Woord van de voorzitter
Beste leden,
Weer ontvangt u de jaarverslagen van de diverse werkgroepen en van het bestuur. U
zult zien, dat er weer veel werk is verzet door een 60-tal leden. Behalve de taken in
de werkgroepen is er ook veel werk verzet door enkele leden voor de verbouwingen
van het heemhuis. Dat staat niet in het verslag maar was wel enorm veel werk van
slechts enkele leden.
We merken, dat het steeds drukker wordt op de maandag- en woensdagochtenden.
De belangstelling voor het werk van onze vereniging groeit en dat merken we ook
aan de stijging van het ledental. Dit is voor een flink deel te danken aan DeurneWiki
dat nog steeds een grote belangstelling heeft uit de hele wereld.
We hopen dat met de informatie die nu voor u ligt, u een keuze kunt maken op welk
gebied u ons kunt helpen, want
actieve leden zijn meer dan welkom
Rob Berkvens
Voorzitter
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Jaarverslag van het bestuur 2016
ALV
Op 22 februari 2016 werd een Algemene Ledenvergadering gehouden in ’t Trefpunt,
waarbij ruim 45 stemgerechtigde leden aanwezig waren.
De voornaamste punten van afgelopen jaar waren:
 Grootscheepse renovatie en verbouwing Heemhuis inclusief archeologiekelder
en oudheidkamerzolder
 Activiteiten Heemkundekring in kader van Toon Kortoomsjaar 2016
 Nieuwe huisstijl in gebruik
 Lezingenreeks goed bezocht
 Excursies naar Zutphen en Dafmuseum Eindhoven
 Legpenning Gemeente Deurne voor Wim Boerekamp
 Tijdlijn 3
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:
 Jaarrekening 2015 en begroting 2016
 Digitale ontsluiting archieven Weekblad voor Deurne (Voergroep Zuid)
 40-jarig bestaan Heemkundekring 2018
 Externe opslag eigendommen heemkundekring
 Mogelijke kostenbesparingen o.a. energiebelasting en KPN
 Deelname heemkundekring aan koningsdag
 Voltooiing, opening en afwikkeling schietbaan
 Nieuws uit de werkgroepen
 Mogelijke vriendenwerving
 Commissie Peelvenen
 KBO ontmoetingsdag
 Aanpassing huishoudelijk reglement
 Vergadering Brabants Heem in Heemhuis
 Vergadering met Kringen Historisch Erfgoed Liessel, Neerkant en Zeilberg
 Contributie 2016
 Vrijwilligersmiddag
 Raboclubkascampagne
 Historische Quiz
 Situatie rond beheers verordening gebied Groot Kasteel en bezwaarprocedure
 Renovatie beugelbaan en mogelijkheden tot overkapping
 (Nieuwe) hosting DeurneWiki
 Agenda en verslag werkgroepenvergadering
 Begroting en jaarplanning 2017
 (Verzend-)kosten D'n Uytbeyndel
 Tarievenlijst Heemkundekring
 Toon Kortoomsjaar
 Opvolging vertrekkende bestuursleden
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In 2016 is één keer 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
 Museumkring Peelland
 Denktank Deurne Palet van de Peel
 Stichting Heerlijck Huijs van Doerne
 Lezingenreeks cultuurhistorie in de Peel
 Cultuuratelier
Bij een aantal officiële gelegenheden heeft het bestuur belangstelling getoond door
aanwezig te zijn.
Contacten
Er zijn in 2016 contacten geweest met de volgende personen en organisaties
 Museum Klok en Peel
 Heemkundekring De Vonder Asten-Someren
 Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten-Someren
 Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
 Nederlandse Spoorwegen
 Toon Kortoomspark
 Ingrid en Rosemarie Kortooms
 Ineke Ploegmakers ikv tentoonstelling textiel
 Cees Verhagen ikv lezing Zuid-Willemsvaart
 Arnoud Jan Bijsterveld ikv lezing pastoors in Noord Brabant
 Hans v.d. Broek ikv lezing Vroedvrouwen, vlekjes en vondelingen
 Museum de Wieger
 Cultuurcentrum Martien van Doorne
 Museumkring Peelland
 Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
 Prins Bernhard Cultuurfonds
 Burgemeester Hilko Mak
 Wethouder Nicole Lemlijn
 Wethouder Marinus Biemans
 De heer Snoeijs, Limburgse kastelenstichting
 De heer Maas, directeur Museumhuis Brabant
 Heemkundekring Nistelrode, Aarle-Rixtel, Veghel.
 Peelnetwerk
 De heer Hohmann
 VVV Deurne
 Kringen Historisch erfgoed Zeilberg, Neerkant en Liessel
 Nicole Scharp beleidsmedewerker gemeente Deurne
 Jan Timmers, St Archeologisch Samenwerkingsverband
 Stichting Erfgoed Brabant
 De Monumentenwacht
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Historisch Nieuwsblad
Diverse archeologen
Diverse subsidieverstrekkers
Redacties Weekblad voor Deurne, Eindhovens Dagblad
Stichting Behoud St.-Willibrorduskerk
Ria Berkvens.
Bestuur Holten's Molen
Diverse aannemers en leveranciers

Lezingen
De werkgroep Lezingen en Excursies heeft in 2016 zes lezingen georganiseerd
 prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld over de rol van pastoors in de periode
1400-1570
 Hans van de Broek over Vroedvrouwen, vlekjes en vondelingen
 Cees Verhagen over de Zuid-Willemsvaart, de moeder van alle kanalen in
Oost-Brabant
 Ed van de Kerkhof voorleesavond uit de boeken van Toon Kortooms
 Ludo Boeije over Kastelen in Deurne en Liessel; van 1300 tot nu.
 Ad Rooms over grote gezinnen XXL

Tentoonstellingen
 Textielindustrie in Deurne
 Gezondheidszorg ten tijde van dokter Wiegersma
 Rondom Toon Kortooms

Leden
Op 1 januari 2016 had de Heemkundekring 364 leden, 80 gezinsleden,1 jeugdlid, 18
vrienden en 5 ereleden. Eind 2016 hebben 379 gewone leden, 90 gezinsleden, 1
jeugdlid en 5 ereleden zodat in totaal 475 personen lid zijn van onze vereniging. We
zijn dus een groeiende vereniging. Verder zijn we blij dat 15 Vrienden ons financieel
extra ondersteunen.
Alle leden ontvingen 11 x de nieuwsbrief met daarin uitnodigingen voor
tentoonstellingen, lezingen, excursies en andere evenementen en daarin ook het
laatste nieuws en allerlei informatie over onze vereniging en over andere
heemkundige zaken. Ook kregen de leden een informatieboekje toegestuurd en de
edities 88, 89, 90 en van ons tijdschrift D’n Uytbeyndel.
Karin Akkers
secretaris
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Ledenadministratie
Het nieuwe digitale systeem en het draaiboek dat in 2015 in gebruik is genomen
heeft in 2016 haar vruchten afgeworpen, maar wordt nog steeds verder
geoptimaliseerd. Aan het einde van elke maand stuurt Leny Hendriks de bijgewerkte
lijst naar Nelly van Rijt voor het versturen van de nieuwsbrieven via de snelmailer,
het dagelijks bestuur en 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
Vrijwilligersmiddag
De jaarlijkse vrijwilligersmiddag op zondag 4 september werd door zo’n ruim 30
vrijwilligers bezocht. De beugelbaan was zoals gewoonlijk overkapt met een grote
partytent. Het zag er ’s morgens niet naar uit dat het droog zou blijven. Tegen de
middag kregen we 2 keer een grote hoosbui. Theo van Daele heeft er heel wat werk
mee gehad om alles droog te krijgen. Maar de middag hielden we het droog en kwam
regelmatig de zon erdoor. Het was een gezellige middag met heerlijke hapjes en
drankjes.
Theo van Daele werd met gekozen tot vrijwilliger van het jaar en kreeg door zijn
voorganger van Thom van der Straaten het bij de eretitel behorende schildje
omgehangen.
Organisatie: het bestuur

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 gepland om
aanwezig te zijn voor de bezoekers te woord te staan, koffie/thee te schenken, uitleg
geven over de tentoonstelling en diverse andere vragen te beantwoorden. Zij
brengen vragenstellers desgewenst ook in contact met een op dat betreffend gebied
deskundige binnen een van de werkgroepen, Helaas gebeurt het regelmatig dat er
een of zelfs twee vrijwilligers niet aanwezig zijn. Dit is een extra belasting voor
degene die de dienst draagt, ook voor de bezoekers komen niet aan hun
desgewenste vragen. Vanaf het voorjaar tot in 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.
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Het zijn 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 artikel 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
aanvullende informatie van de 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.
De medewerkers voor de zondag zijn: Karin Akkers, Jan Adriaans, Riek Aarts, Door
Albers, Jan Bekkers, Beppie en Peter van den Berg, Rob Berkvens, Anneke
Boonstra, Bep v.d. Crommenacker, Theo van Daele, Gerard Goossens, Louis van de
Heuvel, Leny Hendriks, Thijs Flipsen, Zus Jacobs, Piet Jegerings, Pieter Koolen,
Hans van de Mortel, Sjaak Obers, Anneke van Ooij, Henk van Straaten, Thom van
der Straaten, Anton Vissers, Jan Vlemmix, Nico Vosmeer, en Sjaan van de Weyst.
In 2015 zijn enkele vrijwilligers gestopt, Hans Guffens, Gerard van Houdt, Nelly
Smets,
ieder met een eigen rede.
In begin van het jaar heeft Hans van de Mortel zich aangemeld voor vrijwilliger.
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 de
dienst.
Elke dinsdagavond is het heemhuis in 2016 van 19.00 tot 21.00 uur ook voor het
publiek geopend. 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 levende en interessante discussie over
diverse onderwerpen. Soms is er op deze avond ook een aantal mensen die de
tentoonstelling komt bezoeken, maar over het algemeen is er 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. Enkele leden hebben afgelopen jaar op deze avonden veel
werkzaamheden verricht op de zolder en de kelder die een grondige restauratie
hebben ondergaan.
Bij goed weer is er, meestal door een vaste kern, op de dinsdagavond weer fanatiek
gebeugeld. Hierbij zijn nog steeds nieuwelingen welkom; ook vrouwen! Deze laten
het nog steeds afweten.
Contactpersoon: Leny Hendriks
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Facilitaire instrumenten DeurneWiki en DocuDataDeurne
DeurneWiki:
2016 was een bewogen jaar voor DeurneWiki. Al langer was duidelijk dat vanwege
het grote en steeds uitdijende aantal artikelen en wijzigingen een overstap naar een
(virtuele) eigen server (VPS) moest worden gemaakt. Nadat tijdens de grote jaarlijkse
update in december 2015 was gebleken dat de hosting vanwege veiligheidseisen
beperkingen oplegde aan de toegankelijkheid van de site, werd de zoektocht naar
een andere hosting nog acuter. Dat resulteerde uiteindelijk eind oktober 2016 in een
VPS bij YourHosting en moesten wij afscheid nemen van React Online, waarmee
DeurneWiki tot grote tevredenheid bijna zeven jaar lang had samengewerkt. Jammer
genoeg was deze ontwikkeling voor Theo Vosmeer, de initiatiefnemer en man van
het eerste uur van DeurneWiki, in april 2016 mede aanleiding om zijn vertrouwen in
de verdere ontwikkeling en instandhouding op lange termijn van DeurneWiki op te
zeggen en zich terug te trekken uit het project. Deze stap wordt door de overige
beheerders en moderatoren betreurd. Zijn plaats bij het periodieke technische
overleg met Joost de Haan werd ingenomen door Fien Verrijt.
In 2016 werd Frits Regtien bereid gevonden om bij eventuele calamiteiten als
achterwacht van Joost de Haan te fungeren bij de technische ondersteuning van
DeurneWiki.
Het aantal artikelen in DeurneWiki steeg in 2016 tot 9.136. Gemiddeld ongeveer
twintig actieve gebruikers pasten minstens een keer per maand een of meer artikelen
aan of maakten nieuwe artikelen.
Onze technische man Joost de Haan verzorgde tijdens de overgang naar de nieuwe
hosting ook de update van de software naar de recente versie 1.27.1 van MediaWiki.
Hij implementeerde tevens een dagelijkse automatische externe back-up van de
complete database.
Het aantal bezoeken stabiliseerde zich in 2016 op gemiddeld zo'n 425
bezoeksessies per dag. Uitschieter was zaterdag 12 november 2016, toen tijdens de
dorpsquiz Deurnewittut onze encyclopedie liefst 2.544 keer werd bezocht. Enkele
getallen, ontleend aan Google Analytics, over de periode 1 januari t/m 31 december
2016:
2015 (vanaf 13 2016
mrt)
Aantal bezoeksessies
Aantal bezochte pagina per sessie
Aantal gebruikers
Totaal aantal bezochte pagina's
Gemiddelde sessieduur per bezoek

126.081
9,35
70.325
1.178.400
5:38 min

Namens de beheerders van DeurneWiki, Pieter Koolen
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156.702
8,47
88.276
1.327.373
4:49 min

DocuDataDeurne
Eigenlijk is het overbodig om een jaarverslag van DocuDataDeurne te maken want
ieder lid van onze heemkundekring kan desgewenst dagelijks zien wat er wordt
gewijzigd en toegevoegd aan deze digitale gegevensverzameling. Niettemin toch
enkele cijfers (stand per 31 december 2016):
20151
2016
Gebruikers2
171
191
Pagina's
28.014
32.702
Afbeeldingen
15.691
20.142
Actieve gebruikers3 6
8
Klaas Hendriks, Pierre van der Loo en Johnny Vrijnsen bleven zich inspannen om de
krantenartikelen digitaal toegankelijk te maken.
In de categorie Bibliotheek bevinden zich momenteel 3.724 titels, waaronder niet
alleen alle fysieke boektitels, maar ook een groot aantal titels die geheel of
gedeeltelijk digitaal leesbaar zijn.
De categorie Gedachtenisprentjes telt 4.482 gedigitaliseerde Deurnese bidprentjes.
Door José van Nunen en Franka Goossens werd in 2016 een begin gemaakt met de
digitalisering van alle 20.376 prentjes. We zitten nu dus al op ruim 22%.
We mochten steun ontvangen van Dini Knijnenburg en Tini Koppens, die
behulpzaam waren bij het inscannen van de krantenberichten.
Het digitaliseringsproject Boerenbondsblad-Weekblad voor Deurne kwam, door het
vertrek van Theo Vosmeer als projectleider, stil te liggen.
Onder regie van Cor Slaats werd door een vrijwilliger een begin gemaakt met de
digitalisering van het Liesselse parochieblad Rond de Toren. Dat project zal worden
voortgezet door Peter van Rongen.
Door Gerard Brouwers werd middels het inscannen een begin gemaakt met de
digitalisering van het Vlierdense parochieblad Het Trommeltje.
Met een gemiddelde van nog geen tien bezoeksessies per dag mag geconcludeerd
worden dat de belangstelling voor de digitale gegevensverzameling
DocuDataDeurne binnen de heemkundekring maar minimaal is.
Van de 100 GB die we op de website tot onze beschikking hebben, wordt tot nu tot
10,5 GB gebruikt.
Beheerder Pieter Koolen

1

Per 14 januari 2016

2

Alle gebruikers-hkk-leden die toegang hebben tot DocuDataDeurne

3

Actieve gebruikers zijn de gebruikers die tenminste een keer per maand een artikel wijzigen of
toevoegen.
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JAARVERSLAGEN WERKGROEPEN 2016

Archeologie
De vernieuwde kelder is tijdens de open archeologie dag op 14 oktober feestelijk in
gebruik genomen. Kinderen mochten muntjes zoeken en er waren bezoekers met
veel interesse voor o.a. de kannenbuizen, vondsten Pelikaan, Haageind, Hoogdonk
en Bottel.
Toevalvondsten:
Deze zijn nader omschreven in het Archeologiebeleid van de gemeente Deurne.




Een rozet gevonden in Liessel.
Rozet kan uit kerk vanaf 1840, Blokhuis v.a. 1468 of Hubertus kapel v.a. 1350
komen.
Een hoge kwaliteit fijn korrelig chocolade kleurige vuurstenen “schrabber”
gevonden in een volkstuintje aan de Kulert. Deze vondst kan duiden op een
nederzetting uit het ca. 13.000 jaar geleden Federmesser-tijdvak.

Vergaderingen, informatie en verslagen



Verslag en info over o.a. 5e eeuw riem gesp klein kasteel in AVK en
DeurneWiki.
Deelname aan SAS en Erfgoed vergaderingen

Speciale dank aan; Ria Berkvens en Nico Arts voor de archeologische hulp en de
vele heemkunde leden voor hulp bij de verbouwing van de archeologie kelder.
Werkgroep archeologie,
Anton Vissers
Louis Litjens

Foto’s: Enkele archeologische vondsten die te bewonderen zijn in de kelder.
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Beeld en Geluid
De werkgroep Beeld en Geluid beheert het Fotoarchief, het Filmarchief, het
Audioarchief en DeurneWiki. Voorlopig heeft Hans van Hoek de werkzaamheden aan
het Filmarchief en Audioarchief verricht. Wij zoeken nog steeds personen die deze
onderdelen willen beheren.
In deze werkgroep zitten: Pieter Koolen, Fien Verrijt, Harrie Biemans, Jan Kuijten,
Thijs Flipsen, Hans en Anneke van Hoek.
Joost de Haan verzorgt als technische man het functioneren van DeurneWiki.
Het Fotoarchief:
Anneke van Hoek heeft weer vele foto’s gescand, bewerkt, gedigitaliseerd,
opgeslagen in het Fotoarchief, geresized en in lage resolutie geplaatst in DeurneWiki.
Op 31 december 2016 stond de tellerstand op 30.721 bestanden.
Het fotoarchief ondersteunt de artikelen op DeurneWiki.
De foto’s van het Fotoarchief staan in lage resolutie op DeurneWiki, de hoge
resolutiefoto’s zitten in het bronarchief, dat beheerd wordt door Hans en Anneke van
Hoek. Wie foto’s nodig heeft voor publicatie dient de nummers aan hen door te
geven, dan kan ervoor gezorgd worden.
Voor publicatie buiten de Heemkundekring geldt de regel: In principe verkoopt het
fotoarchief geen foto's, wel vragen we een tegemoetkoming in de digitale
opslagkosten en materiaal.
Fotoherkenning:
Elke donderdagmorgen komen in het heemhuis tussen 10.00 en 12.00 u zo’n 20
mensen bijeen om foto’s te bekijken en namen en beschrijvingen aan te vullen. Deze
gegevens worden door Thijs Flipsen genoteerd, daarna worden ze door Hans
ingevoerd in DeurneWiki.
In de loop der jaren hebben we zeer vele namen achterhaald en aan de
desbetreffende foto’s gehangen. De foto’s krijgen zo veel meer waarde.
Lokaal Historische Werkgroepen:
Aan het Liessels Historisch Erfgoed en het Zeilbergs Historisch Erfgoed wordt
assistentie verleend om hun gegevens op DeurneWiki te plaatsten.
Hans van Hoek heeft 3 jaar lang elke maand een presentatie van oude foto’s
verzorgd bij de bejaarden in de St. Jozefparochie.
Tevens in 2016 een presentatie verzorgd in Zorghuis Vlierdenseweg en in de Rode
Kruisbungalow in Lierop.
Namens de werkgroep, Hans van Hoek
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Beugelbaan
Op de beugelbaan worden jaarlijks twee toernooien gespeeld om trofeeën met een
relatie aan onze Heemkundekring. De Johan Engels-trofee is de oudste en
vernoemd naar de initiatiefnemer van de oprichting van een beugelbaan op ons
terrein.
Om de Johan Engels-trofee is dit jaar, door omstandigheden, niet gespeeld, maar de
strijd om de Pieter Swinkels-trofee was des te spannender. Na enkele voorrondes
konden na een ingewikkeld berekening twee finalisten worden geselecteerd, namelijk
Thom van de Straaten en Klaas Hendriks. Thom bleek na een spannende eindstrijd
de sterkste en mag een jaar lang op de bijzondere trofee passen.
De beugelbaan wordt regelmatig verhuurd voor familiefeestjes en aan verenigingen
die wat te vieren hebben. Deze bijeenkomsten zijn over het algemeen gezellig en
goed voor de onderlinge verhoudingen van de deelnemers. Onder het genot van een
kop koffie of iets anders wordt druk “gebuurt” en commentaar geleverd op het
vertoonde spel. De middagen zijn altijd zeer geslaagd. In de loop der jaren hebben
we een vaste klantenkring opgebouwd. Een vaste groep heemkundeleden speelt op
de dinsdagavonden, als het weer het toelaat, regelmatig hun oefenpartijtje. Dit blijkt
geen overbodige luxe te zijn, nu de groep een uitwisselingsprogramma heeft met de
beugelclub uit Liempde. Er wordt door deze uitwisseling veel bijgeleerd van een
vereniging die de beugelsport op hoog niveau beoefent. Deze uitwisseling zou een
mooie traditie kunnen worden.
De beugelbaan is niet overdekt en we zijn dus erg afhankelijk van het weer. Op
regenachtige dagen kan niet worden gespeeld. Er bestaan serieuze plannen om de
beugelbaan te overdekken wat de weersafhankelijkheid sterk minder zal maken.
Contactpersoon: Theo van Daele

Bezorgers
De bezorgers opereren allemaal individueel in hun eigen wijk, onafhankelijk van
elkaar. De groep van 16 personen heeft afgelopen jaar 11 maal de papieren
Nieuwsbrief bij de leden Onder e-mailadres bezorgd. En verder het informatieboekje
met jaarprogramma en drie 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 Schouten, Cor Slaats, Eimert Swinkels,
Pierre Ulen, Anton Vissers, en Berry Wijnen.
We zijn weer heel blij dat er weer enkele leden hun e-mail hebben doorgegeven ook
de nieuwe leden, we hopen dat er nog meer volgen.
Op het ogenblijk hebben we nog 36 leden zonder e-mail, waarvan 4 leden buiten
Deurne wonen en verstuurd moet worden.
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Bij de verzending van de nieuwsbrief naar hun e-mailadres is 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
wind en weer.
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 als het nodig is door Nico Vosmeer. Klaas Hendriks zorgt ervoor
dat de pakketjes bij de bezorgers komen.
Contactpersoon: Leny Hendriks

Bibliotheek
Onderwerpen:
1e Verbouwing zorgde voor veel overlast. Het deels leeg halen van de bibliotheek en
daarna veel poetsen.
2e De boeken die we in consignatie hadden zijn nu definitief en volledig afgewerkt.
3e Boeken verkoop volledig gewijzigd zie artikel op de website.
Dubbele tweedehandse en nieuwe boeken uit de bibliotheek van onze
heemkundekring werden voorheen verkocht in het heemhuis. Dat gaf een heel gedoe.
De bibliotheek is niet elke dag open en het bleek lastig de lijst van de te verkopen
boeken actueel te houden. Hiervoor is een oplossing gevonden. Pieter Koolen heeft
als beheerder een digitale boekwinkel voor de heemkundekring geopend met als
grote voordeel: een boekwinkel die 24/7 open is voor een breed publiek.
Bovendien is de regie van de verkoop nu bij een persoon, is er altijd een actueel
overzicht van alle te verkopen boeken en zijn de prijzen correct en de verkoop
transparant. De op de site genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten. Wie in de
buurt van Deurne woont, kan desgewenst op afspraak bestelde boeken afhalen.
De boekwinkel www.boekwinkeltjes.nl/Deurania is op 7 september 2016 officieel gestart.
De digitale boekwinkel is herkenbaar aan ons in 2016 vernieuwde logo. De
opbrengst van de verkochte boeken komt geheel ten goede aan onze
heemkundekring. Overigens worden de beschikbare boeken ook verkocht tijdens de
jaarlijkse boekenmarkt in de tuin van ons heemhuis in september.
4e Er zijn wederom veel boeken geschonken. Voor titels zie nieuwsbrieven.
5e Slechts enkele nieuwe boeken aangekocht (3 stuks).
Contactpersoon: Jan Bekkers
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D’n Uytbeyndel
Begin 2016 gaf Nelly van Rijt aan om als er een opvolger voor haar was te stoppen
als eindredacteur, in verband met haar andere drukke werkzaamheden binnen de
heemkundekring. In de jaarvergadering heeft Hans van den Broek aangegeven haar
taak te willen overnemen. Nelly is medio 2016 definitief gestopt.
Ook Ed van de Kerkhof gaf medio 2016 aan als redactielid te stoppen maar wel zijn
bijdrage blijven leveren als gastschrijver.
In 2016 ontvingen 3 leden van de heemkundekring D’n Uytbeyndel digitaal, een in
Canada, een in Nieuw Zeeland en een in Asten.
In 2015 was er bij de ledenvergadering weinig belangstelling voor de digitale versie.
Bij D’n Uytbeyndel 90 is er een begeleidende brief mee gegaan naar de relaties met
de vraag of er bezwaar is deze vanaf 2017 digitaal te ontvangen, in verband met de
hoge portokosten.
In de ledenvergadering 2017 wordt opnieuw gepeild.
In 2016 werden losse nummers niet alleen in het heemhuis verkocht maar ook bij
Boekhandel Berkers. Uytbeyndel 88 is ook bij de VVV, Toon Kortooms Park,
museum De Wieger en museum Techniek met een ziel.
De verkoop was wisselend. Van nummer 88 was de oplage 550 en er zijn er nog 50
exemplaren bij gedrukt. De reguliere oplage is verhoogd van 450 naar 475
exemplaren.
Vanaf de nieuwe huisstijl en logo in gebruik is genomen is de D’n Uytbeyndel ook
aangepast. Ieder nummer is herkenbaar aan de foto op de voorpagina die betrekking
heeft op een van de artikelen in het nummer.
Nummer 89 was de eerste uitgave nieuwe stijl. Als kleur een meerwaarde geeft
worden kleurenfoto’s gebruikt.
De prijs van losse D’n Uytbeyndels zijn in 2016 verhoogd naar € 5.00.
In 2016 zijn drie extra dikke Uytbeyndels uitgebracht. Evenals 2015 is gezocht naar
passende artikelen die passen bij een thema.
In de eerste uitgaven nummer 88 van 2016 is een thema nummer gewijd aan de
honderdste geboortedag van Toon Kortooms. In dit nummer verschenen ook een
bijdrage van 3 gastschrijvers. Het had een jubileum nummer moeten worden maar
gaf wel wat opschudding. De dochters van Toon Kortooms ervoeren een artikel als
negatie en kwetsend.
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De redactie betreurt dit en het is nooit de bedoeling geweest wie dan ook te kwetsen.
Onze voorzitter Rob Berkvens heeft een goed gesprek met de dames Kortooms
gehad en excuus aangeboden.
De tweede uitgave nummer 89 de nieuwe uitstraling met de nieuwe huisstijl, logo en
foto op de voorpagina. Verschillende artikelen geschreven door de redactieleden en
Piet van Bree gastschrijver samen met Hans van den Broek het tweede deel over ’t
Vèèreke slachten.
De nieuwe uitstraling is over het algemeen positief ontvangen.
Nummer 90 bevat weer verschillende artikelen. Bijzonder artikel van Miet van Baars,
een geëmancipeerde kasteleinsvrouw en van Petronella Donkers.
De redactie bestaat uit Rob Berkvens, Hans van den Broek, Pieter Koolen, Marcel
van de Voort en contactpersoon Leny Hendriks

Educatie
Er zijn in 2016 weinig tot geen activiteiten geweest in het kader van educatie. Er
wordt dit jaar bekeken hoe we de werkgroep anders op kunnen zetten.

Genealogie
Ook in 2016 vonden elke maandagochtend van half 10 tot 12 uur bijeenkomsten
plaats in ons heemhuis, die met een gemiddelde van drie tot vijf bezoekers wekelijks
druk bezocht werden.
Door de aandacht die, in het kader van de Maand van de Geschiedenis, in het
Weekblad voor Deurne werd geschonken aan onze werkgroep genealogie met het
artikel "Wie was oma’s oma?" was er extra toeloop van mensen die hun kwartierstaat,
of die van hun (klein)kind(eren), uitgezocht wilden hebben. Met de kwartierstaat van
Toon Kortooms leverde de werkgroep ook zijn bijdrage aan het Toon Kortoomsjaar.
Er werd hulp geboden bij het werken met het genealogische computerprogramma
Pro-gen.
Het aantal bidprentjes in onze collectie steeg in 2016 tot 20.376 stuks. Dat gebeurde
vooral dank zij de inspanningen van Jan van de Vijver, Frits van Montfort en Thom
van der Straaten. José van Nunen en Franka Goossens waren ons zeer behulpzaam
met het invoeren van de teksten en afbeeldingen van de bidprentjes in
DocuDataDeurne. Daarmee is 22% van onze bidprentjes digitaal raadpleegbaar. In
2016 werd besloten om alle bidprentjes in plastic maken te gaan bewaren, waardoor
een grote investering gedaan moest worden voor de mappen en hoezen.
Contactpersoon: Anton Vissers
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Foto: de start van een kwartierstaat waarbij de werkgroep kan assisteren.

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; de 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 ruwe telling geeft aan
dat in het Heemhuis ca. 20 uur per week een of meerdere ruimtes worden gebruikt.
De werkgroep bijeenkomsten op maandag- en woensdagmorgen zijn vrije
inloopdagen voor het inwinnen van informatie. Het is echter raadzaam om, als men
een wat meer tijd vergend onderwerp wil bespreken, een afspraak te maken met een
van de werkgroep leden.
Tijdens de inloopmorgen op donderdag worden foto’s getoond uit onze collectie. Dit
betreft voornamelijk foto’s van mensen of andere 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 DB en algemeen bestuur, vergaderingen met historische
werkgroepen van de kerkdorpen, beugelmiddagen, organisatievergaderingen
rondom de Tijdlijn en de voorbereidende vergaderingen van de werkgroepen.
Het Heemhuis is iedere dinsdagavond open en iedereen is op die avonden welkom
voor bezoek aan de tentoonstelling of om vragen te stellen over hun hobby of om
gewoon een kop koffie te komen drinken en de sfeer te proeven van onze vereniging.
Het Heemhuis is inmiddels ruim 100 jaar oud en toe aan een grondige
onderhoudsbeurt, vooral voor de kelder en het dak kan 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!
We sluiten het volgende gedeelte van het jaarverslag aan, aan het ongewijzigde deel
van het verslag van 2015. Het jaarverslag van 2015 geeft een overzicht van de
bezetting van het heemhuis. Aan de vaste bezetting is niets veranderd.
De laatste alinea van het verslag van 2015 schenkt aandacht aan de grote renovatie
van het pand, die inmiddels was ingezet en die voor de gebruikers van het Heemhuis
flink wat overlast tot gevolg had. Duidelijk werd dat de rest van 2016 in het teken zou
staan van de verbouwing met last van stof, lawaai, niet beschikbaar zijn van een
aantal ruimtes en andere onverwachte verstoringen van het normale patroon.
Zelden hebben we klachten gekregen van onze leden die tijdens hun werk vaak veel
overlast hadden van de bouw. Regelmatig moest voor aanvang van de vergadering
met de poetsdoek gewerkt worden om de ruimte werkbaar te maken. De verbouwing
is nu klaar. Het nieuwe dak ligt erop. Het laatste karwei nog, het schilderen van de
zolder, deze klus heeft uit economische motieven gewacht op de winterschilder.
Hoe is de renovatie verlopen? De zolder krijgt een heel andere bestemming en
daarvoor moest ruimte gecreëerd worden. Bovendien was ontlasting van de zolder
dringend nodig; het gewicht van materialen op de zolder werd veel en te veel. De
zolder dreigde zelfs te bezwijken, zodat gezocht moest worden naar een oplossing
voor opslag van onze spullen. De heer Jan van de Vijver stelde voor om de hele
zolder leeg te ruimen en alle spullen op te slaan in de gebouwen bij zijn woning.
“Plaats zat” zei Jan en dat was de redding. Omdat alles in moest worden geladen
voor transport naar de Vinkenweg, konden Hans en Thom alles wat ze boven
hadden, benoemen en opslaan in de computer. Nu wisten ze precies wat ze hadden
en waar het lag. Op de zoldervloer werd een warmte-isolerende laag aangebracht en
daar bovenop een houten dekvloer.
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Door deze oplossing werd de vloer flink verstevigd, warmteverlies uit de woonkamer
verminderd en geluidoverlast tijdens werkzaamheden op zolder niet meer storend.
Omdat de zolder een tentoonstellingsruimte wordt, moest de elektriciteitsinstallatie
boven ook aangepast worden aan de nieuwe bestemming. De zolder zal nu ook
opengesteld worden voor bezoekers en er zal een degelijke leuning moeten worden
aangebracht aan de trap. Het zal nog wel even duren voordat alles helemaal is
ingericht, maar in het jaarverslag van 2017 zal beslist het resultaat beschreven
worden.
Wat voor het bestuur al lang een doorn in het oog was, was de toiletruimte en de
bijkeuken. Beide ruimtes zijn flink aangepakt. De toiletruimte was te klein en
helemaal niet meer van deze tijd. Die is nu prima in orde, in de bijkeuken is een
keukenblok geïnstalleerd met warm en koud water.
Om de afvoeren van de toiletruimte en het keukenblok aan te passen moest de vloer
eruit in de bijkeuken. Er is mooie nieuwe tegelvloer ingelegd, die gemakkelijk te
onderhouden is. Het oude nostalgische keukenblok in de keuken kon hierdoor
helemaal in takt blijven. Het is vooral voor de jeugd die in het Heemhuis op bezoek
komt, een ervaring om te zien hoe de keuken van Oma er 100 jaar geleden uitzag.
Alleen al de hoogte van het aanrecht is steeds iets wat erg opvalt en de oude pomp
in de keuken natuurlijk ook. We zijn erg blij dat dit zo gebleven is. Nu alle ruimtes
aangepast zijn, kon de elektricien alle benodigde aansluitingen aanbrengen.
Door alle aanpassingen en andere apparatuur moest de meterkast flink aangepast
worden. Alles is nu weer veilig en aangesloten volgens de geldende normen.
Nu kon de schilder komen. Binnen en buiten is alle houtwerk geschilderd. De
wanden in de huiskamer en de gang zijn behangen. De schilder was ca. drie weken
onze gast. Van huis uit had de schilder veel raakvlakken met Heemkunde, hij voelde
zich helemaal thuis in ons clubhuis en heeft uitstekend werk geleverd. Als we enige
tijd in ons gerenoveerde pand hebben doorgebracht, zullen we zeker nog wel enkele
dingen tegenkomen die om een oplossing vragen. Zo is nog niet echt duidelijk wat
met de opkamer gaat gebeuren. Het meubilair moet nog worden vervangen, maar
dat is uiteraard helemaal afhankelijk van welke bestemming de ruimte krijgt.
Een prachtige accommodatie is het gevolg van veel werken veel ongemak maar het
resultaat mag er zijn. We hebben een mooi clubhuis waar de Heemkundekring nog in
lengte van jaren met veel genoegen zal verblijven. Hier is dan zeker ook een hartelijk
woord van dank aan de vele vrijwilligers die vele uren de handen uit de mouwen
staken en vooral aan de eigenaar van het pand, die deze renovatie mogelijk heeft
gemaakt, op zijn plaats. Familie van Doorne bedankt namens onze ruim 400 leden.
Contactpersoon. Theo van Daele
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Heemtuin
Om een goed verslag te kunnen maken, heb ik eerst het verslag van planning
jaarverslag 2016 doorgenomen. Dan kunnen we zien waar het goed en minder goed
is verlopen.
De aandacht voor bloemen uit grootmoeders tijd had wel iets beter gekund. Ik denk
ook aan lupinen aan duizendschonen, fuchsia’s en aan bijvoorbeeld aan
Indonesische kers. Ook aan de voorjaarsbloemen hadden we meer aandacht kunnen
schenken. Blauwe druifjes waren er in overvloed.
Het uitvoeren van de vele tuinwerkzaamheden blijkt elk jaar hetzelfde te zijn en veel
tijdvragen. In het voorjaar dient de tuin er weer mooi uit te zien en in het najaar
komen we bijna handen tekort aan het wegwerken van de bladeren. Als er een
tropische hitte is, dient er 2x per week gesproeid te worden.
We zijn nu met 4 vrijwilligers, die zo goed als het kan altijd aanwezig zijn en wel om
de 14 dagen en in drukkere tijden weliswaar elke week.
Het hele jaar blijven we aandacht schenken aan kleur en tijd van de bloei in de
diverse jaargetijden. Bloemen in potten staan nog steeds mooi en verlangen op tijd
naar water.
De buxus hebben we dit jaar eindelijk eens helemaal kunnen knippen, wat een heel
werk is en wat er af valt moet je ook weer oprapen.
Alhoewel willen wij een ouderwetse tuin en geen cultuurtuin met veel gekweekte
hoogstandjes. Als we dit verslag nu goed hebben bekeken, kunnen we constateren,
dat we ruimschoots tevreden kunnen zijn.
Namens Toos Heinsbergen, Eimert Swinkels, Annie Biemans en Wim Boerekamp als
coördinator.

Foto: de Heemtuin in de zomer.
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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. Ook interessante lezingen, exposities en andere bijeenkomsten
in de regio van derden 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 de open zondagen. Hierin worden tussentijdse wijzigingen verwerkt.
Er wordt in voorkomende gevallen ingezet op een samenspel tussen berichten op de
site en de inzet van sociale media door Karin Akkers. Zij heeft medio 2016 deze taak
overgenomen van Theo Vosmeer. Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne 2016
heeft die samenwerking, naast de door Pieter Koolen op DeurneWiki geplaatste
banner, opnieuw 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 de naam van de fotograaf vermeld.
De Nieuwsbrief wordt maandelijks, met uitzondering van de maand juli, verstuurd
naar alle leden.
Eind 2016 ontvingen 361 leden de Nieuwsbrief digitaal. Sinds medio 2016 met een
link naar de Nieuwsbrief op onze website. Eind 2016 werden nog slechts 33
Nieuwsbrieven op papier bezorgd. (Aangezien deze aantallen uit ook de gezinsleden
op hetzelfde adres bestaan, klopt de som ervan niet met het totale aantal leden van
475.)
Volgens de statistieken van de laatste drie maanden van 2016 opent gemiddeld 70%
de digitale Nieuwsbrief. Met dit percentage wordt het engagement dat de Nieuwsbrief
opwekt bij de leden als maximaal beoordeeld.
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.
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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 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.
84% 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, Groot-Brittannië,
Canada, Italië, Nieuw-Zeeland, Rusland, Australië en Spanje onze site te vinden. Het
aantal bezoekers per maand varieerde in 2016 van 188 (vakantiemaand juli) tot 724.
Een flinke stijging ten opzichte van 2015. Het aantal per maand bezochte pagina’s op
de site varieerde van 693 (juli) tot 2422. Deze cijfers geven eveneens een gegroeide
belangstelling aan ten opzichte van 2015.
Het technisch beheer van de website wordt verzorgd door Manfred Snijders van
Snijders Webdesign. Hij heeft in 2016 ook de nieuwe huisstijl op en indeling van de
website doorgevoerd.
Contactpersoon Nelly van Rijt

Lezingen en Excursies
In 2016 organiseerde de werkgroep Lezingen en Excursies acht activiteiten: vijf
lezingen, twee excursies en een voorleesavond uit de boeken van Toon Kortooms.
Het aantal bezoekers van de lezingen was wisselend. De lezingen werden gehouden
in het Cultuurcentrum Martien van Doorne, behalve de voorleesavond uit de boeken
van Toon Kortooms werd op verzoek gehouden in het Toon Kortooms park, het
geboortehuis van Toon Kortooms.
De dagexcursie naar Zutphen telde 46 personen; de kleine excursie naar het DAF
museum in Eindhoven 25 personen.
Prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, hoogleraar Cultuur in Brabant aan de University,
verzorgde op 21 januari voor een klein zestig belangstellenden in het Cultuurcentrum
voor de derde keer een lezing voor onze heemkundekring, met de titel van hoog en
paars tot laag en grauw 1400-1570.Voor deze lezing greep hij terug op het resultaat
van het onderzoek waarop hij 23 jaar geleden promoveerde aan de VU. Dat
onderzoek werd ingegeven door de algemeen heersende opvatting dat de wortels
van de reformatie liggen in de misstanden in de 15e en 16e eeuw. De katholieke
gezagdragers werd een lage moraal, deels te wijten aan een slechte opleiding,
aangerekend.
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Het onderzoek van Bijsterveld geeft een genuanceerder beeld. Tenminste wat de
pastoors in die periode in de dekenaten Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel in toenmalig
bisdom Luik betreft.
Maar volgens Bijsterveld kunnen zijn bevindingen eveneens van toepassing zijn op
andere bieden. Zo ook voor de Deurne en schetste de kerkelijke situatie en de
pastoors in deze tijd in Deurne.
OP 17 maart verzorgde Ad Rooms journalist en schrijver een lezing met de titel grote
gezinnen XXL, voor een klein 55 belangstellenden. Het was een avondje nostalgie.
Grote gezinnen zijn geen uniek gegeven voor het katholieke zuiden van het land. Ze
komen over de hele wereld voor en niet alleen in deze tijd. O.a. Jan Steen schilderde
een groot gezin XXL van zijn tijd. Wel kun je je een aantal factoren aanwijzen, die
van invloed zijn geweest op de aanwezigheid van grote gezinnen, zoals de
katholieke kerk, seksuele moraal en de verbeterde gezondheidszorg. Ook ging
Rooms in op het dagelijks leven in de grote gezinnen zoals, hoe werd er gegeten,
slapen, ontspanning, hoe werd de avond doorgebracht. De moeder was de spil in het
gezin. Er waren wel enkele ervaringsdeskundigen die goede herinneringen aan hun
jeugd hadden, maar er waren ook verschillende belangstellende aanwezig met veel
minder goede ervaringen. Het werd nogal positief belicht door de spreker.
Op donderdag 21 april verzorgde ons heemkunde lid Hans van den Broek, oud
radioloog en schrijver voor zo’n 50 belangstellenden een lezing met de titel
‘Vroedvrouwen, vlekjes en vondelingen’ bracht hij in een rap tempo wetenswaardige
feiten over het voetlicht, die hij tijdens een ongeveer vijftienjarig onderzoek van
archieven tegen was gekomen over deze en aanverwante onderwerpen, zoals
abortus, prostitutie, kindermoord, vrouwenziektes, borstkanker en geslachtsziektes.
Door een opsomming, geïllustreerd met beeldmateriaal liet hij zijn verhaal moeiteloos
zelf vertellen. Al eeuwenlang bestaan al geslachtsziekten en al eeuwenlang worden
vrouwen ongewenst zwanger, eeuwenlang worden vrouwen bij de bevalling
bijgestaan. Maar de ideeën over wat dan de beste zorg zou zijn en hoe
zwangerschap en ziektes te voorkomen, zijn sinds de Middeleeuwen tot de twintigste
eeuw, de periode van die Van den Broek behandelde wel veranderd.
Zoals eind 19e eeuw de wetenschappers als Pasteur, dat infectieziektes veroorzaakt
werden door bacteriën. Begin 20e eeuw Flemming de antibiotica.
Kraamvrouwensterfte, zuigelingen en kindersterfte. Het te vondeling leggen van de
baby. Pas in 1880 werd de kunstvoeding uitgevonden. Rond 1920 kwamen de
consultatiebureaus. De rol van de vroedvrouw. Sinds begin vorige eeuw bestaat er
pas een zelfstandige opleiding tot verloskundige.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de onderwerpen die Hans van den Broek
tijdens zijn interessante lezing behandelde.
Op 26 mei gaf Cees Verhagen uit Someren een lezing over de Zuid- Willemsvaart,
de moeder van alle kanalen in oost- Brabant voor meer dan 100 belangstellenden.
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Ongeveer de helft van de belangtellenden waren niet leden die geïnteresseerd waren
door o.a. artikelen, in de regio bladen, mede dankzij onze pr- werkgroep.
Door illustratie van door hem gedigitaliseerde historisch foto’s en landkaarten startte
hij zijn lezing hoe zijn interesse in de Zuid-Willemsvaart is ontstaan. Er kwamen
verschillende aspecten aan bod, zoals de lange voor geschiedenis van de noord-zuid
gerichte rivieren, die nogal wat eigenschappen hadden die de vaart bemoeilijkten,
waardoor het transport soms weken stil lag. Er waren in de loop der eeuwen
verschillende oplossingen gezocht en uitgewerkt, zoals het Grand Canal du Nord (de
Noordervaart)
Na de Spaanse en de Franse koning en Napoleon zag Willem 1 koning van alle
Nederlanden in het begin van de 19e eeuw, de bouw van het kanaal van Luik naar
den Bosch als een goede mogelijkheid tot economische vooruitgang. Men begon met
de aanpak van het kanaal van Weert naar den Bosch. Carel Wesselman ( de heer
van Helmond) en Kraaijenhof maakte het plan en Goudriaan en later zijn zoon
voerde het plan uit. Wesselman zorgde ervoor dat het kanaal door Helmond werd
aangelegd. Het is onvoorstelbaar dat het 120 km lange kanaal met 21 sluizen door
constant 6000 arbeiders met hand, schop, kruiwagen en manden in ongeveer vier
jaar is gegraven.
Hij ging in op de samenstelling van de groep, welke soort vaklui, sjouwers en
verzorg(st)ers er nodig waren om het draaiende te houden.
Na de pauze ging Cees Verhagen ook in op de kanalen rond Deurne. Er ontstond
een levendige interactie met het publiek en soms werden aanvullende en correctie
op het verhaal van Verhagen aangereikt.
Verhagen besloot zijn lezing met de stelling dat de toekomst voor de ZuidWillemsvaart nog heel wat in petto heeft. Het was een boeiende lezing.
Onze jaarlijkse dagexcursie ging op 2 juli naar de historische stad Zutphen met ruim
40 personen. Het was een mooie bustocht. Deze Hanzestad en Justitieel centrum, is
de eeuwenlange geschiedenis af te lezen aan de verschillende bouwstijlen. Waar de
toren van de St.Walburgiskerk een oriëntatie is waar je je in de stad bevindt en in
vroegere tijden om je te imponeren.
Klaas Hendriks gaf op de heenreis een korte lezing over door hem gevonden relatie
van Deurne met Zutphen. De in Deurne geboren Jan Floris Martinet en was in de 18e
eeuw behalve predikant een die ook wetenschappelijke verhandelingen schreef zoals
De Katechismus der Natuur. In het straatbeeld wordt nog herinnerd aan Martinet.
Onderdeel van de vestigingsmuren is de Bourgonjetoren waarop later een koepeltje
is gebouwd. In deze koepel had hij zijn werkkamer met het uitzicht op de IJssel en
schreef hier De Kathechismus der natuur.
Na lekkere koffie en appeltaart in het Volkshuis Koffiehuis aan de Houtmarkt
vertrokken met 3 gidsen voor een stadswandeling.
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We wandelden langs historische panden, hofjes en landpoortjes. We bezochten de
13de eeuwse Broederekerk en sinds de jaren tachtig vorige eeuw is de bibliotheek
hierin gevestigd.
Na een heerlijke en goed verzorgde lunch in Grand café Cambrinus, de voormalig
Stadsbrouwerij, had ieder vrije tijd om zelf nog de stad in te gaan. We besloten de
dag gezamenlijk af met een rondleiding in de St. Walburgiskerk uit de 13e eeuw en
de Librije uit de 16e eeuw. Dit is een van de 3 kettingbibliotheken die er nog zijn in
Europa. Ook De Katechismus der natuur van Jan Floris Martinet wordt hier bewaard.
Jammer dat er een beperkte tijd in de kerk en de Librije toebedeeld. Bij de
administratie was bij onze reservering een fout gemaakt.
Toch voldaan van alle indrukken van de historisch stad Zutphen vertrokken we weer
naar Deurne.

Bourgonjetoren met de Martinetkoepel (Foto: Riky Adriaans)

Met onze jaarlijkse kleine excursie bezochten we op 3 september het DAF museum
in Eindhoven. Met 25 personen kregen we een rondleiding met een gids die zelf bij
de DAF gewerkt had.
Met een algemene inleiding en verhaal over de grondleggers: de gebroeders van
Doorne en hun achtergrond in Deurne. Huub van Doorne stichtte in 1928 op de plek
waar het museum gevestigd is zijn eerste bedrijf. Dit heette: CV Hub van Doorne,
Machinefabriek en Reparatie-inrichting.
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Deze werkplaats is eigenlijk een grote smidse. Hier start onze rondleiding. In 1932
werd de firmanaam gewijzigd in: van Doorne’s Aanhangwagen Fabriek NV, kortweg
DAF. Tijdens de rondleiding zagen we nog enkele van de eerst aanhangwagens ook
die in het leger gebruikt zijn. Weer later, in 1948, wordt de naam andermaal gewijzigd,
nu in: Van Doorne’s Automobiel Fabriek.
Voor de pauze werden we verder rondgeleid op de afdeling autobussen. Hier zagen
we de ontwikkeling van autobus en enkele speciale bussen o.a. van het Koninklijk
Huis. Vervolgengs de afdeling vrachtwagens, deze was ruimschoot inzichtelijk
gemaakt met tientallen opgestelde trucks.
Na de pauze met een kopje koffie leidde de gids ons naar de personenauto afdeling.
We zien hier de eerste Dafjes uit 1956 maar ook de hele ontwikkeling van modellen
door de jaren heen. Vele modellen hebben we in Nederland niet op de weg gezien
maar waren voor het buitenland bestemd.
Het technisch verhaal aan de hand van showmodellen over beroemde variabel
versnellingssystemen kon de meeste van onze belangstellende niet boeien.
We kregen wel een goed beeld over de technische en commerciële geschiedenis
van de DAF maar verder kon de gids ons niets vertellen.
De reactie van onze deelnemers was ondanks toch lovend. Voor veel heel
herkenbaar en hebben eigen herinneringen eraan, maar ook. verwonderlijk dat Hub
van Doorne zoveel ontwikkeld heeft.
Op 22 september onze laatste lezing die door Ludo Boeije werd verzorgd voor een
bomvolle zaal, met de titel: Kastelen in Deurne en Liessel, van 1300 tot nu. Een zeer
gedetailleerde lezing over de geschiedenis van het Liesselse en de Deurnese
kastelen.
Hij behandelde niet alleen de achtereenvolgende eigenaren, maar ook het vroegere
erfrecht en de dikwijls daarmee samenhangende verschillen familieruzies. Ook de
relatie tussen de bodemgesteldheid van de omgeving en de liggen van de kastelen
bracht hij aan de hand van onder meer hoogtekaarten in beeld. Zijn verhaal over de
bouwgeschiedenis van beide kastelen toonde aan de kastelen in de loop der eeuwen
veel gedaantewisselingen kenden. Ook belichtte hij een aan de hand van oude
bouwsporen recent gedane ontdekking: het Klein Kasteel had mogelijk eens een
pseudo-weergang. De schat aan informatie, die door Ludo Boeije voor deze lezing bij
elkaar werd gebracht, vraagt er volgens een aantal bezoekers om dat die op een of
andere wijze blijvende toegankelijk wordt gemaakt.
Er werden veel tamelijk onbekende plattegronden, foto’s en tekeningen van het
kasteel en de directe omgeving getoond. Ludo Boeije eindigde zijn boeiende lezing
met de vertoning van een 3D animatie van het kasteel, zoals het er mogelijk bij de
bouw rond 1380 eruit heeft gezien.
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Op 7 november hield Ludo Boeije nogmaals voor 11 belangstellenden de lezing:
Kastelen in Deurne en Liessel van 1300 tot heden in het Heemhuis. Wederom een
zeer boeiende lezing. Door het kleine gezelschap was er een levende interactie en
interessante discussie tussen Ludo en de aanwezigen.
Na de lezing werd Ludo bedankt dat hij de tijd had genomen om nogmaals de lezing
te geven.
OP 3 november werd er in het Toon Kortooms Park in het kader van het Toon
Kortoomsjaar een voorleesavond gehouden met de titel; “Doe ze de boks op” uit de
boeken van Toon Kortooms.
Ed van de Kerkhof heemkundelid leidde deze avond en 8 personen ieder met een
eigen motivatie waarom zij een bepaalde stuk uit een van de boeken van Toon
Kortooms voorlezen.
Anita van Rongen- Derks, Simon van Wetten historicus uit Gemert. Rosemarie en
Ingrid Kortooms, Jacinthe Verhofstadt, Silvia van den Einden, Lizette Mennen leden
van de Grienveense toneelvereniging Grikon.
Bijzonder dat de dochters Rosemarie en Ingrid hun medewerking verleenden. In een
kort interview gaven zij aan dat zij tijdens herdenkingsjaar steeds met veel plezier
naar de Peel kwamen en dat het hun genoegen deed dat de herinneringen aan hun
vader en zijn romans hier nog steeds leefden
Met zo’n 50 belangstellenden was het een geslaagde, maar ook intieme avond.
De werkgroep Lezingen en excursies bestaat uit Klaas Hendriks, Marie-José
Sluismans, Thom van der Straaten en contactpersoon Leny Hendriks

Oudheidkamer
Er was werk aan de winkel! Het grootste karwei was wel de ontruiming van de zolder
en de geitenstal vanwege het nieuwe dak op het Heemhuis.
Gelukkig vonden we een gastvrij onderkomen bij Jan van de Vijver en Wim Vaes in
de Walsberg. Wat hebben we geploeterd!
Na het dak werd de zolder voortvarend aangepakt: Peter van de Westerloo isoleerde
en timmerde de vloer af, een grote zolderbalk werd alsnog vervangen. Thom en
Hans trokken nieuwe leidingen voor de elektriciteit en maakten er een gipsplatenplafond in. Na een bezoek aan Cranenbroek in Budel werd een stevig hekwerk
rondom het trapgat geplaatst.
Vanaf december is de winterschilder aan de gang, hij text en verft de hele zolder, van
de nok tot en met de vloer. Daarna kunnen we aan het inrichten: de zolder wordt
geen opslagruimte meer maar expositieruimte.
Hans en Thom
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PR
De werkgroep PR is in 2016 verder aan de slag gegaan om de Heemkundekring en
haar activiteiten beter in beeld te brengen en bekendheid te geven.
Het eerste speerpunt was het vernieuwen van onze huisstijl en aanpassen van het
logo. De streefdatum was 1 januari 2017, maar door de complexiteit werd dit niet
gehaald en ook in 2017 nog veel tijd en inspanning gevraagd van de PR groep.
Eindelijk was het zover dat eind mei de heemkundekring met de nieuwe huisstijl en
loge naar buiten kon treden. O.a. de nieuwsbrief van juni en D’n Uytbeyndel nr. 90
juni verschenen in de nieuwe huisstijl en logo. Over het algemeen is de nieuwe
uitstraling positief ontvangen.
Een tweede speerpunt is ook dit jaar weer stemmen te werven voor de Rabo Clubkas
Campagne. We zetten in op publicaties op onze website en in nieuwsbrieven ( ook
extra digitale nieuwsbrieven) op een banner in DeurneWiki, via sociale media en
deden oproepen bij de heemkundelezingen. Bij activiteiten waarbij de
heemkundekring bij betrokken was werd de nieuwe Banner gebruikt om ons kenbaar
te maken de activiteiten onze vereniging. Aan de gevel van het heemhuis hing het
grote bord dat Anton Vissers vorig jaar heeft gemaakt om aandacht te vragen om op
de heemkundekring te stemmen. We kregen 555 stemmen en een opbrengst van €
2081.25. Het was een mooi bedrag maar minder dan vorig jaar. De reden enerzijds
was dat een stem € 3.75 opleverde en in 2015 € 4.00 en kregen 17 stemmen minder.
Besloten is om ook in 2017 van het werven van stemmen een speerpunt te maken.
Er werden persberichten aangeboden aan het weekblad van Deurne en andere
media. Sinds Nelly van Rijt in 2014 het schrijven van persberichten op zich heeft
genomen heeft ook dit jaar het bestuur en werkgroepen zoals opening van een
tentoonstelling of aankondiging van een lezing hebben regelmatig gebruik gemaakt
voor het schrijven van een persbericht of het redigeren hiervan. Ook voor het
redigeren van verslagen en draaiboeken kan een beroep op haar gedan worden.
In 2016 is de nieuwsbrief 11 keer verschenen en tussendoor voor degenen met een
e-mailadres ook actueel nieuws via de snelmailer.
Nelly heeft ook dit jaar veel aandacht besteed aan de uitvoering van de
nieuwsbrieven om de leden op een aantrekkelijke manier te voorzien van actuele
informatie. Zo is de nieuwsbrief van juni met het invoeren van de nieuwe huisstijl en
logo in kleur verschenen. Het zelfde geldt voor de nieuwsartikelen en de agenda op
onze website www.heemkundekringdeurne.nl Deze heeft vanaf juni ook de uitstraling van
de nieuwe huisstijl en logo. 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 handje helpen.
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Ook dit jaar is in de nieuwsbrief een oproep aan de leden geplaatst om hun emailadres door te geven, zodat de nieuwsbrief, kostenbesparend en privacy veilig,
digitaal verstuurd kan worden naar leden. Dit jaar hebben enkele leden hieraan
gehoor gegeven. Het aantal nieuwsbrieven op papier is terug gebracht van 42 naar
36. De bezorgers zijn hierdoor ook ontlast.

Tentoonstellingen
De werkgroep bestaat uit:
Josée van der Loo
Fien Verrijt
Harrie Martens
Rob Berkvens

jfapvdloo@kpnmail.nl
verrijtfien@gmail.com
h.martens449@upcmail.nl
robert13@xs4all.nl

0492-341479/ 06-12384632
0492-511098
0493-341542
0492-345124

Er zijn 3 tentoonstellingen gerealiseerd in 2016
13-03-2016 t/m 12-06-2016 Textiel in Deurne
26-06-2016 t/m 09-10- 2016 Gezondheidszorg ten tijde van Dokter Wiegersma
23-10-2016 t/m/ 26-02-2017 Rondom Toon Kortooms
Alle drie de exposities werden met regelmaat bezocht en als erg informatief ervaren.
Er kwamen veel complimenten over de inhoud en de uitvoering ervan.
Hans van de Mortel hansvdmortel@outlook.com 0493-310016 sloot aan bij de
voorbereidingen en de uitvoerig van tentoonstelling: “Rondom Toon Kortooms”
Anja Tabor eheltabor@hetnet.nl kwam de werkgroep versterken vanaf oktober 2016.
Er vond een wisseling plaats in de samenstelling van de werkgroep
Harrie Martens moest om gezondheidsredenen afhaken. Josée van der Loo legt haar
werkzaamheden stil voor een jaar, maar is op de achtergrond wel bereikbaar voor
hulp indien gewenst.
De werkgroep kwam sinds 1 november 2015 tot 1 november 2016, naast de vele
individuele gesprekken, de diverse zoektochten en tijd voor inrichtingen, zeker 14
keer bij elkaar voor gezamenlijk overleg,
De werkgroep bedankt alle leden en instanties, maar ook de vele mensen van
buitenaf die bij de totstandkoming van de diverse exposities behulpzaam waren met
tips en materialen.
Josée van der Loo-Peerbooms (scheidend) coördinator werkgroep tentoonstellingen.
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Historische quiz
Op zondag 16 oktober werd de tweejaarlijkse historische heemkundige quiz
gehouden.
Er is vooraf veel aandacht geschonken aan de quiz in het weekblad van Deurne,
nieuwsbrief en op de website van onze heemkundekring. Bij de eerste
vooraankondiging die door Pieter Koolen werd verzorgd werden ook een aantal
historische vragen gesteld. Een aantal lezers reageerde hierop. Uit de goede
uitzendingen kwamen na loting Jan van Lierop, Jeannette van Herpen en José van
Dijk als prijswinnaars uit de bus.
Ludo Boeije, Hans van Hoek en Pieter Koolen van de werkgroep hebben er veel tijd
ingestoken om een goede beamer-presentatie te maken van de vragen, e.v. tekst en
de bij passende foto’s en/of tekst. De deelnemers waren ook enthousiast hierover.
Benadeeld door het mooie weer en allerlei activiteiten elders in Deurne bleef het
aantal deelnemers beperkt tot een klein dertig personen. Ondanks het kleine aantal
deelnemers ontpopte zich een enerverende strijd. Winnaar van de kannenbuiswisseltrofee werd heemkundekringlid Klaas Hendriks. Tweede werd Jan van Lierop
VVV-gids en Theo Martens werd derde na een barrage met Bertus van Etten.
Het hoge aantal fouten antwoorden dat zowel in de voorronde als in de finale werd
gegeven duidt erop dat de moeilijkheidsgraad toch nog hoog was.
De werkgroep Heemkundige historische quiz bestaat uit Ludo Boeije, Theo van
Daele, Leny Hendriks, Hans van Hoek en Pieter Koolen.
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Voorzitter Rob Berkvens (rechts) overhandigt de kannenbuis wisseltrofee aan de
winnaar van de historische quiz Klaas Hendriks. (Foto: Leny Hendriks)

Boekenmarkt 2016
Op de vierde zondag van September is voor de elfde keer de boekenmarkt
gehouden. Hoewel het weer goed was, is het aantal bezoekers minder dan
voorgaande jaren. Langs deze weg wil ik de gevers van boeken en vrijwilligers die
hebben meegeholpen bedanken en als er ideëen of opmerkingen zijn om de markt te
verbeteren zijn deze welkom.
Contactpersoon: Thom van der Straaten.
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Vrienden van de Heemkundekring


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, Dunantweg 10, 5751 CB 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
2017 een nog langere lijst van Vrienden te kunnen presenteren. Kandidaten
kunt u aanmelden bij penningmeester Jan Adriaans via e-mail janadr@xsall.nl
tel. 0493-314039 of bij de coördinator ledenadministratie Leny Hendriks e-mail
h.hendriks752@upcmail.nl tel. 0493-314303.
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