortel, Richard Schoutissen en nog een aantal mensen die anoniem
(onder IP-adres) meegewerkt hebben. Onder hen zijn personen die dagelijks zo’n 4
tot 8 uur hieraan besteden.
In verband met het hoge aantal bezoekers heeft het datacenter IS-group in
Purmerend DeurneWiki in loop van 2014 verhuisd naar een andere server. Deze
verhuizing resulteert in de piekuren helaas tot te lange wachttijden, ‘verwrongen
beelden’ en tot de foutmelding ‘Internal Server Error’. De klachten zijn aangemeld bij
IS Group. Eind 2014 zal Joost de Haan de database voor de derde keer opschonen.
DeurneWiki TR Plekke: de Schietbaan en Museum Techniek met een Ziel in
Neerkant zijn als locaties toegevoegd. Geen verder nieuws te melden.
Virtuele Oudheidkamer: door tijdgebrek vanwege de zeer drukke werkzaamheden
(Oudheidkamer, DeurneWiki, Fotoarchief, Filmarchief, Geluidsarchief, fotoherkenning,
vergaderingen, etc.) is er helaas nog geen aanvulling gekomen voor de Virtuele
Oudheidkamer.
Technisch beheer: ook in 2014 heeft Joost de Haan de beheerstaken uitgevoerd. Op
29 december 2013 heeft Joost MW-software geüpgraded van v1.17.5 naar v1.22.0,
een grote softwarewijziging. Op 18 december heeft Joost de Haan een nieuwe
fotovieuwer aan DeurneWiki toegevoegd, een verrijking bij het bekijken van foto’s.
DeurneWiki heeft in 2014 relatief probleemloos gedraaid.
Ook voor eind 2014 is een kleinere update gepland. Voor het totaaloverzicht zie:
http://www.deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=Deurnewiki_version_history
Mede namens Hans van Hoek en Pieter Koolen voor dit jaarverslag,
Contactpersoon Theo Vosmeer
Educatie
Er zijn in 2014 geen activiteiten geweest in het kader van educatie.
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In 2014 is ons aantal Vrienden uitgebreid. Het zijn:
 Driessen Logistics, Voltstraat 5, 5753 RL Deurne
 Juwelier van Hooff, Stationsstraat 4, 5751 HE Deurne
 Isoprofs bv, Tiendschuur 14, 5768 SB Meijel
 Assurantie- en Makelaarskantoor Swinkels bv, Kerkstraat 17, 5751 BG
Deurne
 Autobedrijf van Tilburg, Dukaat 1, 5751 PW Deurne
 Mieke en Gerard van Houdt, Deurne
 Eetcafé De Potdeksel, Markt 4, 5751 BE Deurne
 React online media, Jan Tooropstraat 3, 5753 DK Deurne
 Zalen van Bussel, St. Jozefstraat 77, 5753 AS Deurne
 Restaurant De Eeterij, Stationsstraat 17, 5751 HA Deurne
 P.v.d.Wal, BPG Holten van de Wal, Veldstraat 37, 5751 AA Deurne
 Brands Beheer bv, Wiegershof 21, 5751 XJ Deurne
 Keurslager Antoine van Baars, Stationsstraat 20, 5751 HE Deurne
 Rob Berkvens, Deurne
 Quick Print Deurne, Stationsstraat 64, 5751 HG Deurne
Het bestuur wil een beroep doen op uw medewerking om in het
Jaarverslag 2015 een nog langere lijst van Vrienden te kunnen
presenteren. Kandidaten kunt u aanmelden bij Nico Vosmeer tel.
315207 of bij Rob Berkvens tel. 0492-345124.
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