Woord van de voorzitter
Beste leden
Opnieuw leggen wij een jaarverslag (2017) aan u voor. Het jaarverslag van de
diverse werkgroepen en van het bestuur. U zult zien dat er weer veel werk is verzet
door heel veel leden. We merken dat het steeds drukker wordt op de dinsdagavond
en de zondagmiddag. De belangstelling voor het werk van onze vereniging groeit en
dat merken we ook aan de stijging van het aantal leden. Dit vraagt echter ook om
een uitbreiding van het aantal vrijwilligers.
Deze ontwikkeling is voor een flink deel te danken aan DeurneWiki, maar deels ook
aan de renovatie en herinrichting van ons Heemhuis in 2017.
Hierna waren, naast de tentoonstellingen in onze Heemkamer, ook de Oudheidkamer
en Archeologiekelder in ons Heemhuis (gratis) te bezichtigen op dinsdag van 19.00
tot 21.00 en elke 2e en 4e zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur.
Het bestuur is natuurlijk verheugd met de aanwas van het aantal leden in 2017, maar
wij zien ook een kleine afname van het aantal vrijwilligers. Ondermeer door de
ongemakken die gepaard gaan met het bereiken van een hogere leeftijd. Wij zijn
daarom dringend op zoek naar actieve vrijwilligers voor de opengevallen plaatsen.
Wellicht helpt de informatie die nu voor u ligt om een keuze te maken op welk gebied
u ons kunt helpen, want
Leden, en meer nog actieve leden, zijn in ons jubileumjaar 2018 meer dan
welkom!
In ieder geval wens ik u een heel gezond goed en historisch interessant 2018
Voorzitter a.i.Jan Adriaans
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Jaarverslag van het bestuur 2017
ALV
Op 20 februari 2017 werd een Algemene Ledenvergadering gehouden in ’t Trefpunt,
waarbij ruim 50 stemgerechtigde leden aanwezig waren.
De voornaamste punten van afgelopen jaar waren:
 De penningmeester neemt a.i. de taken van de voorzitter waar
 Met Chris Biemans heeft de heemkundekring een vertegenwoordiger in de
Commissie Peelvenen inzake Leegveld.
 Een werkgroep werd gevormd om voorbereidingen te treffen voor 2018, het
jaar waarin de heemkundekring haar 40-jarig jubileum viert
 Deelname aan de Raboclubkascampagne heeft een mooie bijdrage
opgeleverd voor aanpak van de beugelbaan
 Het bestuur van het Brabants Heem wordt ontvangen voor hun jaarlijkse
bestuursuitstapje waarvoor zij als bestemming Deurne hebben gekozen
 Het gerenoveerde heemhuis wordt geopend door wethouder Biemans
 De oudheidkamer en de archeologiekelder worden in gebruik genomen
 De boeken worden naast de boekenmarkt ook te koop aangeboden via
boekwinkeltjes.nl/deurania
 Heemkundekring doet mee aan de Nationale Monumentendagen
 Met een kraam is de Heemkundekring vertegenwoordigd op de slingermarkt
tijdens koningsdag
 Er wordt gekozen voor een andere opzet van de monumentencommissie
waarbij de heemkundekring betrokken zal blijven
 De beugelbaan zal vooralsnog niet worden overkapt, maar wel worden
gerestaureerd
 D’n Uytbeyndel wordt digitaal verzonden naar relaties
 Advies werd uitgebracht aan de Commissie Peelvenen
 Advies werd uitgebracht aan de gemeentelijke straatnamencommissie met
betrekking tot een nieuwe straat in Liessel
 Bij Palet van de Peel met in 2017 het thema Muziek is aangesloten met de
tentoonstelling over en een eenmalige reünieoptreden van Moek
 Catrien Elfrink wordt als vrijwilliger van het jaar gekozen
 Vrijwilligersoorkonde werd ontworpen en voor de eerste keer uitgereikt aan
Catrien Elfrink
 Archief van Deurnes Industrieel Contact werd geschonken aan de
heemkundekring
 We werden opgeschrikt door een inbraak in het heemhuis
 Drie leden van de heemkundekring werkten mee aan het jubileumboek van de
KDO
 Tekort aan bestuursleden en actieve vrijwilligers voor de werkgroepen wordt
geconstateerd.
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Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar 11 maal vergaderd. Elke vergadering werd
vooraf gegaan door een vergadering van het dagelijks bestuur. Karin Akkers heeft
enkele vergaderingen moeten missen, voornamelijk door problemen in het
treinverkeer. Dick van Hooff heeft geen vergaderingen bijgewoond.
De agendapunten in deze vergaderingen waren:
 Jaarrekening 2016 en begroting 2017
 40-jarig bestaan Heemkundekring 2018
 Taakverdeling bestuursleden
 Vertegenwoordiging Heemkundekring stichting Peelvenen
 Raboclubkascampagne
 Bezoek bestuur Brabants Heem
 Bezoek bewoners Wilhelminahuis
 Innovatief erfgoed op de kaart
 Excursies
 Inrichting bestuursarchief
 Richtlijn interne declaraties
 Nationale archeologiedagen
 Kostenbesparingen D’n Uytbeyndel
 Gebruik logo en huisstijl heemkundekring
 Werving nieuwe vrienden
 Lezingen en excursies
 Nieuws uit de werkgroepen
 Vergadering met Kringen Historisch Erfgoed Liessel, Neerkant en Zeilberg
 Contributie 2017
 Vrijwilligersmiddag
 Renovatie beugelbaan en mogelijkheden tot overkapping
 Agenda en verslag werkgroepenvergadering
 Aanspreekpunt heemhuis
 Wijze van communiceren tussen bestuur en werkgroepen
 Procedure straatnamencommissie
 Heropening heemhuis
 Opening tentoonstellingen
 Procedure postafhandeling
 Vertegenwoordiging bestuur in Museumkring Peelland
 Heemhuis inbraak- en brandpreventie
 Inzet bestuursleden 2018
 Verspreiding jubileummagazine
 Agenda ALV 2018
 Cultuurchallenge

In 2017 is één keer met de werkgroepen vergaderd. In 2017 werd veel aandacht
besteed aan de invulling van de viering van het veertigjarig jubileum van onze
heemkundekring in 2018. Voor het brainstormen en plannen werd een werkgroep
samengesteld van de contactpersonen van de werkgroepen. Er is drie keer
vergaderd.
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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
Bij een aantal officiële gelegenheden heeft het bestuur belangstelling getoond door
aanwezig te zijn.
Contacten
Er zijn in 2017 contacten geweest met de volgende personen en organisaties
 Museum Klok en Peel
 Heemkundekring De Vonder Asten-Someren
 Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten
 Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
 Museum de Wieger
 Cultuurcentrum Martien van Doorne
 Museumkring Peelland
 Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
 Prins Bernhard Cultuurfonds
 Burgemeester Hilko Mak
 Wethouder Marinus Biemans
 Directeur Maas van Museumhuis Brabant
 Peelnetwerk
 De heer Hohmann
 VVV Deurne
 Kringen Historisch erfgoed Zeilberg, Neerkant en Liessel
 Nicole Scharp beleidsmedewerker gemeente Deurne
 Jan Timmers, Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband
 Stichting Erfgoed Brabant
 De Monumentenwacht
 Historisch Nieuwsblad
 Diverse archeologen
 Diverse subsidieverstrekkers
 Redacties Weekblad voor Deurne, Eindhovens Dagblad
 Ria Berkvens
 Stichting Peelvenen
 Erik Vink
 Moek
 Bestuur Brabants Heem
 Lex van de Haterd
 Joep Coppens
 Rene Cuijpers
 Leo Cuijpers
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Frans Swinkels
VVV Deurne
Caroline van der Hulst
Jan Timmers
Simon van Wetten
Diverse aannemers en leveranciers

Leden- en vriendenadministratie
Het nieuwe digitale administratiesysteem en het draaiboek dat in 2015 in gebruik is
genomen worden 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, naar het dagelijks bestuur en naar Pieter Koolen in
verband met het wachtwoord dat nieuwe leden en vrienden kunnen aanvragen om in
te 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 18 september werd door ruim 30
vrijwilligers bezocht. De beugelbaan was deze keer niet, zoals gewoonlijk, overkapt
met een grote partytent. Het zag er zaterdagmorgen naar uit dat het droog zou
blijven en het waaide hard. Op de zondagmiddag zag het weer er inderdaad goed uit,
maar tijdens het welkomstwoord van Jan Adriaans moesten we naar binnen vluchten
voor de regen. De geitenstal was ingericht voor de hapjes en drankjes. Het was een
gezellige middag ondanks de beperkte ruimte binnen.
Catrien Elfrink werd gekozen tot Vrijwilliger van het Jaar en kreeg door haar
voorganger Theo van Daele het bij de eretitel behorende schildje omgehangen.
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Dit jaar werd als blijvend aandenken een oorkonde ontwikkeld voor de Vrijwilliger van
het Jaar. Die werd voor de eerste keer in november uitgereikt aan Catrien Elfrink
door Jan Adriaans en Leny Hendriks in zorgcentrum De Nieuwenhof.
Contactpersoon Leny Hendriks

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 volgens rooster telkens drie vrijwilligers
aanwezig om bezoekers te woord te staan, koffie/thee te schenken, uitleg te geven
over de actuele tentoonstelling en vragen te beantwoorden. Zij brengen
vragenstellers desgewenst in contact met een op dat betreffende 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 en bovendien ontbreekt dan vaak de tijd om vragen van bezoekers te
beantwoorden.
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 zo goed gegaan. Dat is bijzonder lastig voor de andere collega’s van de
dienst. De vrijwilligers voor de zondag zijn: Karin Akkers, Jan Adriaans, Riek Aarts,
Jan Beckers, Beppie en Peter van den Berk, 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, Thom van der Straaten, Anton Vissers, Jan
Vlemmix, Nico Vosmeer, en Sjaan van de Weijst.
Om gezondheidsredenen heeft Door Albers zich helaas terug moeten trekken. Henk
van Straaten is eveneens gestopt met diensten draaien.
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 boeiende gesprekken die voor onze vereniging ook
informatief belangrijk zijn. In overleg met degene die het verhaal vertelt, wordt e.e.a.
opgetekend en doorgeven aan Pieter Koolen voor DokuDataDeurne en Deurne Wiki
of aan de redactie van D’n Uytbeyndel.
Bezoekers van de tentoonstellingen zijn positief kritisch. We krijgen regelmatig
aanvullende informatie op foto’s en artikelen. Soms kan met aanvullende informatie
van bezoekers een onjuistheid gecorrigeerd worden of een aanvulling genoteerd.
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.
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Vanaf het voorjaar tot in het najaar wordt er bij goed weer af en toe gebeugeld op de
beugelbaan in de heemtuin.
.
Elke dinsdag is het heemhuis in 2017 van 19.00 tot 21.00 uur ook voor het publiek
geopend geweest. Een van de bestuursleden of leden die zeer goed bekend zijn in
het heemhuis zijn dan gastheer of gastvrouw. Deze avond wordt steeds druk bezocht;
meestal door leden van de verschillende werkgroepen. Er is altijd een levendige en
interessante discussie over diverse onderwerpen.
Soms wordt op de dinsdagavond ook de tentoonstelling bezocht, maar over het
algemeen gebeurt dat niet vaak.
De openstelling op de dinsdagavond wordt door leden van de werkgroepen tevens
veelvuldig gebruikt om af te spreken met personen die op zoek zijn naar informatie.
Dan kunnen de bibliotheek, de genealogische informatie en DeurneWiki
geraadpleegd worden. Enkele leden hebben afgelopen jaar op deze avonden veel
werkzaamheden verricht met de renovatie van de zolder en de herinrichting tot
oudheidkamer.
Bij goed weer is er, meestal door een vaste kern, op de dinsdagavond weer fanatiek
gebeugeld. Hierbij zijn nog steeds nieuwelingen welkom; ook vrouwen! Zij laten het
nog steeds afweten.
Contactpersoon: Leny Hendriks

Facilitaire instrumenten DeurneWiki en DocuDataDeurne
Enkele getallen met betrekking tot DeurneWiki[1]

2015

2016

2017

126.081

156.702

170.399

Aantal bezochte pagina per sessie 9,35

8,47

8,23

Aantal gebruikers

70.325

88.276

98.929

Totaal aantal bezochte pagina's

1.178.400 1.327.373 1.403.030

Aantal bezoeksessies
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Gemiddelde sessieduur per bezoek 5:38 min. 4:49 min. 4:19 min.

Het aantal artikelen in DeurneWiki steeg in 2017 van 9.136 naar 9.648. Het aantal
actieve geregistreerde gebruikers stabiliseerde in 2017 op zo'n twintig personen.
In dit jaar zette de stijgende tendens, met een toename van ruim 8 %, van het aantal
bezoeken aan DeurneWiki door, zoals blijkt uit de gegevens in onderstaande tabel.
Opvallend is ook dat gemiddeld zowel de duur van een bezoeksessie als het aantal
pagina's dat dan bezocht wordt een dalende lijn vertoont.
2017 was voor de beheerders van DeurneWiki een rustig jaar. Onze technische man
Joost de Haan had een rustig jaar. Wel moest hij enkele extra sloten op DeurneWiki
zetten om ongewenste binnendringers buiten de deur te houden.
1. De cijfers zijn ontleend aan Google Analytics. Voor 2015 gelden de cijfers
vanaf 13 maart.

Namens de beheerders van DeurneWiki, Pieter Koolen
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 15 januari 2018):

2015

2016

2017

Gebruikers[1]

171

Pagina's

28.014 32.702 37.434

Afbeeldingen

15.691 20.142 24.541

Actieve gebruikers[2] 6

191

8

211

8
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Klaas Hendriks, Pierre van der Loo en Johnny Vrijnsen bleven zich inspannen om de
krantenartikelen digitaal toegankelijk te maken. Daarnaast waren Franka Goossens
en José van Nunen ook in 2017 steeds druk bezig met het inbrengen van
gedachtenisprentjes. Zij digitaliseerden inmiddels 6.485 van de 21.064 prentjes.
In onze bibliotheek bevinden zich momenteel 3.763 titels, waaronder niet alleen alle
fysieke boektitels, maar ook een groot aantal titels die geheel of gedeeltelijk digitaal
raadpleegbaar zijn.
We mochten steun ontvangen van Dini Knijnenburg, die behulpzaam was bij het
inscannen van de krantenberichten.
Onder regie van Cor Slaats werd door Peter van Rongen het digitaliseringsproject
van het Liesselse parochieblad Rond de Toren voortgezet. De jaargangen 1994 t/m
2016 zijn inmiddels raadpleegbaar op Docudatadeurne.
Docudatadeurne werd in 2017 in totaal 33.541 keer bezocht, gemiddeld 91 bezoeken
per dag.
Van de 100 GB die we op de website tot onze beschikking hebben, wordt tot nu tot
30 GB gebruikt.
1. Alle gebruikers-leden die toegang gekregen hebben tot Docudatadeurne
2. Actieve gebruikers zijn de gebruikers die tenminste een keer per maand een
artikel wijzigen of toevoegen.

Beheerder Pieter Koolen

JAARVERSLAGEN WERKGROEPEN 2017

Archeologie
Verslagen/rapporten
- Rapport Onderzoek Zuid Oost Brabant betreffende de toevalsvondst aan de
Limburgstraat: zes potresten lijken te relateren zowel aan een 2e eeuws grafrest als
aan een romeinse nederzetting. Dit zoals ook aangetroffen tijdens bijvoorbeeld het
Somerense Waterdaelonderzoek.
- Rapport Econsultancy/Bodac betreffende Haageind 60: in een verbrede
grachtvulling werden 4 aangepunte palen gevonden (nog niet te dateren
beschoeiingspalen) en laat-middeleeuws aardewerk; in de venige vullingslaag
werden zaden en pollen gevonden en een drinkschaaltje van circa 1400 n Chr.
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Potscherven uit de Limburgstraat op tafel in ons heemhuis
Hierbij was de werkgroep actief:

Louis Litjens geeft uitleg voorafgaand aan de wandeling langs de Astense Aa
- Snuffelstage archeologiemiddag
- Nationale Archeologiedag met het thema Water met een wandeling langs de
Astense Aa
- Archeologieles aan leerlingen van groep 6a en b van bss De Zonnebloem te Liessel
- Nieuw tijdschrift Archeologie in Nederland in heemhuis
- Officiële heropening van het gerenoveerde heemhuis en de in 2016 al in
gebruikgenomen Archeologiekelder
- Deelname in werkgroep: Peellandbreuk zichtbaar maken in de gemeente Deurne
Vondsten / onderzoek
- onderzoek Hoofdstraat 90 heeft niets opgeleverd
- toevalsvondst in Derpsestraat bij familie van Bommel-Vissers met resten van een
18e eeuwse boerderij en 17e eeuws aardewerk. Uitgezocht door Ria Berkvens van
Bureau Z.O. Brabant.
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Dank
Speciale dank aan de regioarcheoloog Ria Berkvens voor de vele hulp aan onze
vereniging.
Werkgroep archeologie
Anton Vissers en Louis Litjens
P.S. Graag willen we onze werkgroep uitbreiden met een enthousiaste actieve
vrijwilliger!

Beeld en Geluid
De werkgroep Beeld en Geluid beheert het Fotoarchief, het Filmarchief en het
Audioarchief en ondersteunt artikelen met beeldmateriaal op DeurneWiki. Alle foto’s
worden bovendien in een lage resolutie op DeurneWiki geplaatst. 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.
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 2017 stond de teller op 57.256 bestanden.
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 uur
gemiddeld zo’n 20 mensen bijeen om foto’s te bekijken en namen en beschrijvingen
aan te vullen. Deze gegevens worden door Thijs Flipsen genoteerd en worden
daarna 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 een grote meerwaarde.
Lokale Historische Werkgroepen
Aan het Liessels Historisch Erfgoed en het Zeilbergs Historisch Erfgoed wordt
assistentie verleend bij het plaatsen van hun gegevens op DeurneWiki.
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Hans van Hoek verzorgt regelmatig een presentatie van oude foto’s voor diverse
doelgroepen en bij diverse gelegenheden en evenementen.
Namens de werkgroep, Hans van Hoek

Beugelbaan
Op de beugelbaan worden jaarlijks twee toernooien gespeeld om trofeeën met een
relatie aan onze Heemkundekring. De Johan Engels-trofee
en de Pieter
Swinkelstrofee. Johan Engels is de initiatiefnemer van de oprichting van een
beugelbaan op ons terrein.
Vanwege de toestand en entourage van de beugelbaan zijn de toernooien in 2017
niet gehouden. Een vaste groep heemkundeleden speelt op de dinsdagavonden, als
het weer het toelaat, regelmatig hun oefenpartijtje. In 2017 bleek het vanwege
regelgeving niet eenvoudig te zijn de beugelbaan te voorzien van een overkapping.
Daarom heeft het bestuur besloten voorlopig in te zetten op vervanging van de
krakkemikkige omheining en het versleten dekzeil en de plaatsing van bankjes voor
het publiek.
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. .
Contactpersoon: Theo van Daele

Bezorgers
De bezorgers opereren individueel in hun eigen wijk; onafhankelijk van elkaar. De
groep van 16 personen heeft afgelopen jaar 11 maal de papieren Nieuwsbrief bij de
leden zonder e-mailadres hebben 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.
Pieter Koolen verzorgde het versturen van de digitale versie van D’n Uytbeyndel.
Vrijwel alle leden hebben inmiddels hun e-mailadres doorgegeven voor het
ontvangen van onze nieuwsbrieven etc. Het bestuur hoopt dat de rest ook volgt. Eind
2017 waren er nog 36 leden zonder e-mailadres. Een van hen woont buiten Deurne
en krijgt de nieuwsbrief per post.
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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 besparing 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 brengt de
pakketjes naarj de bezorgers.
Contactpersoon: Leny Hendriks

Bibliotheek
In 2017 hebben we ons weer mogen verheugen in de schenking van diverse
boeken,bidprentjes en krantenartikelen. De schenkingen worden maandelijks door
Pieter Koolen doorgegeven voor de nieuwsbrief, zodat onze leden daarvan op de
hoogte zijn.
Het uitlenen aan leden van boeken uit onze bibliotheek werkt goed, al vermelden niet
alle leners wanneer ze de boeken terugbrengen. Graag attentie!
Momenteel is het digitaal inboeken van onze collectie helemaal gereed.
Dubbelgangers zullen worden verkocht op onze jaarlijkse boekenmarkt in september
of op boekwinkeltjes.nl/deurania.
De openingstijden van de bieb zijn nog steeds op dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur.
En elke tweede en vierde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur.
Sinds het begin van de renovatie van ons heemhuis, met name van de zolder, heeft
de bibliotheek te maken met extra stof etc. Ook na de oplevering valt er nog steeds
vuile stof door de spleetjes van ons houten plafond. Zodra er wat meer over de
zolder gelopen is, gaan we de bovenste boekenplanken nog eens goed
schoonmaken.
Contactpersoon: Jan Bekkers

D’n Uytbeyndel
Medio 2017 gaf Pieter Koolen aan dat hij gaat stoppen bij de redactie van ons
tijdschrift vanwege zijn andere drukke werkzaamheden binnen de heemkundekring.
Afgelopen jaar is ingezet op het terugbrengen van de portokosten. In 2017 ontvingen
drie leden van de heemkundekring D’n Uytbeyndel al digitaal; een in Canada, een in
Deurne en een in Asten. Na een begeleidende brief aan onze relaties bij nummer 90
in 2016 hebben zij positief gereageerd op de mogelijkheid ons tijdschrift in 2017
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voortaan digitaal te ontvangen. Een enkeling gaf aan een voorkeur te hebben voor
de papieren versie en daarvoor € 10,00 als tegemoetkoming in de portokosten te
willen betalen.
Bij D’n Uytbeyndel 93 is naar de leden die D’n Uytbeyndel per post ontvangen
eveneens een begeleidende brief meegestuurd. Hen werden drie opties voorgelegd
voor het ontvangen van D’n Uytbeyndel: 1. digitaal; 2. via een postadres in Deurne;
3. per post naar het huisadres tegen betaling van € 10,00 als tegemoetkoming in de
portokosten. Ingaande per 2018. Ook hierop is positief gereageerd. Een groot aantal
leden gaf de voorkeur aan de digitale versie of de papieren versie voor een bijdrage
van € 10,00 per jaar. Slechts een klein aantal gaf een postadres in Deurne door.
In 2017 zijn 3 Uytbeyndels uitgebracht. Van nummer 91 en 92 was de oplage 450 en
van nummer 93 werd de oplage verhoogd naar 460 exemplaren vanwege het
gestegen aantal leden.
In 2017 werden losse nummers niet alleen in het heemhuis verkocht maar ook bij
Boekhandel Berkers. De verkoop was wisselend; de belangstelling is afhankelijk van
het thema. Editie 91 van 2017 omvatte o.a. een artikel van gastschrijver Bert Bijnen
over de geschiedenis van het Literair Café Deurne van 1981-1991. Kort voor
publicatie overleed Bert Bijnen. In nummer 92 stond ondermeer een zeer veel
belangstelling oogstend artikel over snoepwinkeltjes in Deurne en een artikel over
Maandag Wasdag van gastschrijver Emilie Koolen-Motké. Dit nummer is een
collectors item geworden. Nummer 93 werd geheel gevuld met artikelen van de
redactieleden.
De redactie heeft behoefte aan uitbreiding van het team om de kwaliteit van D’n
Uytbeyndel hoog te kunnen blijven houden. Ook bijdragen van gastschrijvers zijn van
harte welkom. Er is een oproep gedaan in de nieuwsbrief en via de website.
De redactie bestaat uit Rob Berkvens, Hans van den Broek (eindredactie), Marcel
van de Voort en contactpersoon Leny Hendriks

Educatie
Er zijn in 2017 weinig tot geen activiteiten geweest in het kader van educatie. Er zijn
wel initiatieven genomen om in het kader van het a.s. jubileumjaar nieuwe activiteiten
te initiëren. Voor de uitvoering zal uitbreiding van de werkgroep met actieve
vrijwilligers noodzakelijk zijn.
Contactpersonen: Theo van Daele en Pieter Koolen
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Genealogie
Ook in 2017 konden de bezoekers iedere maandagochtend van 09.30 tot 12.00 uur
terecht in het heemhuis voor vragen met betrekking tot stamboomonderzoek en
daarvan werd veel gebruik gemaakt. Jan van de Vijver leverde wekelijks nieuwe
bidprentjes aan en vooral door hem kon het Deurnese bidprentjesarchief in 2017
groeien van 20.376 naar 21.064 stuks.
Letterlijk achter de schermen zorgden Franka Goossens en José van Nunen ervoor
dat inmiddels ook al de letterlijke teksten met afbeeldingen van zo'n 30% van die
verzameling op Docudatadeurne raadpleegbaar is. Alle nieuw binnengekomen
bidprentjes werden na digitalisering op Docudatadeurne meteen opgeborgen in
mappen. Voor een aantal leden van de heemkundekring werd gratis een
kwartierstaat in cirkeldiagram gemaakt en gepubliceerd in Docudatadeurne onder
Wie was opa's opa?
Ook niet-leden vonden in 2017 hun weg naar het heemhuis op de maandagochtend.
De dankbaarheid voor de hulp, die wij hen konden bieden, uitte zich in een aantal
gevallen in een nieuw lidmaatschap. Het record voor het, genealogisch gezien,
meest Deurnese lid van onze vereniging werd in 2017 gebroken door Hanneke
Driessen-Kuijpers met een score van 111 op een maximum te behalen score van 125.
Voor haar kwartierstaat en die van vele andere leden van onze kring, verwijzen we
graag naar Wie was opa's opa? in Docudatadeurne. Staat u er al bij?

De start van een kwartierstaat waarbij de werkgroep kan assisteren.

Contactpersonen: Pieter Koolen en Anton Vissers
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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.
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 op 10 september 2017 officieel
heropend na een grondige onderhoudsbeurt, inclusief de vernieuwing van het dak,
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de bouw van een nieuwe toiletgroep en de plaatsing van een aanrechtblok in de
bijkeuken, en herinrichting van de zolder en de kelder. De werkzaamheden, gestart in
2016 en afgerond in 2017, zijn in goed overleg met de heer J. Hohmann uitgevoerd.
Daar waar mogelijk zijn de werkzaamheden dankzij een aantal vrijwilligers in eigen
beheer uitgevoerd. De kelder is ingericht als Archeologiekelder en de zolder als
Oudheidkamer.
Het oude nostalgische keukenblok in de keuken kon hierdoor helemaal intakt 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.
Een prachtige accommodatie is het gevolg van veel werken en 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 namens onze ruim 500 leden aan de vele vrijwilligers die
vele uren de handen uit de mouwen staken en vooral aan de eigenaar van het pand,
de familie Van Doorne, die deze renovatie mogelijk heeft gemaakt op zijn plaats.
Contactpersoon. Theo van Daele

Heemtuin
Ook in 2017 zijn we flink in de weer geweest om van onze heemtuin weer een oase
van kleur en rust te maken. In de lente konden we genieten van de diverse bloeiende
lentebolletjes en - knolletjes en in mei werd de tuin uitgedost met lieflijke geraniums
in potten en begonia’s in de bewuste perkjes van buxus. Er werden ook enkele vaste
planten gezet.
Van te voren werd de tuin rijkelijk bemest met kalk en tuinaarde. De grond is nog
steeds droog en bezaaid met haarworteltjes. Vanwege de vele tropische
zomerdagen hebben we flink moeten sproeien om het plantengoed nog in leven te
kunnen houden. Ook snoeien was noodzakelijk. Vooral de buxus was er aan toe. In
de herfst hebben we een stortvloed van bladeren geruimd en afgevoerd naar een
nabije stortplaats.
Om de tuin er netjes uit te laten zien, hebben we elk keer vele paden geschoffeld,
onkruid gewied en alles bijgeharkt. Daarbij werd de stoep voor en achter en opzij
geveegd en bijgehouden. Er werd verder een koolmees geobserveerd die haar
jongen aan het voeren was en de klimop was in het najaar met haar overvloedige
afgifte van stuifmeel en nectar een lustoord voor de honingbijen.
Een lieflijke heemtuin naar voorbeeld uit grootmoeders tijd blijft ons inspireren.
In het najaar mochten wij een actieve vrijwilliger met groene vingers welkom heten bij
onze groep..
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De Heemtuin in de zomer

Namens Toos Heinsbergen, Eimert Swinkels, Annie Biemans en Martha van Berlo:
coördinator Wim Boerekamp

Website/Nieuwsbrieven/Snelmailer
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 in het submenu op die Agendapagina het dienstrooster te vinden van de
gastvrouwen en –heren op de open zondagen. Hierin worden tussentijdse
wijzigingen verwerkt.
Er werd in voorkomende gevallen ingezet op een samenspel tussen berichten op de
site, extra digitale nieuwsbrieven en de inzet van Facebook door Marcel Koolen. Hij
nam deze taak over van Karin Akkers. Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne
2017 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 het gebruik van Facebook worden voortgezet. Sinds eind 2017
beheert Annemarie Evers de Facebookpagina van onze heemkundekring.
Activiteiten van de heemkundekring worden in de Nieuwsbrief aangekondigd en
verslagen; zo mogelijk met foto. De digitale Nieuwsbrief is eveneens in een
afdrukvriendelijk pdf-bestand te vinden op de pagina Nieuws van de website Deze
artikelen zijn al vaak 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.
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Eind 2017 ontvingen 384 leden de Nieuwsbrief digitaal. Sinds medio 2016 met een
link naar de Nieuwsbrief op onze website. Eind 2017 werden nog slechts 36
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
ruim 500)
Volgens de statistieken van de laatste drie maanden van 2017 opent gemiddeld 70%
van de ontvangers 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.
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 2017 van 94 (september) tot 374 (januari).
Het aantal per maand bezochte pagina’s op de site varieerde van 390 (december) tot
1362 (januari). Deze cijfers geven een sterk wisselende belangstelling weer.
Het technisch beheer van de website wordt verzorgd door Manfred Snijders van
Snijders Webdesign.
Contactpersoon en webmaster Nelly van Rijt
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Lezingen en Excursies
In 2017 organiseerde de werkgroep Lezingen en Excursies zes lezingen en een dagen een middagexcursie. Het aantal bezoekers van de lezingen was wisselend. De
lezingen werden gehouden in het Cultuurcentrum Martien van Doorne. De volgende
lezingen werden gehouden:
25 januari : Simon van Wetten, Aan de boorden van de Peel
15 maart
: Jan Timmers, Boerderijen in soorten en maten
19 april
: Frans Swinkels, De Peelregio en zijn breuken, een landschap
bepalende historie met toekomst?
17 mei
: Ria Berkvens, De Romeinen in het oosten van Noord-Brabant: deel
van een wereldrijk
6 september : Joep Coppens, Deurnese Monumenten
15 oktober : Lex van de Haterd: Deurne als cultureel centrum in de jaren 19231940
De dagexcursie op 1 juni ging met een bus vol belangstellenden naar het
Mijnmuseum in Valkenburg en de Abdij Rolduc in Kerkrade. Zie onderstaande foto’s:

Aan de middagexcursie op 9 september naar Gemert namen twintig personen deel.
Ook deze excursie viel ondanks het geringe aantal deelnemers bijzonder in de
smaak. Zie onderstaande foto:
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Contactpersoon: Klaas Hendriks

Oudheidkamer
Na een winter timmeren en schilderen heeft de inrichting van de zolder plaats
gevonden. Het is een mooie en interessante tentoonstellingsruimte geworden waar
plaats is voor accenten.
De keuze is gevallen op een aantal beroepen die met hun specifieke voorwerpen
uitgebeeld worden. Ook Circus ’t Hoefke (1947-1957) wordt met foto’s en
voorwerpen in de herinnering teruggeroepen.

Op 10 september 2017 werd de tentoonstelling van de Oudheidkamer op de zolder
van het Heemhuis geopend. Deze is naast de tentoonstellingen in de heemkamer
voor iedereen te bezichtigen op elke dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur en elke 2e en 4e
zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur.
In de hal van het gemeentehuis is tevens een vitrine ingericht met spullen van de
Oudheidkamer.
Wij zijn ook dankbaar voor de vele voorwerpen die gulle gevers
aan de
oudheidkamer hebben geschonken om ze zo voor het nageslacht te bewaren.
Hans van Hoek en Thom van der Straaten
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PR
De werkgroep PR is in 2017 verder aan de slag gegaan om de Heemkundekring en
haar activiteiten beter in beeld te brengen en bekendheid te geven. De werkgroep
vergaderden in 2017 zeven keer.
Een van de speerpunten was ook dit jaar weer het werven van stemmen voor de
Rabo Clubkas Campagne. We deden dat d.m.v. publicaties op onze website en in
onze nieuwsbrieven (ook extra digitale nieuwsbrieven), via een banner op
DeurneWiki, via sociale media en deden oproepen bij de heemkundelezingen. Bij
activiteiten waarbij de heemkundekring betrokken was, werd de nieuwe banner
geplaatst met ons logo en de activiteiten van onze werkgroepen, o.a. bij onze kraam
op de slingermarkt op Koningsdag. Aan de gevel van het heemhuis hing het grote
bord dat Anton Vissers in 2016 maakte met het verzoek om op onze heemkundekring
te stemmen. Verder is met de heemkundekringen De Vonder Asten-Someren en
Meyerle in Mierlo overeengekomen om hun leden te vragen een stem op ons uit te
brengen. Omgekeerd deden wij het verzoek aan onze leden om deze collegaheemkundekringen te belonen met een stem. Dit jaar konden leden van de bank
slechts een stem op een van de vereniging uitbrengen. Desondanks ontvingen we
een mooi bedrag van € 2113,60; op één na de grootste winnaar in het centrum van
Deurne. Besloten is om ook in 2018 van het werven van stemmen een speerpunt te
maken.
In 2017 werd veel aandacht besteed aan de invulling van de viering van het
veertigjarig jubileum van onze heemkundekring in 2018. Voor het brainstormen en
plannen werd een werkgroep samengesteld van de contactpersonen van de
werkgroepen onder leiding van voorzitter Jan Adriaans met verslaglegging van
secretaris Karin Akkers.
Er komt een jubileummagazine uit, waarvan het eerste exemplaar op 1 januari 2018
tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente wordt overhandigd aan
burgemeester Hilko Mak. Daarna is het bij alle leden bezorgd en op 4 januari samen
met het Weekblad voor Deurne huis-aan-huis in de hele gemeente Deurne. Het
Activiteitenprogramma 2018 is opgenomen in het jubileummagazine. Dat betekent
dat er geen regulier Programmaboekje 2018 zal verschijnen. Tijdens het hele jaar
2018 zijn activiteiten in het kader van het jubileum gepland.
De eindredactie van het jubileummagazine Het cultuurhistorisch verhaal van Deurne
werd verzorgd door Nelly van Rijt en Pieter Koolen.
Er werden persberichten aangeboden aan het Weekblad voor Deurne en andere
media. Sinds Nelly van Rijt in 2014 het schrijven en redigeren van persberichten op
zich heeft genomen, hebben hiervan ook dit jaar het bestuur en de werkgroepen,
zoals bij de opening van een tentoonstelling of aankondiging van een lezing,
regelmatig gebruik gemaakt. Ook voor het redigeren van verslagen en draaiboeken
kan een beroep op haar gedaan worden.
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In 2017 is de nieuwsbrief 11 keer in digitale en papieren vorm verschenen en
tussendoor, voor degenen met een e-mailadres, ook ander actueel nieuws zoals over
de RCC 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. De nieuwsbrieven zijn ook te lezen op onze website.
Bestuur en werkgroepen kunnen meewerken aan de optimalisering van de
nieuwsvoorziening aan onze leden. Zij kunnen hun nieuws met vermelding van hun
telefoonnummer sturen naar n.vanrijt@chello.nl. Datzelfde geldt voor verslagen en
foto’s van activiteiten. In overleg kan zij de werkgroep hierbij een handje helpen. In
de PR-werkgroep wordt ook het komend jaar geprobeerd de communicatie hierover
binnen onze vereniging en de uitwerking te optimaliseren. Van belang daarbij is een
goede onderlinge afstemming tussen werkgroepen over activiteiten en van
initiatieven van werkgroepen met het bestuur.
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 hier geen leden gehoor
aan gegeven. Het aantal leden dat de nieuwsbrief op papier ontvangt is gelijk
gebleven aan dat van 2016: 36.
We startten 2017 met 16 Vrienden. Dat aantal Vrienden was op 31 december 2017
uitgebreid naar 23. Dat is mede te danken aan ideeën van een aantal leden en de
inzet van enkele bestuursleden.
Er is een informatieve Vriendenkaart op A5-formaat gemaakt, die gebruikt kan
worden bij het werven van Vrienden. De welkomstbrief op de website is aangepast.
Het werven van Vrienden blijft ook in 2018 een van de speerpunten waaraan de
werkgroep PR aandacht besteedt. Leden van onze vereniging kunnen een eventuele
tip doorgeven aan voorzitter Jan Adriaans.
In 2017 zijn richtlijnen opgesteld en door het bestuur goedgekeurd over hoe te
handelen bij ‘lief en leed’ binnen de vereniging. Taken en acties zijn daarin
omschreven. Onze heemkundekring hoopt natuurlijk vaak bij ‘lief’ in actie te mogen
komen en weinig bij ‘leed’!
De werkgroep bestaat momenteel uit Jan Adriaans, Rob Berkvens, Nelly van Rijt
(nieuwsbrieven, website, persberichten etc.) en contactpersoon Leny Hendriks.
Marcel Koolen heeft zich medio 2017 teruggetrokken vanwege drukke
werkzaamheden en privéomstandigheden.
In de zomer van 2017 heeft ook Nelly van Rijt aangekondigd per 1 april 2018 te
zullen stoppen met haar PR-werkzaamheden voor de heemkundekring.
De werkgroep PR zou ter versterking daarom heel graag nieuwe
werkgroepleden begroeten!
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Tentoonstellingen
De tentoonstellingswerkgroep bestond in 2017 uit: Fien Verrijt, Anja Tabor, Hans van
de Mortel en Rob Berkvens. Josée van der Loo was oproepbaar indien nodig.
Anja en Hans hebben de werkgroep in de loop van het jaar verlaten. Aanvulling van
nieuwe werkgroepleden is dringend nodig.
Desalniettemin zijn er drie tentoonstellingen en een heel speciaal evenement
gerealiseerd:
12 maart tot 11 juni: Maandag Wasdag
Deze nostalgische tentoonstelling trok aardig wat publiek. Behalve de vitrines, was
ook de hele heemkamer ingericht met allerlei wasgereedschap en wasmiddelen. De
was hing te drogen bij de kachel en aan het plafond. Kortom, alleen de wasgeur
ontbrak. Thea Mansvelders heeft ons ook nu weer fantastisch geholpen. Zij verrichtte
de openingshandeling door zeepvlokken te maken.
25 juni tot 22 oktober: Moek
In het kader van Deurne, Palet van de Peel met als jaarthema ‘Muziek’ kozen wij
voor de bekende ‘Zaailbergse’ volksmuziekgroep Moek. Deze groep onder leiding
van Jan van Ooij, medeoprichter en oud bestuurslid van onze heemkundekring,
maakte in de zeventiger en tachtiger jaren furore in het hele land. De tentoonstelling
was ingericht met de destijds gebruikte muziekinstrumenten, bladmuziek,
folkloristische kleding van de groep en fotomateriaal. De leden van Moek hadden de
meeste artikelen zelf aangeleverd, mede dankzij de hulp van Louis Litjens. De vrouw
van de helaas overleden oprichter, Anneke, verrichtte de opening waarbij ze hulp
kreeg van zoon Joris. Later speelde Moek nog gezellig in de tuin.
28 September: Moek uit de Mist

Gemeenschapshuis D’n Draai was die avond afgeladen vol. Moek kwam met een
hoogstwaarschijnlijk allerlaatste optreden voor een groot publiek ‘uit de mist’. Hulp bij
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de realisatie kregen we van het Zeilbergs Historisch Erfgoed. Het optreden van de
leden van Moek met aanvulling van Joris en Wilbert van Ooij werd onder de
bezielende leiding van Carolien van der Hulst een daverend succes. Martien van Rijt
verzorgde de presentatie. Met een staande ovatie en het meezingen van het
Zeilbergs volkslied werd deze heerlijke, nostalgische avond afgesloten.

12 november tot 28 februari 2018: Peter Vink
Parallel daaraan de fototentoonstelling van 20 oktober tot 8 januari in het
gemeentehuis.

Selma, de vrouw van Rob Berkvens tipte ons dat het honderd jaar geleden was dat
Peter Vink (1918-1994) werd geboren. Erik, diens zoon, was direct bereid om mee te
werken aan een tentoonstelling over zijn vader. Peter was een veelzijdig man. Naast
directeur van Biovink, ooit de enige bioscoop van Deurne, was hij een verwoed
pantomimespeler. Verder was hij de oprichter van de mixed hockeyclub Deurne,
tennisvereniging Deurne en de zwemclub Triton. Hij zette zich ook sterk in voor het
behoud van het ziekenhuis in Deurne. Maar vooral bekend werd hij door zijn
verhalen over zijn zwerftochten door de Peel. Deze verhalen zijn gebundeld in een
twintigtal boekjes. Samen met de fotoclub Optika werd hierover een tentoonstelling in
het Gemeentehuis van Deurne ingericht. Erik richtte samen met zijn vriendin Gonnie
de vitrines in van het Heemhuis met tal van voorwerpen van zijn vader. De
tentoonstelling werd geopend door Erik en wethouder Marinus Biemans. De muzikale
begeleiding was van Gonnie Feddema met haar native flutes.
De muziekavond van Moek en de fototentoonstelling over Peter Vink zijn mede
gefinancierd door de gemeente Deurne en Quickprint.

Foto- en filmavond
Woensdag 22 november vond de tweejaarlijkse foto- en filmavond plaats in het
Cultuurcentrum, een locatie die daarvoor uitermate geschikt is. Een kleine vijftig
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bezoekers waren komen opdagen. Op het grote scherm werden ditmaal enkele films
over Deurne en de kerkdorpen vertoond. De werkgroep Beeld en Geluid met als
stuwende kracht Hans van Hoek had een interessant programma samengesteld.

Boekenmarkt 2017
Op de vierde zondag van september is voor de twaalfde keer de jaarlijkse
Boekenmarkt gehouden. Dankzij het mooie weer konden bezoekers ruimschoots de
tijd nemen om in de boekenvoorraad te zoeken naar iets van hun gading.
Langs deze weg wil ik de gevers van boeken en vrijwilligers die hebben
meegeholpen bedanken en als er ideeën of opmerkingen zijn om de markt te
verbeteren zijn deze welkom.
Contactpersoon: Thom van der Straaten.
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Vrienden van de Heemkundekring per 29 januari 2018



















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
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
Variant Schoonmaakservice, Glaswas Service en Facility Service, Dubloen 8, 5751 PX
Deurne
Paashof bv, Raktseweg 8, 5752 RV Deurne
Taxi Gotax, Toon Kortoomslaan 1, 5751 KE Deurne
Toon Kortoomspark, Griendtsveenseweg 80, 5753 SB Deurne
ROBA Laboratorium, Florijn 4, 5751 PC Deurne
Agrarisch Zeilberg, postadres Ommezwanksedijk 13, 5754 PT Deurne
Kantoor/Boekhandel Hub Berkers, Stationsstraat 42, 5751 HG Deurne
Natuurpoort De Peel, Leegveld 8A, 5753 SG Deurne







Michiel Dankers, Deurne
Els Ouwerling, ‘s-Hertogenbosch
Fien en Leo Verrijt, Helmond
Ad en Anja Welten, Deurne
Chris Biemans, Venray

Hier kan óók uw naam staan...
Het bestuur wil een beroep doen op uw medewerking om in het Jaarverslag
2018 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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