Voorwoord van de secretaris
Beste leden,
Nieuwe bezems vegen schoon. Een gezegde, dat iedereen kent en ook op onze vereniging van
toepassing is. Zoals op dit jaarverslag over 2019, waarin het voorwoord door mij als secretaris is
geschreven. Op zich niet zo verwonderlijk, want het betreft een vastlegging van zaken, die in het
verleden hebben gespeeld. Maar het is niet alleen input vanuit het secretariaat. De belangrijkste
bijdragen komen vanuit de werkgroepen.
In dit verslag treft u de meest opvallende en belangrijkste zaken aan. En wilt u dieper op de zaken
ingaan, dan is er altijd nog onze website, Deurne Wiki en DocuDataDeurne. Hierin ligt een schat aan
informatie verborgen, die simpel blootgelegd kan worden. En anders zijn er altijd een aantal leden,
die u door het hele proces heen loodsen.
Dit jaar hadden we een langdurige en heel bijzondere activiteit namelijk de uitgifte van een boek met
als titel ‘Rondom de Mussenkeet’. Al jaren speelde ons lid Ed van de Kerkhof met de gedachte om
zijn vele aantekeningen over het Leegveld neer te leggen in een boek. Daarbij realiseerde hij zich
waarschijnlijk niet hoeveel werk dat met zich mee zou brengen. Een ander lid, Cees van de Broek,
verstaat de kunst om het beschikbare kaartmateriaal en oude foto’s zodanig op te waarderen, dat
deze prima tot uiting kwamen in het boek. En de prachtige foto’s van Hein van Bakel hebben het
helemaal tot een plaatje gemaakt. Inmiddels hebben we ook alle rechten op dit boek verworven.
De presentatie van het boek in Natuurpoort De Peel was een geweldig succes. Bijna 300 belangstellenden gaven acte de présence. Dit aantal heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen.
De 1.000 bestelde boeken hebben inmiddels voor het overgrote deel de weg naar de lezer gevonden.
De reacties zijn over het algemeen lovend. Het is daadwerkelijk een collectorsitem geworden.
Ook de werkgroepen hebben in 2019 zich van hun beste kant laten zien. Door veel leden is heel veel
werk verzet, hetgeen u in de afzonderlijke verslagen kunt lezen. Sommige werkgroepen komen sterk
in beeld; andere werkgroepen werken veel meer op de achtergrond. Voor mij als nieuwkomer in het
bestuur een eyeopener wat er allemaal wordt gedaan. Ik wil dan ook vanaf deze plaats mijn
bewondering daarvoor uitspreken.
Meerdere werkgroepen zoeken nog vrijwilligers om hun activiteiten voort te zetten en verder te
kunnen uitbouwen. Daarnaast zoeken we vrijwilligers voor de openstelling van het heemhuis om
dinsdagavond van 19:00 tot 21:00 uur en elke 2e en 4e zondag van de maand van 14:00 tot 17:00 uur.
Misschien een goed voornemen voor 2020 om u actief in te zetten voor onze vereniging.
Ik wens u een heel gezond en historisch goed 2020.
Jos Thijssen.
Secretaris Heemkundekring H.N. Ouwerling
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Verslag van het bestuur 2019
Op maandag 25 februari 2019 was de Algemene Ledenvergadering, waarbij 43 leden aanwezig
waren. Tijdens deze vergadering werd aandacht besteed aan het afscheid van twee bestuursleden.
Nico Vosmeer was al per 1 januari 2019 teruggetreden. Karin Akkers was aftredend en niet
herkiesbaar. Jan Adriaans en Leny Hendriks waren aftredend en zijn herkozen. Annemarie Evers en
Jos Thijssen werden nieuw in het bestuur gekozen.
De bestuurssamenstelling in 2019 was als volgt: Jan Adriaans (voorzitter), Leny Hendriks (vicevoorzitter), Karin Akkers (secretaris tot 25 februari), Jos Thijssen (secretaris vanaf 25 februari), Henk
Verbakel (penningmeester), Thom van der Straaten en Annemarie Evers.

Een aantal voor onze vereniging belangrijke items uit het afgelopen jaar:
Januari

• De overdracht van het secretariaat naar Jos Thijssen is in gang gezet.
• Besloten wordt om bij gelegenheid op glasvezel over te gaan.
• Er wordt een start gemaakt om een aantal zaken in een protocol vast te leggen.
• De nieuwe tentoonstelling “Vaarwel” over Deurnese emigranten wordt geopend.
• Ons erelid Antoon Vissers overlijdt op 22 januari 2019.
Februari
• Tijdens de ALV op 25 februari werd stilgestaan bij het afscheid van 2 bestuursleden en
werden er 2 nieuwe bestuursleden gekozen.
• Het gebruik van de opslagruimte voor zaken uit de oudheidkamer is opgezegd.
Maart
• Een nieuwe verwarmingsketel is geïnstalleerd. Reparatie van de oude ketel was niet meer
lonend.
April
• Op 27 april werd bij gelegenheid van Koningsdag deelgenomen aan de Slingermarkt.
• Onze leden Catrien Elfrink en Harrie Biemans worden koninklijk onderscheiden.
• Leden zijn actief geïnformeerd over de Rabobank Clubkasactie. De ontvangsten daaruit zullen
gebruikt worden voor het digitaliseren van documentatie.
• Voor het boek ‘Rondom de Mussenkeet’ zijn bij diverse partijen subsidies aangevraagd.
• Vanuit de werkgroep Educatie zijn de groepen 7 en 8 van nagenoeg alle basisscholen in
Deurne bezocht.
• Een van onze leden heeft aangeboden om een deel van een veldschuur te laten gebruiken
voor de opslag van zaken uit de oudheidkamer.
Mei
• Vanwege de hoge uitgaven voor de aanschaf en exploitatie van een AED is besloten om deze
zelf niet aan te schaffen. Wel is nagezocht waar in de buurt een AED voorhanden is.
• Het gebruik van de snelmailer wordt opgezegd en vervangen door de Mailchimp.
• Op 6 mei heeft de Monumentenwacht ons heemhuis weer geïnspecteerd en een rapport met
aanbevelingen opgesteld.
• “Handarbeid, het gereedschap van de kunstenaar” is de nieuwe tentoonstelling.
Juni
•
•
•
•

De verhuizing van goederen van de Oudheidkamer naar een nieuwe opslag is afgerond.
Als gevolg van droogte en buxusmot is alle buxus afgestorven en uit de heemtuin verwijderd.
Vanwege te weinig aanmeldingen gaat de excursie naar Dordrecht niet door.
Overleg met wethouder en beleidsambtenaar ‘Cultuur’ van de gemeente Deurne.
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Juli
• De digitale D’n Uytbeyndel wordt actief gepromoot.
Augustus
• In deze vakantiemaand is het heemhuis beperkt geopend.
September
• Vanwege renovatie van de Stationsstraat is het heemhuis moeilijk bereikbaar.
• De jaarlijkse boekenmarkt wordt gecombineerd met de Cultuurparade.
• Op de vrijwilligersmiddag wordt Jan Bekkers gekozen tot ‘vrijwilliger van het jaar’.
Oktober
• De tentoonstelling “Ora et Labora – Het kloosterleven in Deurne” wordt geopend.
• De presentatie van het boek ‘Rondom de Mussenkeet’ is met zo’n 300 gasten een succes.
• De middagexcursie is dit jaar naar het emaillemuseum in Erp.
November
• Voor het jaarlijkse werkgroepenoverleg worden alle vrijwilligers uitgenodigd.
• Dankzij een training door Hans van Hoek en Louis Litjens is onze heemkundekring formeel
“dementie-vriendelijk”.
• Overleg met wethouder en beleidsambtenaar ‘Cultuur’ van de gemeente Deurne.
December
• Ons lid Joep Coppens heeft officieel afscheid genomen van de Monumentencommissie.
• Voor 2020 zijn met CCD voor lezingen weer (prijs)afspraken gemaakt.
• Leden van onze heemkundekring gaan actief meewerken aan het project ‘Herijken Deurnes
Erfgoed’.

Vergaderingen
Met uitzondering van augustus kwam het bestuur elke derde maandag van de maand in vergadering
bijeen. Elke vergadering van het Algemeen Bestuur werd voorafgegaan door een vergadering van het
Dagelijks Bestuur waarin Jan Adriaans, Leny Hendriks en Henk Verbakel en vanaf februari Jos Thijssen
zitting namen.
Op 25 februari 2019 was de Algemene Ledenvergadering, waarbij 43 leden aanwezig waren. Tijdens
deze vergadering werd afscheid genomen van de bestuursleden Nico Vosmeer en Karin Akkers en
werden Annemarie Evers en Jos Thijssen als bestuurslid benoemd.
Bij het Werkgroepenoverleg op 25 november 2019 waren 24 vrijwilligers aanwezig. Bij veel
werkgroepen zijn nieuwe vrijwilligers gewenst.

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
• Lezingenreeks cultuurhistorie in de Peel
• SAS Peelland (Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband)

Bij een aantal officiële gelegenheden heeft het bestuur belangstelling getoond door
aanwezig te zijn.
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Contacten
Heemkundekring H.N. Ouwerling vertelt al jaren het cultuurhistorische verhaal van Deurne. Bij de
uitvoering daarvan zijn er veel contacten met een breed scala van personen en organisaties.
Vanwege het grote aantal en verschil in intensiteit wordt hierop niet nader ingegaan.

Leden- en vriendenadministratie
Het digitale administratiesysteem en het draaiboek worden nog steeds verder geoptimaliseerd.
Maandelijks wordt de bijgewerkte lijst voor het versturen van de nieuwsbrieven via de snelmailer
naar het dagelijks bestuur en naar de contactpersoon van DocuDataDeurne gestuurd, zodat deze
laatste aan (nieuwe) leden en vrienden op aanvraag een toegangscode tot DocuDataDeurne kan
verstrekken.
Nieuwe leden en vrienden van onze heemkundekring krijgen de laatste nieuwsbrief via de snelmailer.
Verder ontvangen zij de D’n Uytbeyndel via bezorging, per post of digitaal. Bij opzegging van het
lidmaatschap of als vriend wordt een bevestiging daarvan verstuurd.
Contactpersoon: Leny Hendriks

Vrijwilligersmiddag
De jaarlijkse vrijwilligersmiddag op zondag 15 september werd door ruim 35 vrijwilligers bezocht. Het
was een zonnige warme middag. Voorzitter Jan Adriaans heette ieder welkom en bedankt de
vrijwilligers voor hun grote inzet van het afgelopen jaar. Het was weer een geslaagde gezellige
middag.
Jan Bekkers werd met een grote meerderheid gekozen tot vrijwilliger van het jaar en kreeg door de
voorzitter bij de eretitel behorende schildje omgehangen.
In oktober werd voor de tweede keer de oorkonde voor de vrijwilliger van het jaar (ontworpen door
Catrien Elfrink) door de voorzitter en de coördinator van de vrijwilligers thuis uitgereikt.
Contactpersoon: Leny Hendriks
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Jan Bekkers (met oorkonde) en Jan Adriaans

Vrijwilligersdienst en openstellingen heemhuis
Elke tweede en vierde zondag van de maand was het heemhuis van 14.00 tot 17.00 uur geopend
voor het publiek. Op deze zondagen zijn er drie vrijwilligers om bezoekers te woord te staan.
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 vaak de tijd om vragen van
bezoekers te beantwoorden. Afgelopen jaar zijn om verschillende redenen enkele vrijwilligers
gestopt. Enkele leden hebben zich aangemeld om mee dienst te draaien.
Het aantal bezoekers is wisselend. In 2019 is op sommige zondagen het bezoekersaantal
toegenomen vanwege de mooie oudheidkamer, de archeologie en het thema van de tentoonstelling.
Dit kan variëren van enkele tot ruim 40 bezoekers per zondag.
Mensen komen soms met hun eigen verhaal over wat ze in het verleden meegemaakt hebben. Het
zijn vaak boeiende gesprekken, die voor onze vereniging ook informatief en belangrijk zijn. In overleg
met degene, die het verhaal vertelt, wordt e.e.a. opgetekend en doorgeven voor DocuDataDeurne 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 door aanvullende informatie van bezoekers een
onjuistheid gecorrigeerd of een aanvulling genoteerd worden.
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De bezoekers ervaren de ontvangst in het heemhuis als gastvrij en hebben waardering voor de
tentoonstellingen, oudheidkamer en archeologische kelder. Dit is terug te lezen in het gastenboek
met de opmerkingen.
Vanaf het voorjaar tot in het najaar wordt bij goed weer af en toe gebeugeld op de beugelbaan in de
heemtuin.
Elke dinsdag was het heemhuis in 2019 van 19.00 tot 21.00 uur ook voor het publiek geopend. Een
(bestuurs)lid is dan gastvrouw of -heer. Deze avond wordt steeds druk bezocht door meestal leden
van de verschillende werkgroepen. Er is altijd een levendige 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 dinsdag wordt door leden van werkgroepen tevens veelvuldig gebruikt om af
te spreken met personen, die op zoek zijn naar informatie. Dan kunnen de bibliotheek, de
genealogische informatie en Deurne Wiki geraadpleegd worden.
Bij goed weer is er meestal door een kleine vaste kern op de dinsdagavond fanatiek gebeugeld. De
vaste beugelaars zouden graag versterking zien. Nieuwelingen (ook vrouwen) zijn van harte welkom.
Contactpersoon: Leny Hendriks

Nieuwsbrief
Activiteiten van de heemkundekring worden in de nieuwsbrief aangekondigd. De digitale Nieuwsbrief
is eveneens in een afdrukvriendelijk pdf-bestand te vinden op de pagina nieuws van de website.
De nieuwsbrief wordt maandelijks met uitzondering van de maand augustus verstuurd.
Contactpersoon: Leny Hendriks

Bezorgers
De bezorgers opereren individueel in hun eigen wijk. De groep van 15 personen heeft afgelopen jaar
11 maal de papieren Nieuwsbrief bij de leden, waarvan het emailadres niet bekend is, bezorgd.
Verder is drie keer D’n Uytbeyndel bij de leden en vrienden bezorgd. In 2019 is gestart met een
digitale D’n Uytbeyndel op basis van vrijwilligheid.
Eind 2019 waren er nog 35 leden zonder e-mailadres. Een van hen woont buiten de gemeente
Deurne en krijgt de nieuwsbrief per post. Bij de verzending van de nieuwsbrief en D’n Uytbeyndel
naar het e-mailadres is de privacy van de leden gewaarborgd.
En ook niet onbelangrijk: deze digitale nieuwsbrief en digitale D’n Uytbeyndel betekent voor de
vereniging een enorme financiële besparing en bespaart de bezorgers tochtjes door weer en wind.
Een van de redactieleden van D’n Uytbeyndel verzorgt het versturen van de digitale versie van de D’n
Uytbeyndel.
Coördinator: Leny Hendriks
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Facilitaire instrumenten DeurneWiki en DocuDataDeurne
Zowel voor DeurneWiki, onze externe Deurnese encyclopedie, als voor DocuDataDeurne, onze
interne databank, was 2019 opnieuw een succesvol jaar. Verheugend is, dat zowel het aantal actieve
deelnemers als het aantal artikelen in DocuDataDeurne in 2019 weer flink is gestegen. Onze
technische man Joost bracht in oktober 2019 DeurneWiki en DocuDataDeurne weer bij de tijd door
de succesvolle installatie van versie 1.33.1 van de Mediawiki-software. Daarbij verdient vooral
vermelding, dat de installatie van OpenStreetMap ons nu de mogelijkheid biedt om actuele kaarten
te gebruiken.
Opvallend is, dat bij DeurneWiki het aantal bezoekers weer flink is toegenomen en dat zowel het
aantal bezochte pagina’s per bezoeksessie als de tijdsduur, waarop men ook één pagina bleef, is
afgenomen. Deze trend toont aan, dat DeurneWiki steeds meer ontdekt wordt als medium voor
snelle fact-checking. Opvallende piek in DeurneWiki was 10 november 2019, toen onze encyclopedie
liefst 1.838 keer bezocht werd.
Alle uitgevoerde activiteiten kunnen in beide wiki’s van dag tot dag bekeken worden via de optie
“recente wijzigingen”. Onderstaand een aantal kengetallen over de laatste 5 jaar:
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Jaarverslagen van de werkgroepen 2019
Archeologie
Werkgroep algemeen
De werkgroep bestond in 2019 uit Anton Vissers (22-1-2019 overleden), Louis Litjens, Theo Gielen en
Huub van den Berkmortel.
Helaas hebben we in januari afscheid moeten nemen van onze gewaardeerde werkgroepleider
Antoon Vissers. Hij was iemand die altijd voor H.N.Ouwerling klaar stond.
Werkzaamheden
Resultaten / Evaluatierapporten:
Er is medewerking verleend aan onderzoeken op de Willige Laagt en bij het graven van proefsleuven
bij de oude kerk in Neerkant.
Archeologisch Veldwerk:
Er is onderzoek gedaan in de gebieden Derp, Vlier, Bakelseweg, Opstal, Hagelkruisweg en
Stationsstraat.
In de (nabije) toekomst zal inzet geleverd worden bij Kleine Bottel, Vlier, Hogezijde, Kapelweg en
veldonderzoek bij de te graven tunnel Kleine Bottel. Daarnaast wordt gewerkt aan de ‘Digitale
Archeologie Waardenkaart’.
Educatie:
Regelmatig zijn er rondleidingen gegeven in de archeologiekelder in het heemhuis.
Verder heeft Louis Litjens de training ‘Omgaan met dementerenden tijdens rondleidingen’ gevolgd.
Er is deelgenomen aan erfgoedvergaderingen en in het najaar aan een studiedag in Oirschot. Tevens
is er periodiek overleg gevoerd met de heer W. Kreike, adviseur van de gemeente Deurne.
Geopark Peelhorst
In mei was de opening van het monument (wand) van de Peellandbreuk in de Breemortel.
Op 22 mei was er op het Leegveld een symposium met meerdere sprekers. Ook Limburg is nu
officieel aangesloten bij het Geopark Peelhorst.
In september was er een onderzoek naar de wijstgrond op de Milheezerbreuk aan de Kievitweg.
In oktober verscheen er een artikel van Theo van de Mortel genaamd “Achtergrond PRB o.a. in de
Heiakker”.
Contactpersoon: Louis Litjens

Beeld en geluid
De werkgroep Beeld en Geluid omvat:
• het Fotoarchief met 32.320 foto’s.
• het Filmarchief met 316 Dvd’s met films.
• het Geluidsarchief met 96 Cd’s en Dvd’s.
De werkgroep Beeld en Geluid heeft als taak om de beschikbare historische informatie naar het
publiek te ontsluiten en voor de komende generaties duurzaam te bewaren.
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In de rubriek Wie wat waar in het Weekblad voor Deurne worden de lezers verzocht om onbekende
foto’s van gegevens te voorzien.
Elke donderdagmorgen is er in het Heemhuis met een groep liefhebbers fotoherkenning. Foto’s
zonder gegevens passeren de revue en worden van de nodige namen en gegevens voorzien. Deze
gegevens worden ingevoerd in DeurneWiki. In de loop der jaren hebben we veel namen achterhaald
en zo de foto’s meer waarde gegeven.
Het beeldarchief staat ten dienste van de artikelen op DeurneWiki en illustreert deze.
DeurneWiki beschikt over een zoekprogramma waarmee snel en doelgericht gezocht kan worden in
de ruim 31.000 foto’s die hier op staan.
De foto’s staan op DeurneWiki in lage resolutie, wie de hoge resolutie nodig heeft voor een
vergroting of publicatie kan deze met bijbehorend nummer bij de medewerkers van de werkgroep
aanvragen. In ons bronarchief worden alle foto’s in een zo'n hoog mogelijke resolutie bewaard als
back up.
Het Beeldarchief wordt beheerd en bijgewerkt door
Contactpersonen: Anneke en Hans van Hoek

Foto 14.711 - Johannes Alphons (Fons) Vullings (1876-1935) bij een stoomwals op de Langstraat in 1916.
Fons is de opa van Thea Mansvelders-Vullings, hij was van beroep: wegen schoonhouder, was ook onbezoldigd
gemeentepolitieambtenaar (hij mocht geen processen uitschrijven).
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Bibliotheek en Documentatie
Ook dit jaar hebben wij veel boeken, bidprentjes et cetera ontvangen. Daarnaast hebben wij zelf 4
boeken aangeschaft, te weten ”Rondom de Mussenkeet”, “Het Dorp”, “Helenaveen bezet en bevrijd”
en “Een Peelland vol muziek”. Dit alles is terug te vinden in nieuwsbrieven of op de website
DocuDataDeurne
De schenkers hebben wij reeds mondeling bedankt.
Verder kunnen onze leden nog altijd boeken lenen en terugbezorgen, waarbij alle gegevens in het
uitleenboek dienen te worden vermeld. Dit kan op iedere tweede en vierde zondag van de maand
tussen 14:00 en 17:00 uur en op elke dinsdagavond tussen 19:00 en 21.00 uur.
Met dank aan Bep van de Crommenacker en onze uitstekende pc-hulp Pieter Koolen.
Contactpersoon: Jan Bekkers

Deurnes Erfgoed
Doel is en blijft het bestuderen en interpreteren van de ontwikkeling van het Deurnese (cultuur)landschap in de loop van de tijd. Een landschap is in de prehistorie en historie gevormd tot wat het
nu is met zijn kenmerken uit alle eeuwen. Zowel de mens als de natuur hebben daar een bijdrage aan
geleverd.
Leden van de werkgroepen Archeologie, Beeldarchief/Oudheidkamer, Educatie en Genealogie zijn
aangesloten. De verdeling van werkgroepleden is over heel Deurne zodanig, dat bijvoorbeeld Liessel
en Neerkant ook vertegenwoordigd zijn.
Voor genealogievragen kun je elke maandagochtend in het heemhuis terecht en veel beginnende en
gevorderde genealogen zijn er al verder geholpen. De neerslag van deze activiteiten is te vinden in
DeurneWiki en DocuDataDeurne (Wie was opa's opa?).
De werkgroep biedt verder ondersteuning bij het gemeentelijk beleid over straatnaamgeving. Ook
kan de werkgroep mede richting geven bij de planvorming in de gemeente Deurne op het gebied van
bescherming en ontwikkeling.
De werkgroep heeft afgelopen jaar 2x overleg gehad met de ambtenaar van de gemeente Deurne,
die over cultuur gaat. De eerste vergadering was voornamelijk kennismaken met elkaar.
De toekomst staat vooral in het teken van het toetsen van de plannen van de Gemeente richting
herijken van Deurnes Erfgoed (inclusief landschap) en de plaats daarvan in de omgevingswet.
Deurnes erfgoed wil dit vooral toetsen aan de doelstellingen van onze Heemkundekring. Op 10
december heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden van de herijking van het Deurnes erfgoed van
de Gemeente Deurne, waaraan de heemkundekring graag wil meewerken.
Daarnaast houdt de werkgroep zich ook bezig met alles wat te maken heeft met monumenten. Jan
Adriaans is onze afgevaardigde in de gemeentelijke monumentencommissie.
Contactpersoon: Jan Adriaans

Educatie
In de maanden maart en april werden, met uitzondering van Vlierden, alle basisscholen van de
gemeente Deurne bezocht door telkens twee werkgroepleden, die met een powerpointpresentatie
een lesuur vulden met informatie en verhalen over heemkunde in het algemeen en over het verleden
van de directe leefomgeving van de school. Er was voldoende gelegenheid voor de kinderen om
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vragen te stellen en daarvan maakten ze veel en enthousiast gebruik. Deze volgende
heemkundekringleden maakten het project tot een succes: Leo van Berlo, Jan van Lierop, Theo van
Daele, Leny Hendriks, Hans van Hoek, Rob Berkvens, Loes van den Heuvel, Henk Verstappen, Cor
Slaats, Louis Litjens, Hetty van Hoek-Goossens, Pieter Koolen, Jan Adriaans en Theo Gielen.
Op 11 april vond een intern evaluatiegesprek plaats, waarbij natuurlijk verbeterpunten naar voren
werden gebracht, maar waar iedereen uiteindelijk heel positief gestemd was. De werkgroep educatie
werd bij dit project ondersteund door Leef! Deurne. Via deze instantie werd de bezoeken ook in de
scholen geëvalueerd en gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 8,3. Voor de organisatie werd
zelfs een 8,6 gegeven. Het verslag vermeldt onder meer: “De leerkrachten waren enthousiast over
het bezoek. Goed dat het dichtbij de kinderen staat, dat wekte hun betrokkenheid”.
Opgemerkt dient te worden, dat de Vlierdense schooljeugd in het kader van het 60-jarige bestaan
van KBO-Vlierden middels een project, dat getrokken werd door ons lid Piet Driessen, in 2019 ook
aan haar heemkundige trekken kwam.
Contactpersoon: Pieter Koolen

Heemhuis en tuin/Beugelbaan
Heemhuis en beugelbaan
Als we de kalender in het heemhuis bekijken dan worden er veel activiteiten vermeld. Drie
ochtenden zijn er vaste gebruikers. De maandagmorgen door de werkgroep genealogie en
archeologie; de woensdagmorgen door Deurne Wiki en de donderdagmorgen is de fotoherkenning.
Behalve de genoemde vaste bijeenkomsten wordt het heemhuis veel gebruikt voor terugkerende
vergaderingen van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur, vergaderingen werkgroepen,
erfgoedcommissie, Historische erfgoed van de kerkdorpen en afspraken met andere
heemkundekringen of organisaties.
In 2019 waren 15 aanvragen om het heemhuis te bezoeken met een uitleg over het werk van de
Heemkundekring, Deurne Wiki en DocuDataDeurne met of zonder beugelen en 3 keer om alleen te
beugelen. De groepen zijn zeer divers zoals familiefeest, bedrijfsuitje, vereniging, vriendenclub,
vrijwilligers VVV Deurne, heemkundekringen Bakel-Milheeze en de Rips
Aantal personen varieerde van 4 tot 27 personen.
In 2019 is de restauratie van de beugelbaan afgerond en zijn er banken bijgeplaatst.
Contactpersoon: Leny Hendriks
Heemtuin
In 2019 hebben we alle buxusplanten en dito boompjes moeten verwijderen, aangezien ze aangetast
waren door de larve van de buxusmot. Bestrijding met een biologisch middel heeft weinig effect
gehad.
Het meeste werk betreft de stoepen vegen, onkruid wieden, paden opharken en grasmaaien. Veel
werk hebben we in de herfst met het verwijderen van bladeren.
Verder hebben we champignonmest gehaald, die deze winter ingewerkt gaat worden.
Contactpersoon: Wim Boerekamp

Lezingen en excursies
In 2019 hebben wij 5 lezingen, een middagexcursie en een dagexcursie georganiseerd. Samen met de
werkgroep Beeld en Geluid hebben we een foto- en filmavond opgezet. De lezingen werden altijd
gehouden in de kleine zaal van het Cultureel Centrum in Deurne. De lezingen vonden plaats op een
(meestal de derde) woensdag van de maand. De avonden startten om 20:00 uur.
Wij zullen eerst de lezingen de revue laten passeren en sluiten af met onze 2 excursies.
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Wilt u meer over deze lezingen of excursies weten, dan verwijzen wij u naar de website van onze
heemkundekring onder het kopje ‘Nieuwsbrieven’. Meestal staat het verslag met een foto in de
Nieuwsbrief van de maand erna.
Woensdag 23 januari 2019: Het ontstaan van de mens en zijn verspreiding op aarde
De spreker, Koos Keizer, een professionele onderzoeker aan de universiteit van Wageningen, hield
het 50-koppige publiek de avond geboeid met zijn betoog over de verspreiding van de mens op
aarde. Aan de hand van een diapresentatie met als aanwijsstok een oude hengel hield hij zijn
toehoorders het verhaal voor van de verspreiding van de mens op aarde. Hij had hierbij geen
papieren ondersteuning nodig. De bezoekers, die ijs en vrieskou hadden getrotseerd, kregen waar
voor hun geld.
Woensdag 20 maart 2019: Zichtbare voorouders
In een voor driekwart gevulde zaal hield spreker Johan Hendriks een boeiend betoog over de
grafcultuur in de periode van 6.000 jaar V.C. tot 500 jaar N.C. Hij vertelde, dat wij hun
grafmonumenten, grafheuvels en urnenvelden nog steeds kunnen zien in het landschap, ook in
Nederland. Toen de Franken definitief hun macht vestigden in Europa en de invloed van het
Christendom dominant werd veranderden de begraafgewoonten.
De spreker toonde ons internationaal grote vondsten, maar besteedde ook veel tijd aan
ontdekkingen in onze directe omgeving. Niet alleen de hunebedden in Drenthe, maar ook
vindplekken in Alphen, de Kwaalburg in Goirle, aan beide zijden van de A59 bij Oss werden benoemd
en toegelicht. Het publiek was zeer geïnteresseerd.
Woensdag 17 april 2019: De Middeleeuwen uit historische bronnen
Voor een ongeveer 50-koppig publiek houdt Arnoud-Jan Bijsterveld zijn lezing. Hij legt uit, wat de
mogelijke valkuilen zijn van geschreven bronnen en gaat in op de bestaande cultuur in de Vroege
Middeleeuwen. Er is een verstrengeling van macht tussen de werelden van religieuzen en leken. Voor
de pauze leren we over de bronnen, die in klooster worden bewaard en na de pauze over de teksten,
die ons overgeleverd zijn van de wereldlijke heersers. De macht van de kerk en geestelijkheid was
groot. Als voorbeeld werd het bisdom Luik aangehaald, die een gebied van Noord-Frankrijk tot aan
de grote rivieren bestuurde. De spreker rondt zijn avond af, omdat het meer dan tijd is. Een hele
boeiende avond.
Woensdag 15 mei 2019: Bijgeloof op oude gebouwen
Voor een klein publiek van 40 mensen gaat spreker Marc Robben aan de slag. Hij legt ons uit, hoe
bepaalde tekens en symbolen van voorgaande niet-christelijke culturen een rol blijven spelen in het
menselijke leven. En deze blijven we terugzien. Niet als hoofdonderwerp, maar meer verdrongen in
tekens en symbolen, aangebracht in o.a. muren. Hij gaat het vanavond hebben over de tekens, die in
de stenen in muren te vinden zijn. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende kleuren, die
steen tijdens het bakproces krijgen. Hoe dichter bij het vuur, hoe zwarter. Met deze kleuren wordt
gespeeld om ze in bepaalde vormen in te metselen in muren. Wat zijn het? Rune tekens,
metselaarstekens? Marc Robben laat ons delen in zijn kennis over deze tekens, die nu pas onder de
aandacht komen. Een fijne avond, waar iedereen zich uitgenodigd voelde om beter naar oude
gebouwen in zijn eigen omgeving te kijken.
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Woensdag 16 oktober 2019: Deurne 75 jaar bevrijd. Maar wat ging er aan vooraf?
Gerard van Houdt mocht zijn betoog houden voor een volle zaal. Geen stoel was onbezet. Aan de
hand van kaarten legde hij de situatie uit en hoe weinig het gescheeld had, dat Deurne een slagveld
was geworden zoals dat met Overloon is gebeurd. Sjaak Obers vertelde zijn verhaal als kleine jongen
met deze periode van de bevrijding. Na de pauze werd ingegaan op het Deurnes verzet en de
boeken, die hierover zijn geschreven door o.a. Antoon Coolen, Toon Kortooms en Bert Poels.
Ook werd er een film vertoond van een interview van oud-journalist Piet Snijders met Maria van
Staveren, zus van verzetsstrijder Cor van Staveren, die nauw samenwerkte met de RVV-verzetsgroep
uit Deurne. Zij vertelde, dat haar broer samen met de Deurnese verzetsman Jac Goossens aanwezig
was bij de berechting en terechtstelling van de Deurnese dubbelspion Don José. Het was een zeer
onderhoudende lezing met een zeer geïnteresseerd publiek.
Woensdag 20 november 2019: Vrije tijd in vroeger dagen (Foto- en Filmavond)
De avond kwam tot stand in samenwerking met de werkgroep Beeld en geluid.
Met 65 bezoekers zat de zaal gezellig vol. Hans van Hoek had uit de 33.000 foto’s, die de
heemkundekring heeft, er een aantal uitgezocht, die aantoonden wat de mensen zoal deden in hun
vrije tijd. Van buurten en kaarten tot en met het verenigingsleven in de laatste 100 jaar kwam alles
aan de orde. En overal waren er foto’s van. Na een uur was Hans nog lang niet door zijn foto’s heen.
Het publiek was geboeid, maar de tijd was om. Na de pauze bekeken we nog 3 afleveringen van ‘De
wandeling’, een serie van Omroep Brabant zo’n 25 jaar geleden. René Bastiaanse wandelt in deze
afleveringen door de Brabantse Peel rond Deurne, door Griendtsveen en Helenaveen en door
Deurne. Tegen half elf kreeg Hans een groot applaus voor deze fijne avond.
Tot zover de lezingen; nu over naar de excursies.
Zaterdag 30 juni 2019: Dagexcursie naar Dordrecht
Na een stevige voorbereiding en uitgebreide reclame lukte het niet om genoeg deelnemers aan dese
excursie te werven. De reis is dan ook niet doorgegaan.
Zaterdag 5 oktober: middagexcursie naar het emaillemuseum “Het kleine Aadal” in Erp
Dit museum wordt gerund door Wim van Heeswijk en Mieke van Duijnhoven.
Met 16 personen namen we deel aan deze excursie. Op zich een fijn aantal voor dit museum. Meer
dan 25 deelnemers zou misschien te veel zijn geweest.
Voorzien van koffie en cake kregen we van Wim van Heeswijk een gedegen uitleg over de
geschiedenis en de productie van emaille servies in Nederland. Hij heeft er loodsen vol van staan. We
mochten er 5 bezoeken. Het was zo informatief en interessant, dat we de sluitingstijd van half vijf
ruim passeerden. Voor meer informatie en foto’s verwijzen wij naar de Nieuwsbrief van december.
Contactpersoon: Klaas Hendriks, Marie-José Sluijsmans

Oudheidkamer
Het was me het jaartje wel. Verhuizen al wat de klok sloeg.
Aangezien het heemhuis in 2015 een nieuw dak kreeg, moest de zolder leeg. Waar blijf je met die
spullen? Gelukkig kregen we een lege schapenschuur ter beschikking voor de opslag. Hier hebben we
3½ jaar lang dankbaar gebruik van mogen maken. Maar in februari 2019 werd ons gelast de schuur
leeg te maken. Aangezien we voor 1 juli onze opslag ontruimd moesten hebben gingen we naarstig
op zoek naar een nieuwe opslagruimte. Gelukkig had een heemkundelid ruimte over.
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Deze ruimte moest afgetimmerd worden. De rekken hebben we verplaatst en alle kisten en
voorwerpen verhuisd. Eind mei was alles overgehuisd. Dank aan alle handen, die geholpen hebben.
De volgende klus is de hele verzameling eens kritisch te bekijken en overtollig, onvolledig en kapot
materiaal te verwijderen. Beter een functionele en geordende verzameling dan een opslag vol
“spullen”.
Veel dank ook aan de gulle gevers, die vele voorwerpen aan de oudheidkamer geschonken hebben
om ze zo voor het nageslacht te bewaren en om er andere mensen van te laten genieten op onze
mooie tentoonstellingszolder. Geopend: elke 2e en 4e zondag van de maand van 14.00 – 17.00 uur
met rondleiding. Dit kan op aanvraag ook op andere tijden: Hans van Hoek, tel. 315191.
Bijzonder blij waren we met het vaandel van de Rooms Katholieke Bond van Tram- en
Spoorwegpersoneel, dat we 52 jaar kwijt zijn geweest. Ook werd ons het vaandel van de Landstorm
uit 1930 geschonken, compleet met originele draagriem. Samen met het vaandel van de
handboogvereniging “Geen Moed Verloren” uit 1920 hebben we 3 prachtige vaandels op zolder.
Hebt u belangstelling voor het werken met oude voorwerpen en de verhalen, die hierbij horen, sluit
u dan aan bij de Oudheidkamer en neem contact op met Hans van Hoek. We zitten dringend om
meer handjes verlegen.
Wist u dat onze oudheidkamer al 64 jaar bestaat en de heemkundekring pas 41 jaar!

Een messenpoetsmachine (collectie Oudheidkamer)

Contactpersoon: Hans van Hoek

PR en Website
De werkgroep website en PR is in 2019 verder gegaan om de heemkundekring en haar activiteiten
beter in beeld te brengen en bekendheid te geven. De werkgroep vergaderde in 2019 zes keer.
PR
Een van de speerpunten was ook dit jaar weer werving van stemmen voor de Rabo Clubkas
Campagne om te kijken hoe we beter de werving kunnen doen dan afgelopen jaar.
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We hadden 413 stemmen, dat goed was voor een bedrag van € 1.551,03. Het bedrag is en wordt
gebruikt voor de verdere digitalisering van het archief.
De campagne voerden we in 2019 d.m.v. publicaties op onze website, nieuwsbrieven via banner,
Deurne Wiki, sociale media, slingermarkt en een oproep bij de heemkunde lezingen. Verder zijn we
met de heemkundekringen De Vonder Asten- Someren en Myerlese in Mierlo overeengekomen om
hun leden te vragen een stem op ons uit te brengen. Omgekeerd deden wij het verzoek aan onze
leden om een stem op hen uit te brengen.
Rabo Clubkas Campagne wordt voor 2020 opnieuw een speerpunt. Hoe kunnen we de leden van de
Rabobank nog beter benaderen om op onze heemkundekring te stemmen.
Er was een goede samenwerking met de redactie van het Weekblad voor Deurne over het
aanleveren van persberichten, zoals aankondiging van opening van een tentoonstelling,
aankondiging van een lezing en bij het verschijnen van D’n Uytbeyndel.
Verder kwamen in de PR-vergaderingen ook de verbetering van de website en gebruik van andere
social media aan de orde.
Op de Slingermarkt op Koningsdag hebben we met een stand onze heemkundekring gepromoot.
Verder hebben we gewerkt aan het optimaliseren van de website en hebben we richtlijnen opgesteld
voor aanleveren van persberichten.
De samenwerking tussen PR en werkgroepen en de verslaglegging van de werkgroep PR en website
loopt beter, maar is nog niet optimaal. Dit wordt voor 2020 ook een speerpunt.
Contactpersoon: Leny Hendriks
Website
De webmaster probeert de website actueel te houden, maar is afhankelijk van het aanbod van de
werkgroepen. Uitgangspunten zijn korte, krachtige verslagen van maximaal een half A 4 en 2 foto’s
per artikel. Overige foto’s kunnen op DocuDataDeurne en Deurne Wiki geplaatst worden, waarbij
rekening met de privacywet gehouden moet worden.
Er werd in voorkomende gevallen ingezet op een samenspel tussen berichten op de website, extra
digitale nieuwsbrieven en de inzet van Facebook, Twitter en andere social-media. Tijdens Rabo
Clubkas Campagne 2019 heeft de samenwerking, naast de op Deurne Wiki geplaatste banner,
opnieuw haar vruchten afgeworpen met een mooie opbrengst voor de heemkundekring.
De nieuwsbrief is maandelijks, met uitzondering van de maand augustus, verstuurd.
Samen met de werkgroep PR wordt bekeken of de algemene informatie op de site voldoet aan de
behoefte dan wel moet worden aangepast.
De webmaster is druk bezig met het omzetten naar een nieuwe website.
Het doel van de website is tweeledig: enerzijds leden van actuele informatie voorzien; anderzijds
belangstellenden informeren over de organisatie van onze vereniging en de activiteiten van de
werkgroepen.
Onze heemkundekring heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), hetgeen
donateurs belastingvoordeel kan opleveren (zie: http://www.heemkundekringdeurne.n.anbi.html).
Een van de voorwaarden daarvoor is het hebben van een informatieve site.
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 de Website.
Het technisch beheer van de website wordt verzorgd door Manfred Snijders van Snijders Webdesign.
De werkgroep bestaat momenteel uit 3 personen, daarom is uitbreiding heel hard nodig met enkele
personen.
Contactpersoon: Leny Hendriks
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Tentoonstellingen
Deurnese emigranten in den vreemde
We openden met een tentoonstelling over “Deurnese emigranten in den vreemde”. Fien Verrijt had
hiervoor het initiatief genomen. Zij had daar enorm veel tijd aan besteed. Het was een kleurrijk en
informatief geheel en het trok heel wat bezoekers. Jammer genoeg hield zij op na deze
tentoonstelling als lid van onze werkgroep. We missen haar inzet en humor.
De kunstenaar en zijn gereedschap
De volgende tentoonstelling betrof “De kunstenaar en zijn gereedschap”. Ruim 25 kunstenaars van
allemaal verschillende disciplines stuurden ons een selectie van de materialen die ze gebruiken bij
het uitoefenen van hun kunst. Het was heel verrassend. Er hingen dansschoenen van Marjolein
Teepen, een baljurk van Monic Hendrikcx voor de film Nynke en het scenario voor de serie Penoza,
suikervormen van Victor Schiks, penselen en palet van Emy Breedveld, etspen van Peter van den
Berk, scenario van het toneelstuk Babylon van Erik Vink. Kortom een heel scala aan interessante
voorwerpen. Veel kunstenaars gaven acte de présence bij de gezellige opening. Er was jammer
genoeg maar een matige belangstelling.
Ora et Labora. Het kloosterleven in Deurne
De laatste tentoonstelling was “Ora et Labora. Het kloosterleven in Deurne”. Het thema was nog
van Fien Verrijt. We toonden het vele werk wat duizenden kloosterlingen in Deurne deden voor de
bevolking. Onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijk werk, ouderenzorg, het verzorgen van
bedevaarten en het ziekentridium. Het kloosterleven heeft slechts 130 jaar bestaan in Deurne, maar
de invloed was enorm. De vele monumenten herinneren ons nog aan die tijd. Er was een redelijke
belangstelling. En weer nam iemand afscheid van de werkgroep. Deze keer Will van Gerven. Ook haar
zullen we missen. Haar kordate optreden, haar ideeën.
Er moet iets van ons hart. We doen ons best en maken er het beste van. Wij zijn amateurs en
vrijwilligers. Commentaar is goed wanneer die opbouwend is. Anders ondermijnt dat de motivatie
om door te gaan. We missen twee actieve leden en dat hindert ons in onze activiteiten. Daarom een
oproep voor nieuwe leden om ons te helpen. Het is erg leuk werk en het vergroot de kennis van de
geschiedenis.
Verder willen we die mensen bedanken, die ons steeds helpen aan voorwerpen voor onze exposities.
Het zijn er veel maar Thea Mansvelders willen we toch wel een keer noemen. Iedereen hartelijk
dank.
Contactpersoon: Rob Berkvens
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D’n Uytbeyndel
In dit jaar hebben we 3 nummers uitgegeven. Nummer 97 was een dubbeldik themanummer in kleur
waarin een fraai overzicht over de gebrandschilderde ramen in Deurne gepresenteerd kon worden.
Vanwege de omvang van dit nummer hebben we het aantal edities dit jaar met een nummer moeten
beperken.
Een tegenvaller is het gegeven, dat de tarieven voor verzending per post continu een fors stijgende
lijn tonen. Om deze kosten en de drukkosten zo laag mogelijk te houden wordt D’n Uytbeyndel in
gedrukte of digitale vorm aan haar lezers aangeboden. Inmiddels worden ruim 100 Uytbeyndels
digitaal verzonden [en hopelijk gelezen].
Er blijft een continu spanningsveld bestaan tussen gewenste omvang van het blad en de aangeboden
artikelen. Om die reden bieden wij steeds weer aan om mee te helpen met schrijven [of dit over te
nemen] als iemand een compleet en uitgezocht verhaal kan vertellen.
Het redactieteam is op sterkte en hopelijk blijft dit voorlopig zo want hier wordt harmonieus
samengewerkt.
Contactpersoon: Hans van den Broek

Genealogie
De maandagochtendbijeenkomsten van de werkgroep genealogie werden redelijk goed bezocht.
Meerdere bezoekers konden aan nadere informatie over hun voorouders geholpen worden. Ook de
digitale collectie bidprentjes werd aan enkele belangstellenden ter hand gesteld. Naast een aantal
incidentele schenkers zorgden met name Jan van de Vijver en Thom van de Straaten voor een flinke
aanvulling van onze collectie, waarvan de teller per 31 december op 21.946 stuks stond.
Voor het digitaliseren en invoeren van de prentjes in DocuDataDeurne besteedden Franka Goossens
en José van Nunen weer heel veel man/vrouwuren.
Ludo Boeije verzorgde met hulp van Theo Meulendijks de verwerking van de Deurnese
hoofdgeldlijsten. Ook de maatboeken van de 18e eeuw bewerkte hij om aansluiting te vinden met de
kadastrale gegevens van 1832. Beide projecten worden begin 2020 afgerond.
Doel van de werkgroep is om alle beschikbare gegevens uiteindelijk via DeurneWiki voor iedereen
toegankelijk te maken. Inmiddels zijn al van 195 families, die tenminste drie opeenvolgende
generaties in Deurne verbleven, de genealogische schema's op DeurneWiki raadpleegbaar.
Contactpersoon: Pieter Koolen

Boekenmarkt 2019
De boekenmarkt werd gelijktijdig met de cultuurparade gehouden op zondag 22 september.
Ondanks de slechte bereikbaarheid van het heemhuis door de opgebroken weg was er toch
voldoende belangstelling voor de boekenmarkt. Ook dit jaar hadden we vele boeken gekregen voor
de verkoop op de markt, maar er zaten ook boeken bij waarmee we ook de bibliotheek hebben
kunnen uitbreiden. Verder zijn er ook boeken verkocht via Deurania, een digitaal boekwinkeltje van
onze heemkundekring.
Langs deze weg willen we de schenkers van boeken bedanken.
Contactpersonen: Hans van de Mortel en Thom van der Straaten
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Vrienden van de Heemkundekring
In 2019 konden we op de steun rekenen van onderstaande vrienden. Dank hiervoor!
Bedrijven:
- Assurantie- en Makelaarskantoor Swinkels bv, Kerkstraat 17, 5751 BG Deurne
- Autobedrijf van Tilburg, Dukaat 1, 5751 PW Deurne
- Bots Bouwgroep, Energiestraat 21, 5753 RN Deurne
- Brands Beheer bv, Wiegershof 21, 5751 XJ Deurne
- Driessen Logistics, Voltstraat 5, 5753 RL Deurne
- Eetcafé De Potdeksel, Markt 4, 5751 BE Deurne
- Juwelier van Hooff, Stationsstraat 4, 5751 HE Deurne
- Natuurpoort De Peel, Leegveld 8A, 5753 SG Deurne
- Paashof bv, Raktseweg 8, 5752 RV Deurne
- Plus Bouwmans supermarkten Deurne, Sint Jozefstraat 36, 5753 AV Deurne
- Quick Print Deurne, Stationsstraat 64, 5751 HG Deurne
- ROBA Laboratorium, Florijn 4, 5751 PC Deurne
- Toon Kortoomspark, Griendtsveenseweg 80, 5753 SB Deurne
- Variant Schoonmaakservice, Glaswas Service & Facility Service, Dubloen 8, 5751 PX Deurne
- Zalen van Bussel, St. Jozefstraat 77, 5753 AS Deurne
Particulieren:
- Michiel Dankers, Deurne
- Els Ouwerling, ’s-Hertogenbosch
- Fien en Leo Verrijt, Helmond
- Ad en Anja Welten, Deurne
- Chris Biemans, Venray
- Toine Wassenberg, Curaçao
- Ted en Paul Raedts, Deurne
- Jan Adriaans, Deurne
- Vrienden NN 3 x
Hier kan óók uw naam staan.
Het bestuur wil een beroep doen op uw medewerking om in het jaarverslag 2020 een nog langere
lijst van Vrienden te kunnen presenteren.
Contactpersoon: Jan Adriaans
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