Jaarverslagen 2015
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 2015.
U kunt lezen, dat er weer veel werk is verzet bij het vastleggen van de geschiedenis
van Deurne. Wanneer u zich realiseert dat al dit werk gedaan wordt door een
zestigtal heel actieve leden, mogen wij best trots zijn op deze prestatie.
Onze secretaris Karin Akkers heeft alle notulen nageplozen en heeft het jaarverslag
van het bestuur samengesteld. Hierdoor weet u wat het bestuur besproken heeft in
2015.
Het is natuurlijk fijn, dat we steeds meer leden tot onze vereniging mogen rekenen.
Daar moeten beslist mensen bij zijn, die onze werkgroepen willen en kunnen
versterken. Je moet er alleen mee beginnen. Een duwtje nodig? Ik zou zeggen: loop
eens binnen bij ons Heemhuis. Bij de genealogie- en DeurneWikibijeenkomsten op
een maandag- of woensdagmorgen. Of op de dinsdagavond tijdens het open huis.
Op die avonden zijn altijd leden aanwezig die u alles kunnen vertellen over de
werkgroepen en u willen helpen om een start te maken. Uit eigen ervaring weet ik dat,
wanneer je er eenmaal mee begint, je echt heel veel plezier kunt beleven aan het
weer te voorschijn halen van een deel van onze Deurnese geschiedenis. Op
donderdagmorgen kunt u ons helpen met het herkennen van personen en zaken op
oude foto’s. Dat leidt vaak tot erg leuke reacties en van het een kan het ander komen!
Mijn grote wens is om EDUCATIE binnen en vanuit onze heemkundekring meer
gestalte te geven. Wat zou het mooi zijn wanneer we interessante lesprogramma’s
over de Deurnese geschiedenis kunnen aanbieden aan de scholen. Er moeten
beslist leden zijn, die ons kunnen helpen om dergelijke programma’s te maken.
Sociale media kunnen daarbij voor de jeugd een aansprekende functie vervullen.
Kortom, fijn dat u ons financieel ondersteunt met uw lidmaatschap of als onze Vriend,
maar u ziet: u kunt nog meer doen binnen onze fantastische vereniging!

Rob Berkvens,
voorzitter
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JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR OVER 2015
Op 23 februari 2015 werd een Algemene Ledenvergadering gehouden in ’t Trefpunt,
waarbij
ruim
42
stemgerechtigde
leden
aanwezig
waren.
Bestuurlijk diende zich in 2015 het volgende aan:
 Op 23 februari: het terugtreden van Henk van Straaten als secretaris en van
Nico Vosmeer als penningmeester. Beiden bleven lid van het bestuur. Bij
acclamatie werden Karin Akkers en Jan Adriaans tot nieuwe bestuursleden
gekozen en door het bestuur benoemd tot respectievelijk secretaris en
peningmeester.
 Gerard van Houdt, tweede secretaris, is in 2016 volgens rooster aftreedbaar
en gaf aan zich niet meer herkiesbaar te stellen.
 Rob Berkvens, voorzitter, is volgens rooster in 2016 aftreedbaar en gaf aan
zich voor de periode van een jaar herkiesbaar te stellen.
 Dick van Hoof zal na zijn afwezigheid in de tweede helft van 2015 zijn taken
weer oppakken.
Het bestuur zal de algemene ledenvergadering van 22 februari 2016 voorstellen
geen vervanger voor Gerard van Houdt aan te stellen en het bestuur een jaar de
gelegenheid te geven een goede vervanger voor Rob Berkvens te zoeken.
Huldiging
De bestuursleden Nico Vosmeer en Henk van Straaten werden gehuldigd met de
zilveren draagspeld van Stichting Brabants Heem als dank voor hun jarenlange
verdiensten voor de Heemkundekring in de functie van penningmeester
respectievelijk secretaris.
.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar 11 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
 Overleg met de gemeente
 Restauratie Kasteelbrug
 Subsidie afwerking Schietberg
 Activiteiten en samenstelling van de werkgroepen
 Gebied Stationsstraat/Lage Kerk
 Excursies naar Leuven en Neerkant
 Vrienden van de heemkundekring
 Vijf jaar DeurneWiki en tentoonstelling ism Optika
 Nieuwe locatie lezingen
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Tijdlijn Deurne II en III
Ledenlijst en - administratie
Stationspark Deurne
Opslag archief buiten Heemhuis
Rabobank Clubkascampagne
Public Relations
Uytbeyndel (wel/niet in kleur) en huisstijl
Jaarvergadering
Financieel jaaroverzicht 2015 en begroting 2016 & reservepositie
Straatnamencommissie
Vrijwilligersmiddag
Boekenmarkt
Deelname aan de Museumkring Peelland
Groot kasteel
Afwerken Schietberg
SBW: Wisseltentoonstelling Kerk / Bevrijdingsconcert 5 mei 2015
Cultuuratelier
Financieringsvoorstel DeurneWiki
Bezoek HKK Nistelrode op 27 juni 2015
Afscheid Herman Hofschreuder (Mon. Cie.)
Hub van Doorneschool
Attentie bij ziekte, jubileum, overlijden e.d.
Samenspraak werkgroepen uit de kerkdorpen
Erfgoedcommissie/Historische Geografie/Gemeente
Reclame DeurneWiki
Eessense Put
Inventarisatie inboedel HKK (in- en extern)
Tentoonstelling Hoofdzaak
Tentoonstelling KDO
Heemhuis- en tuin
12,5 jarig jubileum Historisch Café
Toon Kortooms jaar.
Samenwerking met historisch erfgoed (kerkdorpen)
ALV 22 februari 2016/opstelling

In 2015 is één keer, op 30 november, met de werkgroepen vergaderd.
Vertegenwoordiging
Onze heemkundekring is vertegenwoordigd in:.
 Samenwerkingsverband Bezoekerscentra in de Peel
 De gemeentelijke monumentencommissie
 De Raad van Aangeslotenen van Brabants Heem
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Museumkring Peelland
Cultuur Atelier
Lezingenreeks cultuurhistorie in de Peel

Bij een aantal officiële gelegenheden heeft het bestuur belangstelling getoond door
aanwezig te zijn.
Contacten
Er zijn in 2015 contacten geweest met de volgende personen en organisaties
 De Wieger
 Museumkring Peelland
 Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
 Prins Bernhard Cultuurfonds
 Erik Vink
 Gonnie Feddema
 Burgemeester Hilko Mak
 Pastoor Paul Janssen
 Wethouder Nicole Lemlijn
 De heer Snoeijs, Limburgse kastelenstichting
 Heemkundekringen Nistelrode, Aarle-Rixtel, Veghel.
 Peelnetwerk
 Maarten de Graad
 Hub van Doorneschool
 Woningbouwvereniging Bergopwaarts
 De heer Jan Hohmann
 KDO
 Martien van Hooff
 Ad en Anja Welten
 VVV Deurne
 Kringen Historisch Erfgoed Zeilberg, Neerkant en Liessel
 Nicole Scharp beleidsmedewerker gemeente Deurne
 Jan Timmers, St. Archeologisch Samenwerkingsverband
 Stichting Erfgoed Brabant
 De Monumentenwacht
 Historisch Nieuwsblad
 Diverse archeologen
 Diverse subsidieverstrekkers
 Cultuurcentrum Martien van Doorne
 Bestuur kasteel De Keverberg, Kessel
 Redacties Weekblad voor Deurne, Eindhovens Dagblad
 Harrie Maas, het Monumentenhuis
 Firma Franssen
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Henk Kneepkens
Hans van den Broek
Jos Reniers
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
Stichting Holtens Molen
Stichting Behoud St.-Willibrorduskerk
Stichting Heerlijck Huijs van Doerne

Leden
Op 1 januari 2015 had de Heemkundekring 430 leden. Aan het einde van 2015
hebben we 364 leden, 80 gezinsleden,1 jeugdlid (de andere 2 zijn in 2015 18
geworden); in totaal 445. Daarnaast 5 ereleden en 16 Vrienden.
Alle leden ontvingen 11 keer een reguliere nieuwsbrief met daarin nieuws van onze
heemkundekring over lezingen, excursies, tentoonstellingen, laatste nieuws en
allerlei informatie over onze vereniging en over andere heemkundige zaken. In het
kader van de Rabobank Clubkas Campagne werd een specifieke nieuwsbrief met
stemoproep verstuurd. Ook kregen de leden een informatieboekje toegestuurd en de
edities 84, 85, 86 en 87 van ons tijdschrift D’n Uytbeyndel.

Karin Akkers
secretaris

Ledenadministratie
In begin van 2015 is Liesbeth van Veghel gestopt met het bijhouden van de ledenlijst.
Leny Hendriks heeft de coördinatie van wijzigingen in de ledenadministratie
overgenomen.
Met ondersteuning van Theo Vosmeer is een nieuw digitaal systeem voor de
ledenadministratie opgezet. Er is een draaiboek gemaakt door penningmeester Jan
Adriaans en coördinator ledenadministratie Leny Hendriks. Het is geredigeerd door
Nelly van Rijt en goedgekeurd door het bestuur. Nu e.e.a. in een draaiboek is
vastgelegd, is voor iedereen duidelijk wat de werkwijze is en wie waarvoor
verantwoordelijk is.
Aan het einde van elke maand stuurt Leny Hendriks de bijgewerkte ledenlijst naar
Nelly van Rijt voor het versturen van de digitale nieuwsbrieven, naar het dagelijks
bestuur en naar Pieter Koolen in verband met het wachtwoord dat nieuwe leden
kunnen aanvragen om in te kunnen loggen op DokuDataDeurne.
Leny Hendriks stuurt een welkomstbrief naar de nieuwe leden en Vrienden van onze
heemkundekring en bij opzegging een bevestiging van de opzegging.
Coördinator: Leny Hendriks
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Vrijwilligersmiddag
De jaarlijkse vrijwilligersmiddag op zondag 6 september werd door zo’n dertig
vrijwilligers bezocht. De beugelbaan was zoals gewoonlijk overkapt met een grote
partytent. We hielden het droog maar het was behoorlijk fris ondanks dat de zon af
en toe tevoorschijn kwam. Het was een gezellige middag met heerlijke hapjes en
drankjes.
Thom van der Straaten werd met 40 punten gekozen tot vrijwilliger van het jaar en
kreeg door zijn voorgangster Leny Hendriks het bij de eretitel behorende ‘schildje’
omgehangen.
Organisatie: het bestuur
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JAARVERSLAGEN WERKGROEPEN 2015
Heemtuin
Voor onze werkgroep is het jaar 2015 rustig verlopen; met een prettige onderlinge
samenwerking.
We hielden ons bezig met jaarlijks terugkerende werkzaamheden zoals:
 harken van paden en wieden van onkruid,
 vegen van de stoep voor en achter en opzij van het heemhuis,
 snoeien van buxus en struiken en sproeien bij erge droogte,
 maaien van het gras naast de beugelbaan met onze tweedehandse ‘nieuwe’
grasmaaier,
 poten van lente- en zomergoed,
 aandacht voor bemesting, ook met kalk, ter verbetering van de grond die vaak
kurkdroog was en vol haarworteltjes zat.
 dus veel sproeien, tot zelfs drie keer per week twee uur tijdens de tropisch
hete dagen van afgelopen zomer.
Verder hebben we er een mooie, opnieuw geschilderde tweedehandse bank onder
de lindeboom bij gekregen. En we hebben wat meer oog gekregen voor bloeiende
planten in potten om de tuin ‘aan te kleden’. Als het budget het toelaat, zullen we
daarvan meer gebruik gaan maken. Nadeel is wel dat je ze regelmatig water moet
geven en de mogelijkheid moet hebben ze te laten overwinteren.
Ook hebben wij voor de afvoer van de bladeren op de beugelbaan gezorgd en van
de overige bladeren buiten de perkjes. Dat is elk jaar weer veel werk. Theo van
Daele heeft daar ook bij geholpen. En we kregen versterking van onze werkgroep
met iemand met groene vingers die nooit stil staan.
De werkgroep bestaat uit Toos Heinsbergen, Eimert Swinkels en Annie BiemansLouwers en contactpersoon Wim Boerekamp

Tentoonstellingen
Er zijn drie tentoonstellingen gerealiseerd in 2015:
08-02-2015 t/m 14-06-2015
: 100 jaar Elektrisch Licht
28-06-2015 t/m 25-10-2015
: Hoofdzaak
08-11-2015 t/m 28-02-2016
: 75 jaar KDO en meer!
Deze tentoonstellingen kregen veel belangstelling. Met name 100 jaar Elektrisch
Licht werd erg goed bezocht.
De werkgroep kwam, naast de geïnvesteerde tijd in vele individuele gesprekken, in
de diverse zoektochten en in de inrichting van de tentoonstellingen, zeker twaalf keer
bij elkaar voor gezamenlijk overleg.
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De werkgroep bedankt alle leden en instanties, maar ook de vele particulieren van
buiten de vereniging die bij de totstandkoming van de diverse exposities behulpzaam
waren met tips en materialen.
De werkgroep bestaat uit Fien Verrijt, Harrie Martens, Rob Berkvens en
contactpersoon Josée van der Loo

D’n Uytbeyndel
Begin 2015 is de redactie van D’n Uytbeyndel uitgebreid met Marcel van der Voort.
Zijn speciale belangstelling gaat uit naar de opmaak van boeken. Hij heeft inmiddels
de opmaak van ons tijdschrift overgenomen van Pieter Koolen.
Er is gediscussieerd over de mogelijkheden om de vormgeving aantrekkelijker te
maken en foto’s in kleur op te nemen. Een van de redenen voor deze discussie was,
dat D’n Uytbeyndel een groter publiek zou kunnen bereiken als elke editie zich ook in
het omslag meer zou onderscheiden van eerdere edities. Omdat de PR-werkgroep
momenteel bezig is een nieuwe huisstijl en actualisering van het logo te ontwikkelen,
besloot de redactie het resultaat van dit initiatief af te wachten en de foto’s in D’n
Uytbeyndel alleen dan in kleur af te drukken als dat een meerwaarde heeft. De
meeste historische foto’s zijn bovendien vooralsnog in zwart/wit.
In de ledenvergadering van februari 2015 werd de belangstelling voor een digitale
versie van D’n Uytbeyndel gepeild. Er was nauwelijks belangstelling voor. Op dit
moment ontvangt een lid in Canada D’n Uytbeyndel digitaal.
In 2015 werden losse Uytbeyndels niet alleen in het heemhuis verkocht maar ook bij
boekhandel Berkers. De verkoop is wel wisselend maar succesvol. De reguliere
oplage is 450 exemplaren groot.
Dit jaar is met succes een oproep gedaan aan gastschrijvers. Er is vervolgens een
editie verschenen die grotendeels door gastschrijvers werd gevuld. Hierop kwamen
weer veel reacties binnen, die waardevol zijn voor de heemkundekring.
In 2015 zijn vier Uytbeyndels uitgebracht. Evenals in 2014 werd gezocht naar
artikelen die passen bij een thema. In de eerste uitgave van 2015, nummer 84, werd
aangehaakt bij de tentoonstelling 100 jaar Elektrisch Licht in Deurne. In dit nummer
verschenen ook twee bijdragen van gastschrijvers over de Vergeten Oorlog. Deze
editie is uitverkocht.
De tweede uitgave, nummer 85, was een speciale editie bij gelegenheid van het
vijfjarige bestaan van DeurneWiki en de fototentoonstelling Deurne Toen en Nu in
samenwerking met fotoclub Optika. Deze Uytbeyndel werd in full colour uitgegeven in
een oplage van 500 exemplaren en is eveneens uitverkocht.
Uitgave nummer 86 was opnieuw een bijzondere D’n Uytbeyndel. Deze editie werd naast het artikel over Tuinbouwvereniging Neerkant door Rob Berkvens en het artikel
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‘Vragen als het nog kan’ van Marcel van der Voort, beiden redactieleden, - gevuld
door gastschrijvers.
De vierde editie, nummer 87, werd verzorgd door onze redactieleden en
gastschrijvers. Maar liefst vier auteurs lieten zich inspireren door onze aandacht voor
de huisslacht.
De redactie bestaat uit Rob Berkvens, Ed van de Kerkhof, Pieter Koolen, Nelly van
Rijt, Marcel van de Voort en contactpersoon Leny Hendriks
Lezingen en Excursies
In 2015 organiseerde de werkgroep Lezingen en Excursies negen activiteiten: zes
lezingen, twee excursies en een foto- en filmavond. Het aantal bezoekers van de
lezingen was wisselend. De lezingen verhuisden vanwege plaatsgebrek in het Groot
Atelier in De Wieger per 1 januari 2015 naar het Parochiecentrum, behalve de lezing
van Ed van de Kerkhof over Het Riet. Die werd op verzoek van Historisch Erfgoed
Zeilberg gehouden in Den Draai in Zeilberg. De lezing op 1 oktober was in een mum
van tijd uitverkocht; ruim 150 bezoekers. Daarom werd de lezing op 8 oktober
nogmaals gehouden; weer ruim 140 bezoekers. Zo’n massale belangstelling is in de
historie van de heemkundekring nog nooit voorgekomen!
De foto- en filmavond in het Gerardushuis trok 100 belangstellenden. De grote
excursie naar Leuven in België telde 47 personen; de kleine excursie naar Museum
Techniek met een Ziel 16 personen.
Op 22 januari verzorgde Hans van de Laarschot een lezing over de Koningshoeven
in Helenaveen. Hij was eerder werkzaam bij het Regionaal Historisch Centrum
Eindhoven op het gebied van cultuurhistorie van de Peel. Midden jaren ‘80 van de
vorige eeuw heeft hij het omvangrijk archief van de Maatschappij Helenaveen
toegankelijk gemaakt.
De zogenaamde Koningshoeven werden in de eerst decennia van de vorige eeuw
gebouwd door Maatschappij Helenaveen. De lezing van Van de Laarschot had
vooral betrekking op het ontstaan van deze Koningshoeven en de eerste jaren dat ze
in bedrijf waren. Een aantal is inmiddels in particuliere handen overgegaan, van
functie veranderd of verdwenen. Na afloop ontstond er een levendige discussie
tussen Hans van de Laarschot en het publiek.
Op 19 maart gaf Cees Verhagen uit Someren een lezing over oorlogspropaganda,
die met WO I een enorme vlucht nam, en over kritische prenten met de titel: Spotten
met de vijand. Verhagen schetste allereerst de situatie waarin de Grote Oorlog is
ontstaan. Hoe de strategische belangen van grootmachten als Duitsland, Frankrijk,
Groot-Brittannië en Rusland zich deden gelden en met elkaar in botsing kwamen.
Hoe het nationalisme een grote rol ging spelen en hoe de industriële ontwikkeling
een andere oorlogsvoering mogelijk maakte. Een oorlogsvoering die niets meer te
maken had met de heroïek van man tegen mangevechten in veldslagen, maar
gebruik ging maken van massavernietigingswapens.
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Op 16 april hield oud-Deurnenaar Wim van Heugten een lezing met de titel: Pieter
Brueghel, een bijzondere schilder in een bijzondere tijd. Als klein kind raakte Van
Heugten al in de ban van de schilder Brueghel. Hij woonde aan de rand van het
Brabantse Breugel, tegenover de kerk. Met zijn vader WAM van Heugten maakte hij
vaak een wandeling naar het Brueghelmonument in het dorp.
Hij ging in op opties die genoemd worden als geboorteplaats van Pieter Brueghel
(1525/1530-1569). Hij zou in Breda geboren zijn of in Kleine/Grote-Brogel bij Bree in
Belgisch Limburg. Door contacten met verschillende archivarissen en schilderijen van
Pieter Brueghel met kerken die lijken op kerken in de Meierij, raakte Wim van
Heugten er steeds meer van overtuigd dat de wortels van de schilder in de Meierij
liggen.
Over deze ontdekkingstocht, maar ook over de bijzondere kunst van Pieter Brueghel
hield hij een persoonlijk getinte voordracht met lichtbeelden. Na afloop ontstond er
een levendige discussie. Jammer dat er maar 28 belangstellenden waren. De lezing
had een groter publiek verdiend.
Op 28 mei verzorgde Miranda van de Mortel, geboren in Helenaveen en opgegroeid
in Zeilberg, een boeiende lezing voor een groot geïnteresseerd publiek met de titel:
Schon plekskes; dwalen door Deurne en de Peel.
Miranda erfde de liefde voor geschiedenis van haar vader en vindt het belangrijk die
geschiedenis levendig te houden. Haar devies is: een locatie krijgt meer betekenis
als je de verhalen over deze plekskes kent. Vooral als die verhalen gaan over
mensen die tot de verbeelding spreken.
Zij begon haar lezing met een aantal portretten van personen uit de 16 e eeuw tot nu.
Van personen uit Deurne en de Peel, maar ook van ver daarbuiten. Zij hebben deze
omgeving ooit als thuis beschouwd en hier hun sporen achtergelaten, soms bijna
letterlijk. Zij hebben ook te maken met haar Schon Plekskes. Veel bekenden uit
Deurne passeerden de revue, zoals o.a. Jan van Ooy die het Zeilbergs volkslied
schreef en componeerde, arts-schilder Hendrik Wiegersma, zijn zoon Friso, de
tekstdichter van het Dorp, Hub van Doorne, de oprichter van de DAF, zangpedagoge
Aaltje Noordewier-Reddingius, maar ook gravin Anna van Egmond, getrouwd met
Willem van Oranje (de Zwijger), en nog vele anderen personen. De lezing werd druk
bezocht.
Onze jaarlijkse dagexcursie met de bus ging op 5 september naar Leuven in België
met 47 personen. Deze excursie was gepland op 4 juli. Vanwege de extreme hitte
van bijna 40 graden Celsius die die dag werd verwacht, werd de excursie verplaatst
naar 5 september.
Klaas Hendriks wilde op de heenreis het een en ander vertellen over Leuven en de
relatie met Deurne. Helaas werkte de microfoon in de bus niet optimaal en moest hij
zijn verhaal afbreken. Tijdens de stop met koffie en gebak in restaurant Salons
Georges in het centrum maakte hij zijn verhaal af. Vervolgens bracht de bus ons door
de smalle straten van Leuven naar de prachtige Norbertijnerabdij Park, gesticht in
1129 op initiatief van Godfried 1, graaf van Leuven en hertog van Neder-Lotharingen.
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We werden op het terrein en in de gebouwen rondgeleid door twee gidsen. Vooral
het interieur van de bibliotheek is van een indrukwekkende schoonheid, evenals het
plafond van de refter. De kerk die ook als parochiekerk gebruikt wordt, is rijk versierd
met barokke beelden, altaren en biechtstoelen. De abdij kreeg zijn barokke vorm in
de 18e eeuw.
Na een heerlijke lunch, weer in het restaurant Salons Georges, gingen we met twee
stadsgidsen naar het schitterend stadhuis uit de 15e eeuw. Omdat de VRT opnames
maakte, konden we helaas niet de prachtige St.-Pieterskerk en de schatkamer
bezoeken. Als alternatief stelden de stadsgidsen het Grote Begijnhof voor. Het begon
helaas flink te regen en de afstand naar het Begijnhof was redelijk groot. Een groep
liet het Begijnhof schieten en vertrok voortijdig naar het laatste doel van de excursie:
Brouwerij Domus. De andere gids trotseerde met de groep de regen en ging stoer
door. In Brouwerij Domus werd afgesloten met een drankje en nagepraat over de
mooie dag vol kunst, cultuur en architectuur voordat we weer naar Deurne
teruggingen.
Met onze jaarlijkse kleine excursie bezochten we op 30 augustus het Museum
Techniek met ’n Ziel in Neerkant. De twee gidsen wisten ons met gemak te boeien.
Hun verhalen over de voorwerpen en de aankleding van de ruimten vertelden ons
zoveel meer over de tijd van vroeger. Ze namen ons mee naar de tijd van toen en
vonden bij ons gezelschap een gewillig oor. Voor de meesten van onze
heemkundeleden had de excursie een hoog ‘oh ja-gehalte’. Het was een feest van
herkenning. De pauze met koffie en wafel was na anderhalf uur wel verdiend.
Het aangebodene was inhoudelijk prima. Doordat er zowel onderdelen als complete
nog werkende oude apparaten te zien waren en het verhaal zoveel toevoegde.
Waarschijnlijk door het mooie weer waren er maar 16 personen.

Ed van de Kerkhof tijdens zijn lezing. Foto: Hein van Bakel
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Op 1 en 8 oktober verzorgde Ed van de Kerkhof een boeiende en inspirerende lezing
over het Riet, met schitterende foto’s van Hein van Bakel. Twee honderd jaar
geleden was het Riet in Zeilberg woeste grond. Broekland, hei, een paar
schaapskooien en verder niets. Er werden plaggen gestoken, bijenkorven uitgezet en
men liet er schapen grazen. Eind achttiende eeuw al werden grote stukken van het
gebied in kleine kavels verkocht aan de inwoners van Deurne en zelfs
weggeschonken aan hen die het niet konden betalen. Ondanks specifieke problemen
vanwege de lage ligging en de Peellandbreuk, veranderde het gebied in keurige
rechthoekige percelen gecultiveerde landbouwgrond.
Een lezing over de geschiedenis van ‘nieuw land’ en zijn bewoners; nieuwkomers
toen, Zeilbergers nu. Bewoners van wie de familiegeschiedenis op het Riet nu al vele
generaties teruggaat.
Onze laatste lezing van 2015, en tevens de laatste in het Parochiecentrum (want we
verhuizen per 2016 naar het cultuurcentrum in Deurne), werd verzorgd door Frits
Booy op 29 oktober met de titel: Ziet, hoe Sint Nicolaas zijn leven soms waagt. Hij
plaatste de Sint en de Sinterklaasviering in een historisch context.
Frits Booy, voormalig leraar Nederlands, is geboeid geraakt door het leven van de
heilige Nicolaas en de viering van zijn naamdag. Hij illustreerde zijn lezing met foto’s
en prenten. Nicolaas moet geleefd hebben tussen 250 - 325 na Chr. Hij volgde zijn
vader op als bisschop van Oost-Romeinse stad Myra (nu Demre in Turkije). Hij is in
Myra begraven. Als beschermheilige van de zeevaarders werd hij veel vereerd in
kerken en kapellen aan de kusten van Europa. Amsterdam heeft maar liefst 8 kerken
die de naam Sint Nicolaas dragen of droegen. Hoogtepunt van de verering van de
heilige lag rond het jaar 1000.
Booy belichtte het ontstaan en de veranderingen van het Sinterklaasfeest met
gebruiken, attributen, lekkernijen, het paard van Sinterklaas, sinterklaasliedjes,
kinderboeken, etc. Door de eeuwen heen zijn er verhalen en legendes overgeleverd.
In de middeleeuwen was een duivel de ‘compagnon’ van Sinterklaas; later Zwarte
Piet. Hij ontwikkelde zich in de loop van de tijd tot hulpje van Sinterklaas.
Frits Booy had een niet zo groot maar erg geïnteresseerd publiek.
Op 19 november was onze jaarlijkse film/fotoavond in het Gerardushuis. Met ingang
van 2016 wordt deze voortaan afgewisseld met een historische quiz over Deurne.
De avond werd geleid door Hans van Hoek van de werkgroep Beeld en Geluid. Deze
werkgroep bestaat verder uit Pieter Koolen en Theo Vosmeer. Het programma
bestond uit twee films voor de pauze en daarna een kroegentocht door Deurne aan
de hand van foto’s.
In de eerste film vertelt beeldend kunstenaar Joep Coppens (1940) uit Vlierden over
zijn achtergronden en wat hem motiveert om de beelden in zijn hoofd vorm te geven
zoals hij dat doet. De film geeft een goed inzicht in het werk van Joep Coppens en in
zijn kunstenaarschap. De film van Joep Coppens is in 2010 gemaakt door Henk
Goorts, Paul van Hoek en Jacques Moors van Videoclub Deurne bij gelegenheid van
zijn gouden kunstenaarsjubileum.
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De tweede film gaat over Huize De Romein dat in 1913 in opdracht van Hendrik
Ouwerling werd gebouwd. De film geeft een overzicht van de geschiedenis van het
pand en de bewoners en is gemaakt door Henk Goorts bij gelegenheid van het
eeuwfeest van dit pand.
De werkgroep Lezingen en Excursies bestaat uit Klaas Hendriks, Marie José
Sluismans, Thom van der Straaten en contactpersoon Leny Hendriks
Bezorgers
De bezorgers opereren allemaal individueel in hun eigen wijk, onafhankelijk van
elkaar. De groep van 16 personen heeft afgelopen jaar 12 maal de papieren
Nieuwsbrief bij de leden zonder e-mailadres bezorgd. En verder het informatieboekje
met jaarprogramma en vier keer D’n Uytbeyndel bij alle leden.
De leden van de bezorgersgroep zijn: Mieke Evers, Wim Boerekamp, Theo van
Daele, Thijs Flipsen, Jan Gerrits, Gerard Goossens, Gerard van Houdt, Louis Litjens,
Josée van der Loo, Pieter Koolen, Wies Schoutens, Cor Slaats, Eimert Swinkels,
Pierre Ulen, Anton Vissers en Berry Wijnen.
In het begin van het jaar zijn Beppie van den Berk, vanwege verhuizing, en Herman
Hoffschreuder gestopt.
Wij zijn heel blij dat in de loop van het jaar weer meerdere leden hun e-mailadres
hebben doorgegeven en hopen dat er nog meer leden hun voorbeeld zullen volgen.
Bij de verzending van de nieuwsbrief naar hun e-mailadres is de privacy van de
leden gewaarborgd. En ook niet onbelangrijk, deze digitale Nieuwsbrief betekent
voor de vereniging een enorme financiële ontlasting en bespaart de bezorgers
tochtjes door weer en wind.
Het klaarmaken van de pakketjes voor de bezorgers en daarnaast het versturen via
de post naar adressen in het buitengebied en buiten Deurne wordt verzorgd door
Leny Hendriks en Nico Vosmeer. Klaas Hendriks zorgt ervoor dat de pakketjes bij de
bezorgers komen.
Contactpersoon Leny Hendriks
Archeologie
De kelder in het Heemhuis is uitgediept en in het midden is een
tentoonstellingsvitrine geplaatst. Aan de zijwanden zijn schappen gemonteerd. De
komende maanden wordt de elektrische voorziening in de kelder aangepast en zal
de inrichting met archeologische vondsten worden gestart.
Meandering Bakelse Aa door Waterschap Aa en Maas: wij en meerdere amateurarcheologen hebben met de metaaldetector gezocht naar archeologische vondsten.
Gevonden is o.a. een nader door Theo de Jong te onderzoeken zeldzame
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middeleeuwse paardenschedel. Het eindrapport van Jan Rooymans zal spoedig
volgen.
Toevalsvondsten: deze zijn nader omschreven in het Archeologiebeleid van de
gemeente Deurne.
- Zo is er b.v. een sluitsteen voor een kruisgewelf uit de Late Middeleeuwen
gedetermineerd.
- Bij de bouw van een carport bij de Vlierdense molen zijn geen archeologische
vondsten aan getroffen.
- Evenmin bij de dekversterking van de kasteelbrug aan het Haageind , waar ter
versteviging ook vier schroefpalen werden gestort.
- Ontdekking van drie boerderijen, gelegen hebbende op de Blikhalm of
Achterste Beersdonk. Vroeger Vlierdens grondgebied, nu behorende tot de
gemeente Helmond.

Anton Vissers bij het werk aan de kasteelbrug.

Middeleeuwse sluitsteen(?)

Louis Litjens en contactpersoon Anton Vissers
Oudheidkamer
De Oudheidkamer van de Heemkundekring is een verzameling oudheidkundige
voorwerpen (verzameld sinds 1954!) die voor het nageslacht bewaard worden.
Uit deze verzameling kiest de werkgroep Oudheidkamer voorwerpen die geschikt zijn
om opgenomen te worden in de Virtuele Oudheidkamer op DeurneWiki. Hiervoor
komen alleen voorwerpen met een bijzondere betekenis of verhaal in aanmerking.
Deze worden met foto en gegevens geplaatst op DeurneWiki. Alle voorwerpen
blijven gewoon in de Oudheidkamer en zijn tevens beschikbaar voor
tentoonstellingen, onderwijs, etalagemateriaal, etc.
De voorwerpen lagen opgeslagen op de zolder van het Heemhuis. Aangezien het
dak van het Heemhuis gerenoveerd wordt, moest de Oudheidkamer tijdelijk
verhuizen! Maar waarheen? Jan van de Vijver bood op 6 juli 2015 uitkomst: hij stelde
voor onbepaalde tijd een grote, droge schapenschuur ter beschikking, geïsoleerd en
16

wel. Bovendien schonk hij ons een paar honderd verhuisdozen; nog van zijn eigen
verhuizing. Dat betekende: alles inpakken en verslepen naar de schuur. In november
2015 was de zolder leeg.
Op het ogenblik is door de Oudheidkamer in de hal van het gemeentehuis een vitrine
ingericht met oudheidkundige voorwerpen. Voor iedereen te bezichtigen tijdens de
openingsuren van het gemeentehuis.
Hartelijk dank aan de gulle gevers die ons het afgelopen jaar weer voorwerpen
geschonken hebben.
Contactpersoon Hans van Hoek
Genealogie
Kernactiviteit van de werkgroep Genealogie was ook in 2015 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. We hebben
weer diverse personen kunnen helpen bij het zoeken naar hun voorouders.
Ook hebben we geholpen om deze gegevens in een digitaal programma te plaatsen
en uitgelegd hoe daar alles in werkt.
In 2015 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 veel nieuwe (en oude)
bidprentjes gedigitaliseerd.
Doordat de bibliotheekinventaris te raadplegen 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
Contactpersoon Anton Vissers
Boekenmarkt
Voor de tiende keer was er op 27 september 2015 een kleine boeken- en
vlooienmarkt in de tuin achter het Heemhuis. Al voordat de deur van het Heemhuis
open ging was er belangstelling. Toch is het aanbod het waard om te proberen meer
publiciteit voor de boeken- en rommelmarkt te genereren.
Op naar de elfde markt op 25 september 2016, met dank aan de werkgroep
Bibliotheek en de werkgroep Zondagsopenstelling.
Contactpersoon Thom van der Straaten
PR
De werkgroep PR is ook in 2015 verder aan de slag gegaan om de heemkundekring
en haar activiteiten beter in beeld te brengen en bekendheid te geven. Het werven
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van stemmen in de Rabo Clubkas Campagne was een van de speerpunten. We
zetten in op publicaties op onze website en in Nieuwsbrieven (ook in extra digitale
Nieuwsbrieven), op een banner op DeurneWiki, via sociale media en deden
oproepen bij de heemkundelezingen. Aan de gevel van het heemhuis hing een groot
bord van Anton Vissers om aandacht te vragen voor stemmen op onze heemkunde.
We eindigden dit jaar op de zesde plaats in het hele gebied van de campagne; in
Deurne, Asten, Someren en Mierlo samen. De opbrengst was € 2.288,00.Een mooi
bedrag, maar het was lager dan vorig jaar. De reden was enerzijds dat een stem €
4,00 opleverde in plaats van € 5,00 in 2014, én we kregen 24 stemmen minder.
Besloten is om ook in 2016 van het werven van stemmen een speerpunt te maken.
Een tweede speerpunt is het vernieuwen van onze huisstijl en het aanpassen van
ons logo. We willen daarmee onze presentaties meer uitstraling geven. Er is een
Inventarisatie gemaakt voor welke doeleinden het logo en huisstijl nodig is. De
werkgroep PR buigt zich hierover. De streefdatum van invoering was 1 januari 2016,
maar door de complexiteit wordt het begin 2016.
Er werden persberichten aangeboden aan het Weekblad voor Deurne en andere
media. Sinds Nelly van Rijt in 2014 het schrijven van persberichten op zich heeft
genomen, hebben het bestuur en de werkgroepen regelmatig hiervan gebruik
gemaakt. Bijvoorbeeld bij het verschijnen van een nieuwe editie van D’n Uytbeyndel,
een opening van een tentoonstelling of aankondiging van een lezing. Ook voor het
redigeren van verslagen en draaiboeken kan een beroep op haar gedaan worden.
In 2015 is de nieuwsbrief 11 keer verschenen en tussendoor voor degenen met een
e-mailadres ook actueel nieuws via de snelmailer.
Nelly van Rijt heeft veel aandacht besteed aan de uitvoering van de nieuwsbrieven
om de leden op een aantrekkelijke manier te voorzien van actuele informatie.
Datzelfde geldt voor de nieuwsartikelen en de agenda op onze website
www.heemkundekringdeurne.nl Er komen regelmatig positieve reacties binnen.
Bestuur en werkgroepen kunnen meewerken aan de optimalisering van de
nieuwsvoorziening aan onze leden. Zij kunnen hun nieuws met vermelding van
telefoonnummer van de afzender sturen naar n.vanrijt@chello.nl of Stationsstraat
64A, 5751 HG Deurne. Datzelfde geldt voor verslagen en foto’s van activiteiten. In
overleg kan de werkgroep hierbij een helpende hand bieden.
Er is regelmatig in de nieuwsbrief een oproep aan leden geplaatst om hun emailadres door te geven, zodat de nieuwsbrief, kostenbesparend en privacy veilig,
digitaal verstuurd kan worden naar leden. Veel leden hebben hier gehoor aan
gegeven. Het aantal nieuwsbrieven op papier is teruggebracht naar 42. De bezorgers
zijn hierdoor ook ontlast.
Het aantal Vrienden van onze heemkundekring was in 2015 gestegen naar 18.
Helaas gaan we 2016 van start met 16 Vrienden. Het komend jaar gaat de
werkgroep zich inzetten om meer Vrienden te werven en te houden. Leden die een
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tip hebben betreffende een mogelijk Vriend, kunnen contact opnemen met Rob
Berkvens of Nico Vosmeer.
De werkgroep bestaat uit Rob Berkvens, Nico Vosmeer, Theo Vosmeer (sociale
media en DeurneWiki), Nelly van Rijt (nieuwsbrieven, website) en
Contactpersoon Leny Hendriks
Website/Internet
Sinds medio 2014 houdt Nelly van Rijt onze site www.heemkundekringdeurne.nl.
actueel. 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 onze heemkundekring interessante lezingen, exposities en
andere bijeenkomsten van derden in de regio kunnen worden opgenomen in de
Agenda op de site. Tevens is op die pagina Agenda het dienstrooster te vinden van
de gastvrouwen en –heren op zondagmiddag. Hierin worden tussentijdse wijzigingen
verwerkt.
Er wordt in voorkomende gevallen ook ingezet op een samenspel tussen berichten
op de site en de inzet van sociale media door Theo Vosmeer. Tijdens de Rabobank
Clubkas Campagne heeft die samenwerking haar vruchten afgeworpen met een
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 in een
afdrukvriendelijk pdf-bestand te vinden op de pagina 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 Nieuws. Meerdere foto’s van
een activiteit zijn te vinden op de pagina Foto’s van de website. Bij de foto’s wordt
uiteraard 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 leden van actuele informatie voorzien, anderzijds
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
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ANBI-gegevens en de mogelijke voordelen van schenkingen aan onze vereniging
zijn te vinden op de website; zie http://www.heemkundekringdeurne.nl/anbi.html
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 website.
85% 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 Brazilië op de vierde plaats.
Verder weten ondermeer inwoners van Duitsland, Frankrijk, Japan, Italië, NieuwZeeland, Rusland, Canada, Groot-Brittannië en Suriname onze site te vinden. Het
aantal bezoekers per maand varieerde in 2015 van 146 tot 590. Een flinke stijging
ten opzichte van 2014. Het aantal per maand bezochte pagina’s op de site varieerde
van 499 tot 2846. Deze cijfers geven eveneens een flink gegroeide belangstelling
aan ten opzichte van 2014.
Het technisch beheer van de website wordt verzorgd door Manfred Snijders van
Snijders Webdesign
Contactpersoon Nelly van Rijt
Bibliotheek

Ook in 2015 mocht onze bibliotheek weer een groot aantal boeken als
geschenk ontvangen. De schenkingen worden regelmatig gepubliceerd op onze
website en in onze nieuwsbrieven. Ze worden, evenals geschonken
documenten, gedachtenisprentjes, etc. geregistreerd op de voor leden
toegankelijke Docudatadeurne. De werkgroep wil dan ook alle schenkers
namens de Heemkunde heel hartelijk bedanken.
Er zijn ook boeken aangekocht, zoals ‘Dirk Koster, mens en musicus’,
geschreven door Bert Beulens en het ‘Het lied dat onze moeder zong’,
geschreven door Ton Dekker en Henk Kuijer.
Leden van onze vereniging kunnen boeken lenen op dinsdag van 19.00 tot
21.00 en op de tweede en vierde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00
uur. Indien er geen lid van de werkgroep Bibliotheek aanwezig is, dient op een
briefje bij de pc naam, adres, telefoonnummer, nummer van het geleende
boek, de auteur en de titel van het boek genoteerd te worden.
Niet-leden kunnen geen boeken lenen. Zij kunnen wel de boeken in de
bibliotheek in komen zien c.q. lezen.
De werkgroep is zeer verheugd dat ze de nummering van boeken af heeft
kunnen ronden. Pieter Koolen heeft op Docudatadeurne een update van alle
boeken gemaakt. Daaruit bleek dat de bibliotheek enkele dubbele exemplaren
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bevatte. Deze zijn verwijderd. De vrijgevallen nummers zullen worden
hergebruikt voor nieuwe boeken
Contactpersoon Jan Bekkers
Vrijwilligersdienst openstellingen heemhuis
Elke tweede en vierde zondag was het heemhuis van 14.00 tot 17.00 uur geopend
voor het publiek. Op deze zondagen zijn telkens drie vrijwilligers aanwezig om de
bezoekers te woord te staan, koffie/thee te schenken, uitleg te geven over de
tentoonstelling en diverse andere vragen te beantwoorden. Zij brengen
vragenstellers desgewenst ook in contact met een op dat betreffende gebied
deskundige binnen een van de werkgroepen. Van het voorjaar tot het najaar wordt er
bij goed weer af en toe 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 aantal is mede afhankelijk van de tentoonstelling
in het heemhuis.
Mensen komen soms met hun eigen verhaal; over wat ze in het verleden
meegemaakt hebben. Het zijn meestal boeiende gesprekken die voor onze
vereniging ook informatief belangrijk zijn. In overleg met degene die het verhaal
vertelt, wordt e.e.a. opgetekend of gebruikt voor artikelen in D’n Uytbeyndel.
Bezoekers van de tentoonstellingen zijn positief kritisch. We krijgen regelmatig
aanvullende informatie op foto’s en artikelen. Soms kon met aanvullende informatie
van bezoekers een onjuistheid gecorrigeerd worden.
De 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 de gezellige huiskamer en op de mooie
vormgeving van de tentoonstelling over elektriciteit; complimenten voor Tijdlijn
Deurne I en II en de foto-expositie in het gemeentehuis Toen en Nu, georganiseerd
in het kader van het 5-jarig bestaan van Deurne Wiki in samenwerking met fotoclub
Optica.
De medewerkers voor de zondag zijn: Karin Akkers, Jan Adriaans, Riek Aarts, Door
Albers, Jan Bekkers, Beppie en Peter van den Berk, Rob Berkers, Anneke Boonstra,
Bep v.d. Crommenacker, Theo van Daele, Gerard Goossens, Dick van Hoof, Hans
Guffens, Louis van de Heuvel, Leny Hendriks, 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.
Dick van Hoof is begin 2015 tijdelijk gestopt in verband het maken van een
wereldreis. Liesbeth van Veghel is in de tweede helft van het jaar gestopt als
vrijwilligster.
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Elk half jaar wordt er 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 goed gegaan. Dat is bijzonder lastig voor de andere collega’s van dienst.
Elke dinsdagavond is het heemhuis in 2015 van 19.00 tot 21.00 uur ook voor het
publiek geopend geweest. Een van de bestuursleden had op die avond de
verantwoordelijkheid. Deze avond is steeds druk bezocht; meestal door leden van de
verschillende werkgroepen. Er is altijd een levendige en interessante discussie over
diverse onderwerpen. Op deze avonden was voor de tentoonstellingen minder
belangstelling.
De openstelling op de dinsdagavond werd door leden van de werkgroepen tevens
veelvuldig gebruikt om af te spreken met personen die op zoek waren naar informatie.
Dan konden de bibliotheek, de 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. Hierbij zijn nog steeds nieuwelingen welkom; ook vrouwen!
Contact persoon Leny Hendriks

Beheer Heemhuis
Als we de kalender in het Heemhuis bekijken dan is op alle dagen van de week wel
een of andere activiteit vermeld. Op drie dagen van de week zijn de ochtenden bezet
door vaste gebruikers. De maandagochtend is gereserveerd voor archeologie en
genealogie; op woensdagmorgen is DeurneWiki te gast en de donderdagmorgen is
voor fotoherkenning.
De middagen en avonden zijn voor allerlei doeleinden te gebruiken en leden die een
ruimte nodig hebben vullen hun wens in op de kalender. Een globale telling geeft aan
dat in het Heemhuis ca. 20 uur per week een of meerdere ruimtes worden gebruikt.
De werkgroepbijeenkomsten op maandag- en woensdagmorgen kennen ook een
vrije inloop voor anderen voor het inwinnen van informatie. Het is echter raadzaam
om, als men een wat meer tijdvergend onderwerp wil bespreken, een afspraak te
maken met een van de werkgroepleden.
Tijdens de inloopmorgen op donderdag worden foto’s getoond uit onze collectie. Dit
betreft voornamelijk foto’s van mensen of zaken waarvan de Heemkundekring weinig
of niets weet. De bezoekers zijn veelal gepensioneerden die over veel informatie
beschikken over Deurne en zijn inwoners. De bijeenkomst treft een dubbel doel, een
gezellige morgen voor de bezoekers en een schat aan informatie voor de
Heemkundekring. De bijeenkomst wordt dan ook ‘fotoherkenning’ genoemd. De
belangstelling voor deze bijeenkomsten is erg groot; het Heemhuis zit op
dondermorgen stampvol.
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Behalve de genoemde vaste bijeenkomsten zijn er ook regelmatig terugkerende
vergaderingen van het DB en algemeen bestuur, voorbereidende vergaderingen van
de werkgroepen,
organisatievergaderingen rondom projecten als Tijdlijn,
vergaderingen met historische werkgroepen van de kerkdorpen en beugelmiddagen.
Het Heemhuis is elke tweede en vierde zondagmiddag van de maand en elke
dinsdagavond ook open voor het publiek.
Het Heemhuis is inmiddels ruim 100 jaar oud en toe aan een grondige
onderhoudsbeurt, vooral voor de kelder en het dak kon deze renovatie niet worden
uitgesteld. In goed overleg met de heer J. Hohmann zijn we begonnen; een
aannemer vernieuwt het dak. De werkzaamheden aan het dak worden – bij redelijk
weer - per 1 februari 2016 gestart. De voorbereidende werkzaamheden voeren we
zoveel mogelijk in eigen beheer uit met een aantal vrijwilligers. Hartelijk dank voor de
onmisbare hulp!
Helaas bezorgen deze acties de vergaderende werkgroepen veel overlast; lawaai en
stof zijn zeer hinderlijk. We hadden beloofd de werkzaamheden vooraf aan te
kondigen en soms is dat niet goed of tijdig gebeurd, hiervoor onze oprechte excuses.
De zolder krijgt een nieuwe indeling. De kamertjes verdwijnen, er wordt ruimte
gemaakt voor opslag van spullen van de Oudheidkamer en er komt een ruimte voor
het fotograferen van de vondsten. De grote open zolder wordt ingericht als
permanente tentoonstellingsruimte van de Oudheidskamer. De vier ramen in de
kopgevels zijn inmiddels vernieuwd.
Aanvankelijk was het de bedoeling om de opkamer weer als slaapkamer in te richten,
maar DeurneWiki wil graag de kamer gebruiken voor de scanapparatuur.
De renovatie van de kelder nadert zijn voltooiing. De kelder is 40 cm dieper gemaakt,
de wanden zijn bekleed met stalen platen en hieraan zijn legplanken bevestigd. In
het midden staat een glazen vitrine met verlichting en ook hierin worden legplanken
gemonteerd voor kleine, bijzondere vondsten.
Het verdiepen van de kelder maakte een nieuwe trap noodzakelijk. De
Monumentenwacht wist raad en stelde het volgende voor: “maak een trap zoals in
kerktorens wordt gebruikt. Het bespaart ruimte en past bij het monument.” Inmiddels
is de trap gerealiseerd, maar blijken we een cursus ‘trapgebruik’ te moeten
organiseren want er zijn al enkele leden onzacht in de kelder beland. We moeten
zorgen dat de ruimte beneden gemakkelijk en veilig bereikbaar is. Al met al, de
kelder heeft een geweldige facelift ondergaan en wordt een prachtige
tentoonstellingsruimte voor de archeologen.
Contactpersoon Theo van Daele
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Beugelbaan
De beugelbaan is afgelopen jaar gebruikt door een vaste kern van beugelaars. Die
vaste kern zou graag nieuwe spelers willen begroeten. Belangstellenden voor de
beugelsport zullen door hen worden ingewijd in het spel.
Ook in 2015 zijn de jaarlijkse toernooien gespeeld. Anton Vissers won de Pieter
Swinkels Trofee en Louis Litjens de Johan Engels Bokaal.
We hebben geconstateerd dat de beugelbaan op korte termijn toe is aan renovatie.
De omheining moet o.a. nodig vernieuwd worden. De eerste plannen zijn besproken.
Contactpersoon Theo van Daele
Beeld en Geluid
De werkgroep Beeld en Geluid bestaat uit de volgende subgroepen:
-Audio archief*
-DeurneWiki
-Docudatadeurne
-Filmarchief*
-Fotoarchief
*Bij gebrek aan leden zijn deze werkgroepen niet actief. De werkzaamheden worden
voorlopig zo goed als mogelijk door Hans van Hoek verricht.
De werkgroep Beeld en Geluid vergadert elke tweede woensdag van de maand in
het heemhuis. Om 14.00 uur komen de leden bij elkaar om de voortgang,
opmerkingen en plannen met elkaar te bespreken.
Technisch- / systeembeheer: Pieter Koolen en Theo Vosmeer vergaderen een keer
in de zes weken met Joost de Haan (vrijwilliger / geen lid van onze heemkundekring)
op donderdag vanaf 19.30 uur en bespreken alle noodzakelijke technische aspecten
met Joost.
De werkgroep Beeld en Geluid bestaat uit Thijs Flipsen, Anneke van Hoek, Pieter
Koolen, Jan Kuijten, Jan Vlemmix, Theo Vosmeer en contactpersoon Hans van Hoek.
Fotoarchief: Anneke van Hoek heeft in december 2015 in totaal 2651 foto’s van de
werkgroep Liessels Historische Erfgoed (LHE) gecomprimeerd tot onder <80kB en
Joost de Haan heeft de foto’s, die tot dan toe beheerd werden met de offline
databasesoftware Microsoft Excel, op 28 december 2015 overgezet naar de online
MediaWiki databasesoftware in DeurneWiki.
Na afronding van voornoemde handelingen bleek dat er bij de geüploade LHE-foto’s
veel dubbele foto’s, foto’s van (zeer) slechte kwaliteit en foto’s met een geringe
historische waarde aanwezig waren. In de loop van 2016 moeten de dubbele foto’s
zoveel mogelijk verwijderd worden waarbij de beste exemplaren gehandhaafd zullen
worden.
Verder heeft Anneke de binnenkomende foto’s ingeschreven, gescand, bewerkt en
ingevoerd in het Fotoarchief, daarna verkleind en in DeurneWiki geplaatst. Anneke
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scant en bewerkt nog steeds het grootste deel van de foto’s die ter beschikking
komen. Vanaf juni 2014 is het mogelijk dat andere werkgroepleden Anneke hierbij
ondersteunen en alleen bestanden per USB-stick aanleveren voor opname in het
bronbestand.
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. Het gehele fotoarchief, circa
30.000 foto's, staat ook geparkeerd op twee externe schijven in HR en LR op twee
verschillende locaties.
Fotoherkenning: Elke donderdag komen tussen 10.00 en 12.00 uur circa 20 mensen
bijeen in het heemhuis, waar de foto’s en de bijbehorende bijschriften vanuit
DeurneWiki op het grote scherm getoond worden. Het zijn zeer interactieve sessies
geworden. De aanwezigen proberen personen, objecten en tijdzones op de getoonde
foto’s te herkennen en de in DeurneWiki aanwezige tekst te beoordelen. Daarnaast
mag iedereen vragen met betrekking tot foto’s ter bespreking stellen. Hans van Hoek
en Thijs Flipsen maken notities van de gemaakte opmerkingen en Hans verwerkt
deze thuis in DeurneWiki zodat ze voor iedereen zichtbaar worden.
Er voelen zich steeds meer mensen betrokken bij het onderhoud van de content in
DeurneWiki. Er zijn steeds meer mensen, HKK-leden, bekenden en onbekenden, die
teksten in DeurneWiki aanvullen, corrigeren of foto’s ter beschikking stellen. In 2015
stelde het IWM in Londen bijvoorbeeld 121 foto’s uit haar collectie beschikbaar die
tijdens WWII in de gemeente Deurne gemaakt zijn.
Bijzondere data:
- Op zondagavond 8 maart 2015 ging de teller onderaan op de hoofdpagina door de
miljoen-grens!
- Op vrijdag 10 april 2015 om 16.00 uur werd in de hal van het gemeentehuis, in het
kader van het vijfjarig bestaan van DeurneWiki, de fototentoonstelling Deurne Toen
en Nu onder grote belangstelling door burgemeester Hilko Mak geopend. Ook
verscheen er een speciaal themanummer van D’n Uytbeyndel.
- 17 september 2015: het 8000e artikel, genaamd ‘Peuterspeelzaal het Debberke’
werd in DeurneWiki geschreven. Auteur: Emilie Koolen.
- 21 november 2015 was wat DeurneWiki betreft een bijzondere avond. Gemiddeld
telt de digitale encyclopedie dagelijks zo'n 1000 unieke bezoekers; op die dag waren
het er meer dan 1400. Op een normale dag zijn er op DeurneWiki ongeveer tien tot
twintig personen tegelijkertijd online. Tijdens de Dorpsquiz Deurne Wittut waren er
dat op een gegeven moment meer dan 120 en de database bleef prima functioneren.
Projecten: In 2015 heeft de werkgroep Beeld en Geluid aan de volgende projecten
meegewerkt en werden regelmatig presentaties van oude foto's uit ons Fotoarchief
met bijpassend commentaar voor diverse verenigingen verzorgd:
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- Tijdlijn Deurne II: circa 165 foto’s in Deurne-centrum. Theo Vosmeer zat namens de
heemkundekring in de werkgroep. De voorbereiding Tijdijn Deurne III (Toon
Kortoomsjaar) is al enkele maanden in voorbereiding.
- De tweejaarlijkse foto- en filmavond vond plaats in het Gerardushuis.
- Fotopresentaties: Hans van Hoek heeft in 2015 namens de heemkundekring
negentien fotopresentaties gehouden waarbij hij circa 6000 foto's gebruikte en
mondeling van commentaar voorzag:
- Elke 1e woensdag van de maand voor ouderen in de St Jozefparochie van 14.00 tot
16.00 uur 2 x een presentatie van 200 foto’s
12 x 400 foto’s.
- 12 maart in de Rode Kruisbungalow in Lierop
216 foto’s
- 22 april voor de Zonnebloem in Vlierden
215 foto’s
- 5 mei Bevrijdingsconcert in de Willibrorduskerk
120 foto’s
- 18 juli Tuinbouwvereniging in het heemhuis
111 foto’s
- 9 sept. De Grote Beemd in de Nieuwenhof
200 foto’s
- 30 sept. Zorghuis Vlierdenseweg
200 foto’s
- 19 nov. Foto- en Filmavond in het Gerardushuis
305 foto’s
Archivering collectie Weekblad: het Weekblad voor Deurne heeft zijn totale (analoge
en digitale) fotoarchief aan heemkundekring H.N. Ouwerling ter beschikking gesteld.
Hans en Anneke zijn druk bezig om alles te beoordelen, te sorteren, te beschrijven
en op te nemen in het fotoarchief.
Wie wat waar: in de rubriek ‘Wie wat waar’ in het Weekblad voor Deurne worden
regelmatig foto's gepubliceerd met de vraag naar meer gegevens. Hans en Anneke
treden als contactpersoon op. Zij bepalen ook,
o.a. na vertoning bij de
fotoherkenning, welke foto's worden geplaatst.
Het gelijknamige artikel op de hoofdpagina van DeurneWiki loopt synchroon met het
WvD en er is een duidelijke interactie met de rubriek in DeurneWiki. Iedereen kan
foto's nomineren voor publicatie.
Lokale Historische Werkgroepen: het Liessels Historisch Erfgoed (LHE) heeft het
afgelopen jaar circa 22651 historische foto’s in DeurneWiki laten invoeren.
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, ondanks diverse instructiesessies
door Theo (in 2014) en door Pieter (in 2015), nog geen concrete stappen op
DeurneWiki gezet.
DeurneWiki: Het aantal unieke bezoekers is het afgelopen jaar gestabiliseerd op
circa 1000 per dag. In de beginperiode waren er ongeveer 300-350 per dag, dat
groeide in 2011 naar 450-500 bezoekers per dag, eind 2012 waren dat er 800. Net
als in 2013 waren er in 2014 gemiddeld circa 1500 unieke bezoekers per dag met
uitschieters van tussen de 1500 en 2100 bezoekers per dag.
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Het aantal artikelen groeide van 2900 eind 2010 tot 3900 eind 2011 tot 5625 eind
2012 en 6400 eind 2013, 7060 eind 2014 tot 8300 eind 2015. Daarnaast is de
kwaliteit van de inhoud van reeds bestaande artikelen in de loop van 2015 wederom
verbeterd.
Aan deze groei en verbeteringen in 2015 hebben meegewerkt: Hans van Hoek,
Anneke van Hoek, Joost de Haan, Fien Verrijt, Pieter Koolen, Theo Vosmeer, Wil van
Deursen, Harrie Martens, Emilie Koolen, Cor Slaats, Theo Coelen, Luuk Keunen
(vanuit Kleve), Jan van Deursen, Anja Tabor, Harrie Biemans, Huub Timmermans
(vanuit Canada), Joke Brugmans, Robin van de Mortel, Rini van Dreumel en nog een
aantal mensen die anoniem (onder IP-adres) meegewerkt hebben. Er zijn personen
onder hen die dagelijks zo’n 4 tot 8 uur hieraan besteden.
DeurneWiki TR Plekke: geen 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. De werkgroep beslist welke voorwerpen hiervoor in aanmerking
komen.
Technisch beheer: ook in 2015 heeft Joost de Haan de beheertaken uitgevoerd. Op
28 december 2015 heeft Joost MW-software geüpgraded van v1.22.5 naar v1.26.2,
een grote softwarewijziging. De nieuwe fotoviewer die in 2014 aan DeurneWiki werd
toegevoegd blijkt goed te functioneren.
Mede namens Hans van Hoek en Pieter Koolen voor dit jaarverslag, Theo Vosmeer
Docudatadeurne: voor een overzicht van alle wijzigingen die in 2015 in
Docudatadeurne hebben plaatsgevonden kan kortweg verwezen worden naar de
optie ‘Recente wijzigingen’.
Enkele cijfers per 14 januari 2016 met betrekking tot Docudatadeurne
 Er zijn geregistreerde 171 gebruikers.
 Er zijn 28.014 inhoudelijke pagina's.
 Er zijn 15.691 afbeeldingen.
 Er zijn 6 (zes!) actieve gebruikers. (Dit zijn gebruikers die in de voorafgaande
30 dagen minimaal één bewerking in Docudatadeurne deden.)
In 2015 werden maandelijks gemiddeld 67 bezoekers geteld die 1980 pagina’s
bezochten. Ter vergelijking: In 2014 waren er dat gemiddeld 56 per maand met 1292
pagina's. Er is dus een duidelijk stijgende lijn in het gebruik van onze digitale
databank. Daaraan zal ook zeker de digitale toegankelijkheid van de bibliotheek van
onze heemkundekring hebben bijgedragen. Dat neemt niet weg dat nog steeds een
zeer aanzienlijk deel van onze leden de weg naar deze onuitputtelijke digitale bron
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niet gevonden heeft. Hier geldt natuurlijk het spreekwoord: Onbekend maakt
onbemind.
Van de 100 GB die we op de website tot onze beschikking hebben, wordt tot nu tot
7,4 GB gebruikt, we hoeven voorlopig dus niet bang te zijn dat we ‘vollopen’.
Beheerder Pieter Koolen
Educatie
Er zijn in 2015 geen activiteiten geweest in het kader van educatie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Per 1 januari 2016 zijn dit onze Vrienden:



Driessen Logistics, Voltstraat 5, 5753 RL Deurne



Juwelier van Hooff, Stationsstraat 4, 5751 HE Deurne



Assurantie- en Makelaarskantoor Swinkels bv, Kerkstraat 17, 5751 BG
Deurne



Autobedrijf van Tilburg, Dukaat 1, 5751 PW Deurne



Eetcafé De Potdeksel, Markt 4, 5751 BE Deurne



React online, Jan Tooropstraat 3, 5753 DK Deurne



Zalen van Bussel, St. Jozefstraat 77, 5753 AS Deurne



P. v.d. Wal, BPG Holten van de Wal, Veldstraat 37, 5751 AA Deurne



Brands Beheer bv, Wiegershof 21, 5751 XJ Deurne



Quick Print Deurne, Stationsstraat 64, 5751 HG Deurne



Houtverwerkingsindustrie Fransen bv, Grote Bottel 7A, 5753 PE Deurne



Rob Berkvens, Deurne



Mieke en Gerard van Houdt, Deurne



Els Ouwerling, ’s-Hertogenbosch



Fien en Leo Verrijt, Helmond

 Ad en Anja Welten, Deurne

Het bestuur wil een beroep doen op uw medewerking om in het Jaarverslag 2016 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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