Inleiding
Hierbij treft u de (beknopte) jaarverslagen van de diverse werkgroepen aan. Het
betreft de verslagen over het verenigingsjaar 2013 van de heemkundekring H.N.
Ouwerling.
Op deze manier krijgt u een beeld van de activiteiten, die het afgelopen jaar zijn
ontplooid. Het is echter onmogelijk om op papier alles te verwoorden wat er in de
vereniging is gebeurd. Veel zaken zijn wel gedaan of besproken, maar niet in de
verslagen opgenomen!
Op deze plaats is het goed onze dank uit te spreken aan alle leden en
sympathisanten, die zich voor onze heemkundekring hebben ingespannen. Zonder
hen was de vereniging niet de heemkundekring, die we nu kennen.
Het bestuur
Jaarverslag van het bestuur over 2013 staat apart.
Beknopt jaarverslag heemtuin 2013
Het jaar 2013 verliep rustig met behalve de terugkerende werkzaamheden zoals
harken van paden, wieden van onkruid, vegen van de stoep voor en achter en opzij
van het heemhuis, snoeien van buxus en struiken, sproeien bij droogte, maaien met
een grasmaaier met gebreken, het poten van lente- en zomergoed werd er ook nog
aandacht besteed aan bemesting en verbetering van de grond, die vaak kurkdroog is
en vol haarworteltjes zit.
Er komt nog te veel schaduw in de tuin. Hiervoor zouden de onderste takken van de
bomen opgesnoeid mogen worden. De grasmaaier moet hoognodig vervangen
worden, daar is al een paar jaar voor gespaard. De kruiden werden uit de tuin
gehaald en daar werden andere planten voor in de plaats gezet. Een stel vaste
planten werden geschonken en hopen nu jaarlijks op een doorlopend bloeiende tuin
van februari tot en met november.
Het complete jaarverslag is voor leden op DocuDataDeurne te vinden.
Beknopt jaarverslag 2013 werkgroep lezingen en excursies.
Afgelopen jaar 2013 organiseerde de werkgroep 9 activiteiten, bestaande uit 6
lezingen, 2 excursies en een filmavond. De belangstelling was over het algemeen vrij

groot. Ook niet leden maken regelmatig gebruik van onze lezingen en vooral van de
filmavond. De grote excursie was er een volle bus en bij de kleine excursie was een
grote deelname.
Afgelopen augustus overleed na langdurig ziek zijn, ons medelid van de werkgroep
Wiro van Heugten. Hij was een zeer inspirerend lid voor ons.
Begin september sloot Den Vergulden Helm en moesten we op zoek naar een
andere locatie voor onze lezingen.
Excursies:
De jaarlijkse dagexcursie was op 6 juli naar het hertogdom Kleef.
Het werd een tocht per autobus, via Gennip en door het Rijkswoud en Goch naar de
stad Kleef.
De kleine excursie op zaterdag 12 september ging dit jaar naar Aarle-Rixtel. Er
werd gestart in het streekmuseum het Pumpke, een in oude stijl gerestaureerd 17e
eeuwse kruidenierswinkel met een rondleiding.
Lezingen:







17 januari met een lezing met de titel: Boter bij de vleet.
21 februari gaf Jan Roymans een boeiende lezing over Archeologie en natuur.
21 maart hield Jos Swanenberg bijzonder hoogleraar de dialecten van
Noord-Brabant.
25 april dag gaf ons bestuurslid Gerard van Houdt een lezing over arm en rijk
25 mei gaf Wim van Heugten, oud Deurnenaar (broer van Wiro) een lezing
over het oude hertogdom Kleef. Het was tevens een voorbereiding op de
jaarlijkse excursie.
10 oktober gaf Simon van Wetten een lezing met de titel: Criminele lezing
waarbij hij het publiek uitnodigde om mee te doen.

Op 21 november was de laatste activiteit met de jaarlijkse film/foto avond die werd
verzorgd door de werkgroep beeld en geluid. Dit deden de werkgroepleden Hans van
Hoek, Pieter Koolen en Theo Vosmeer van onze vereniging in het Cultuur Centrum
Martien van Doorne
Uitgebreid en volledig jaarverslag valt voor onze leden te lezen op DocuDataDeurne
Beknopt jaarverslag 2013 werkgroep D’n Uytbeyndel in 2013
Voor D’n Uytbeyndel was 2013 een bewogen jaar. Door omstandigheden moest
Peter van den Berk de redactie verlaten en in augustus overleed redactielid Wiro van
Heugten. Aan het voorjaarsnummer had hij nog zijn bijdrage geleverd met een
gevarieerd aantal artikelen, maar daarna werd het al snel duidelijk dat hij zijn
activiteiten moest staken. Pieter Koolen nam zijn plaats in door een themanummer
over het honderdjarig bestaan van Huize De Romein samen te stellen. Bij deze
gelegenheid kwam er ook voor de eerste keer in een beperkte oplage in kleur op de
markt.

De redactie werd uitgebreid met de komst van Ed van de Kerkhof, zodat in het late
najaar nummer 80 kon worden samengesteld. Rob Berkvens startte daarin met de
rubriek “Het gebeurde in Deurne in…” met voorvallen van honderd jaar geleden. Met
ingang van het eerste nummer van 2014 zal de uitgebreide journalistieke ervaring
van Nelly van Rijt duidelijk merkbaar worden. Bovendien heeft Gerard van Houdt
toegezegd ook regelmatig een bijdrage te leveren. Op deze manier is een stevige
redactie ontstaan die voor een nog grotere variatie van de inhoud van D’n
Uytbeyndel kan zorgen.
Uitgebreid en volledig jaarverslag valt voor onze leden te lezen op DocuDataDeurne
Jaarverslag 2013 Beugelbaan
Het afgelopen jaar maakte niet veel verschil ten opzichte van de vorige jaren. Het
weer was af en toe spelbreker, maar de twee jaarlijkse beugeltoernooien vonden
gelukkig wel plaats.
Aan de hand van het volgende overzicht van de uitgenodigde groepen cq families, is
dit nagenoeg hetzelfde gebleven.
We kunnen dus volstaan met onderstaande overzicht:






Zondag 28 april toernooi Johan Engels Bokaal - 9 deelnemers - Winnaar Ludo
Boeije
Woensdag 5 juni: GVPD (gepensioneerden ver. Philips Deurne - 20
deelnemers
Zondag 25 augustus Toernooi Peter Swinkels Trofee - 8 personen - Winnaar
Klaas Hendriks
Dinsdag 24 september: Groep Smeets – Helmond - 15 deelnemers
Zondag 6 oktober: Fam. Aarts( L. v.d. Heuvel)- 14 deelnemers

Totaal 50 personen
Om te proberen meer mensen aan te trekken, wordt er geprobeerd via het dagblad
(ED) en weekbladen meer aandacht te schenken aan deze vorm van ontspanning.
Dit i.s.m. Leny Hendriks, zoals werd besproken op de afgelopen
werkgroepvergadering
Beknopt jaarverslag 2013 tentoonstellingswerkgroep
Er werden 5 exposities ingericht in 2013:






26 januari – 28 april met het onderwerp: “De andere hobby van onze leden.”
26 mei- 22 september over 100 jaar huize de Romein
26 mei- 22 september over 150 jaar St. Ambrosius Peelland (in de geitenstal
en in de tuin)
Na 22 september tot 10 november: Oude ambachten.
24 november- 24 mei 2014: 200 jaar Koninkrijk en de onafhankelijkheid na
1813

De tentoonstellingen werden grotendeels verzorgd door Josée van der Loo –
Peerbooms welke in de zomer van 2012 gevraagd was om zich aan te sluiten bij de

tentoonstellings- werkgroep.
Na het inrichten van de tentoonstelling “700 jaar Liessel”,die liep van 14 oktober
2012 tot 12 januari 2013 deelde de zittende werkgroepleden mee dat zij allemaal
zouden stoppen met deze werkzaamheden. Zij hadden al veel eerder te kennen
gegeven, dat wanneer er nieuwe krachten waren zij zich terug wilden trekken. Wel
hebben zij de afsluiting van deze expositie in januari 2013 nog verzorgd.
Na een oproep in de convocatie meldde zich de heer J. Burgering en na een interne
tip wilde ook mevrouw J. Heijnen assisteren, beide leden van de heemkundekring.
De voorbereidingen voor “150 jaar St. Ambrosius Peelland” verzorgde deze
vereniging het grootste gedeelte zelf. De expositie werd aangevuld met de foto’s die
gemaakt waren voor de tentoonstelling “In en um den hof” waarvan de uitvoering
geen doorgang had gevonden. De heer J. Burgering bedankte in februari als lid van
de werkgroep.
De tentoonstelling “100 jaar Huize De Romein” bleek meer complex omdat de
ontvangsten in De Romein, een boekje en de film op DVD bijkwamen. Hierbij werd
veel hulp geboden door andere leden van de heemkundekring en onder meer
vroegere bewoners. Deze tentoonstelling oogstte veel lof.
In september moest mevrouw José Heijnen om gezondheidsredenen afhaken waar,
na lang aarzelen,Josée van de Loo bij de voorzitter Rob Berkvens in oktober 2013
eveneens bedankte voor deze functie. Hij haalde haar echter over om door te gaan
en hij zal proberen haar te assisteren en te begeleiden.
Uitgebreid en volledig jaarverslag valt voor onze leden te lezen op DocuDataDeurne.
Beknopt jaarverslag 2013 archeologie
Beekherstel Astense Aa:
Heemkundeleden hebben hier door hulp bij het detecteren begin dit jaar het
volgende voor de club overgehouden;




Detector met schop,
2 helmen, veiligheidshesjes en
2 paar veiligheidslaarzen.

Het beekherstel is tot en met Belgeren klaar en het herstel van het laatste gedeelte
nabij Diesdonk zal eind 2014 worden hervat.

Vondsten:




Munten uit de Gelderse tijd,
een bronzen speerpunt, en
een waarschijnlijk 14e eeuws visnet.

Op 21 februari gaf Jan Roymans, archeoloog Raab en eveneens archeoloog Astense
Aa een mooie lezing over natuurontwikkeling en archeologie in beekdalen

De opening overdracht van Astense Aa door het waterschap Aa en Maas vond plaats
op 23 augustus 2013.
Mooi geworden is het infobord met heksen en de Belgerense watermolen. Tevens
werd de gevonden grenspaal geplaatst langs de Aa en hierop is de Middeleeuwse
gevonden munt aan weerszijden van paal afgebeeld.
De Sectie Archeologie van het NBAG;
De sectie archeologie van het N.Brabants Archeologisch Genootschap gaat als
onafhankelijke stichting zelfstandig verder daar de nieuwe stichting NBAG een
andere identiteit heeft gekregen en samen gaat werken met Erfgoed Brabant SAS
(stichting archeologische samenwerking); Anton Vissers is vertegenwoordigd in SAS
commissie.
Programma 2014;





Onderhoud kelder heemhuis
Inrichten van een nieuwe vitrine
Archivering vondsten in Deurne Wiki
Beekherstel Astense Aa vervolg nabij Diesdonk

Het complete jaarverslag is voor leden op DocuDataDeurne te vinden.
Jaarverslag 2013 DocuDataDeurne
Het jaar 2013 mag worden beschouwd als een bijzonder succesvol jaar voor
DocuDataDeurne. Er was een duidelijke groei van het aantal vrijwilligers dat
bijdragen leverde aan deze database van onze vereniging. Vooral met de
digitalisering van de krantenknipsels werden flinke vorderingen gemaakt. Over de
aard van de toevoegingen van het afgelopen jaar tot in detail kan verwezen worden
naar de optie recente wijzigingen. Steeds meer leden van onze vereniging meldden
zich aan als gebruiker. De teller staat momenteel (31 december 2013) op 103. Dat
wil wel zeggen dat 75 procent van de leden van onze vereniging nog geen gebruik
maakt van DocuDataDeurne.
Per 31 december 2013 stonden in DDD 21.253 artikelen en 9.920 afbeeldingen.
Gemiddeld werd de website in 2013 maandelijks 4353 keer bezocht. In 2012 was dat
nog 3843 keer, een toename van ruim 13 %.
De werkgroep genealogie gebruikt DDD al geruime tijd om al haar activiteiten en
contacten vast te leggen. Dit goede voorbeeld wordt nog nauwelijks gevolgd door de
andere werkgroepen. Wel werd in 2013 de catalogus van de bibliotheek opgenomen
in DDD waardoor de liefhebbers van onze bieb niet meer uitsluitend zijn aangewezen
op het vermaledijde Access-programma en ook thuis kunnen beoordelen of een
bepaald boek aanwezig is in onze bieb.
Beknopt jaarverslag 2013 gebruik heemhuis in 2013
De vaste dagen zijn: Maandagochtend; dinsdagavond; woensdagochtend; en
donderdagochtend. Dat zijn gemiddeld 3 uur per dag cq avond en 40 weken per jaar.

In de vakantie tijd zijn geen vaste middagen. Per maand is het heemhuis 2
zondagmiddagen open. Deze vaste dagen zorgen voor ongeveer 540 uren bezetting.
Aan de hand van de kalender welke in het heemhuis hangt krijgt men zo een
overzicht hoe intensief het heemhuis gebruikt wordt. Belangrijk is dat deze kalender
altijd ingevuld wordt zodat het niet kan voorkomen dat twee groepen elkaar voor de
voeten lopen, vul de kalender in met begin- en eindtijd van de activiteit.
Gedurende de week zijn er gemiddeld 6 bijeenkomsten in het heemhuis buiten de
vaste dagen. Het is moeilijk in te schatten om hoeveel uren dit gaat. Het betreft
bestuursvergaderingen, bibliotheek bijeenkomsten, beeldarchief, afspraken om te
beugelen of familie bijeenkomsten en een aantal vergaderingen i.v.m. activiteiten van
de verschillende werkgroepen. Globale inschatting is: 40 weken, 6 bijeenkomsten per
week van ca. 2 uur maakt 480 uur. Al met al valt aan te geven dat ons heemhuis zeer
druk bezet is.
Bovenstaand overzicht zal u duidelijk maken dat schoonhouden van ons pand
broodnodig is, vooral in de wintermaanden. Dat is een grote zorg want hoewel een
persoon heeft aangegeven dat ze op gezette tijden wil poetsen, maar dat liever niet
alleen doet. Er wordt gezocht naar mensen die haar willen helpen.
Het technisch onderhoud van het pand vraagt ook veel tijd. In het rapport van de
monumentenwacht staan een aantal S-en, dat betekent slecht. In het komende jaar
moet ervoor gezorgd worden dat er een inhaalslag zal plaatsvinden en dat de s-en
uit het rapport zullen verdwijnen.
De openstelling en andere belangrijke zaken over ons heemhuis vindt u in het
programmaboekje en op onze website.
Uitgebreid en volledig jaarverslag valt voor onze leden te lezen op DocuDataDeurne
Werkgroepen DeurneWiki en Beeldarchief onderdeel van nieuwe werkgroep
Beeld en Geluid
In de bestuursvergadering van maart 2013 besloot het bestuur van heemkundekring
H.N. Ouwerling om de werkgroep “Beeldarchief” en de werkgroep DeurneWiki tot een
nieuwe werkgroep Beeld en Geluid samen te smelten met de onderafdelingen
Fotoarchief, Filmarchief en Audio archief.
Tevens besloot het bestuur ten behoeve van het beheer van haar historische
fotoarchief over te stappen van de offline databasesoftware Microsoft Access naar de
online MediaWiki databasesoftware in DeurneWiki en de auteursrechtelijk
beschermde foto’s op te slaan in het intern Digitaal Historisch Archief (DHA = DocuData-Deurne).
Belangrijk uitvloeisel van deze besluiten is dat alle gedigitaliseerde foto’s uit het
fotoarchief die vrij zijn van auteursrechten, alsmede de bijbehorende informatie, in
november 2013 in DeurneWiki opgeslagen werden. Foto’s waar wel auteursrechten
op rusten zullen in het intern Digitaal Historisch Archief opgeslagen worden.

Vergaderen van de werkgroep Beeld en Geluid: Elke 2e woensdag van de maand
om 14.00 uur in het Heemhuis waar de voortgang, opmerkingen en het plannen
worden besroken.
Fotoarchief:
Hans van Hoek zette tot eind 2013 ruim 20.000 teksten stuk voor stuk over uit
ACDsee naar een Wordbestand. Deze kunnen dan in DeurneWiki overgezet worden.
Nog maar 4.000 te gaan!
Anneke van Hoek heeft 24.000 foto’s geresized (het bestand verkleind tot tussen 75
en 100 Kb) zodat Joost de Haan deze in één slag over kon zetten in DeurneWiki.
Verder heeft ze de binnenkomende foto’s ingeschreven, gescand, opgeslagen en
ingevoerd in het Fotoarchief, daarna verkleind en in DeurneWiki geplaatst.
Voortdurend heeft ze foto’s uit het Fotoarchief geplaatst bij de artikelen in
DeurneWiki. Foto’s worden daartoe eerst bijgewerkt en zo nodig geretoucheerd. De
artikelen worden met dit fotomateriaal veel aantrekkelijker.
Bron-archief: Van alle bestanden hebben Hans en Anneke kopieën gemaakt op dvd
in de hoogste resolutie. kopieën van alle foto’s, films, muziek- en gesprekopnames.
Deze ruim 300 dvd’s zitten in een koffer als back up.
Werkmappen: Elke foto wordt van een TIFF naar een JPG bestand gezet, daarna
wordt ze afzonderlijk op een Wordpagina gezet voorzien van het fotonummer. In elke
werkmap komen 200 bladzijden. Alle gegevens, die bekend zijn, schrijft Hans bij de
foto’s in de werkmappen. Dan gaan de foto’s naar de werkgroep fotoherkenning.
Fotoherkenning: Elke donderdag van 10.00 uur – 12.00 uur fotoherkenning in het
Heemhuis. De toeschouwers leveren commentaar op de foto’s en tijdens de
vertoning schrijft Thijs Flipsen de bijkomende gegevens in de werkmappen. Hans
brengt alle gegevens weer over in het ACDsee zoeksysteem.
De rubriek in het Weekblad voor Deurne, in het verleden opgezet en verzorgd door
Peter van den Berk, is vanaf zijn vertrek een activiteit van de hele werkgroep
geworden waarbij de naam van de rubriek veranderd is in “Wie wat waar”.
Waarbij Hans en Anneke van Hoek als contactpersonen optreden en er een
duidelijke interactie is tussen de gelijknamige rubriek in DeurneWiki.
Filmarchief:
Activiteiten met betrekking tot het filmarchief liggen in verband met de afwezigheid
van een bekwaam cineast helemaal stil.
Peter van den Berk heeft wel een begin gemaakt met een HKK YouTube-kanaal
maar dat is na zijn vertrek niet verder uitgebouwd. Ook het YouTube-kanaal van
DeurneWiki verder uitgebreid.
Foto- en Filmavond: op 21 november 2013 hielden we in de kleine zaal van Cultureel

Centrum Martien van Doorne onze jaarlijkse foto- en filmavond. Door het jaar heen
verzorgen we regelmatig presentaties van oude foto’s uit ons Fotoarchief met
bijpassend commentaar voor diverse verenigingen. Voor de afdeling Filmarchief
wordt nog gezocht naar een bekwaam cineast.
Uitgebreid en volledig jaarverslag valt voor onze leden te lezen op DocuDataDeurne

Beknopt jaarverslag DeurneWiki.
Het aantal unieke bezoekers blijft maar doorgroeien en is hoog te noemen (zie
onderstaande overzichten). In de beginperiode waren er ongeveer 300-350 per dag
en groeide in 2011 naar 450-500 bezoekers per dag, eind 2012 was dat 800 en ook
in 2013 zijn die aantallen bijna verdubbeld (1500 unieke bezoekers per dag)
Het aantal artikelen groeide van 2900 eind 2010 tot 3900 eind 2011 tot 5625 eind
2012 en 6400 op 31 december 2013. Daarnaast is de kwaliteit van de inhoud van
reeds bestaande artikelen, dankzij informatie en beeldmateriaal afkomstig uit de hele
wereld, in de loop van 2013 wederom aanzienlijk verbeterd.
Aan deze groei en verbeteringen in 2013 hebben, naast de leden van de werkgroep,
ook meegewerkt: Rob Berkvens, Joost de Haan, Fien Verrijt, Pierre van Dalen, Jan
Snijders, Frits Regtien, Cor Slaats, Gerard Aarts, Luuk Keunen, Anton Vissers, Emilie
Koolen, Anja Tabor en nog een aantal mensen.
Het hoge aantal bezoekers resulteerde helaas in de piekuren tot te lange wachttijden
en regelmatig tot de foutmelding “Internal Server Error”, dat blijft een zorg voor de
nabije toekomst. Om hier iets aan te doen heeft Joost de Haan de database voor de
tweede keer opgeschoond en dat heeft voorlopig tot voldoende resultaat geleid.
DeurneWiki TR Plekke
Tijdens de bestuursvergadering van Heemkundekring H.N. Ouwerling op 7 februari
2011 werd de formele aftrap voor de uitvoering het project "DeurneWiki TR plekke"
gegeven. Sinds die tijd hebben Joost de Haan (vrijwilliger), Conny Heldens van het
VVV Uitpunt Deurne, Henk Beishuizen van de gemeente Deurne, Pieter Koolen en
Theo Vosmeer (HKK) de doelstellingen gerealiseerd. Met het project DeurneWiki TR
Plekke is de, door de heemkundekring gedigitaliseerde cultuurhistorische informatie
in de gemeente Deurne, voor toeristen, recreanten en andere geïnteresseerden, ter
plekke voorhanden. DeurneWiki TR Plekke werd op woensdag 18 april 2012 in het
leescafé van de openbare bibliotheek aan de Markt formeel door wethouder Nicole
Lemlijn gelanceerd. De evaluatiefase liep tot november 2013 en is succesvol
verlopen.
Uitgebreid en volledig jaarverslag valt voor onze leden te lezen op DocuDataDeurne.
Beknopt Jaarverslag 2013 werkgroep genealogie.

De werkgroep genealogie komt op de maandagochtend tussen 9.30 uur en 12.00 uur
bij elkaar in het heemhuis. Het aantal bezoekers varieert. In 2013 werden er:














Geluidsbanden met interviews van 40 jaar geleden werden gegeven.
Aanvullingen op een kwartierstaat werden opgenomen in Wie was opa’s opa,
de 105e was dit.
Er werden gegevens opgehaald over de Astense Aa.
Het boek genealogie Van Hoek aangeschaft.
Een nieuw heemkundekringlid werd met zijn stamboom geholpen.
Er werd informatie gevraagd over bepaalde families.
Geboortekaartjes en diverse documenten werden geschonken.
Foto’s ter scanning werden aangeboden.
Kaarten van de gemeente Deurne werden geschonken.
Een interview over emigratie naar Nieuw –Zeeland met informatie over
voorouders vond plaats.
Huub Timmermans schonk aan de HKK het boek "The Timmermans-VerbugtVan den Heuvel Connection - A Family History Spanning Two Continents.
Duizenden bidprentjes werden in ontvangst genomen en welke nog niet in het
bestand zaten werden gescand.
Aanschaf 16 boekjes notarisregesten op het Notariaat Gemert e.o.

Een uitgebreid jaarverslag is voor leden van de heemkundekring te vinden op
DocuDataDeurne.
Jaarverslag 2013 website heemkundekring.
De website van de heemkundekring bevatte in december 2013 79 pagina’s, dat zijn
er 35 meer dan het jaar ervoor. De 10 vaakst bezochte in dat jaar waren:











Heemkundekring Deurne (index-hoofdpagina) 60%
Laatste nieuws
Geschiedenis
Foto’s
Deurne
Historie
Dienstrooster
Agenda
Convocaties
Werkgroepen

Het bezoekersaantal varieert nog steeds enorm, het gemiddelde bezoekersaantal op
de site staat op 16 per dag. In de maand januari waren er 476 bezoekers in augustus
592 en in december zelfs 689. Opvallend is dat sinds het logo van de
heemkundekring op DeurneWiki staat men vaak via die weg op de site komt. Maar
via Google is de site eveneens goed te vinden vanuit de hele wereld maar
voornamelijk uit West-Europa. De vergissing met Deurne bij Antwerpen in België
kwam een enkele keer voor. Men is op de site nog steeds zoekt naar de

geschiedenis van Deurne. Deze staat in feite op DeurneWiki waar op de website van
de heemkundekring vaak naar doorverwezen wordt.
Het bijhouden van de site is soms lastig omdat niet regelmatig gegevens worden
aangeleverd. Zoals al eerder vermeld is de hulp van anderen, voornamelijk alle
(werkgroep)leden, onontbeerlijk. Foto’s om op de site te zetten werden geleverd
door: Louis Litjens, Piet Jegerings en Pieter Koolen.
Al met al valt te concluderen dat 2013 een goed jaar voor de site was. De website is
vanaf januari 2014 extra belangrijk omdat de heemkundekring een ANBI status heeft,
Algemeen Nut Beogende Instelling. Om deze status te behouden is een website
noodzakelijk. Enkele ANBi gegevens werden op 27 augustus op de site gezet de rest
moet nog ingevuld worden waarvoor een beroep op het bestuur werd gedaan om de
nodige info aan te leveren.
Technisch beheer:
Op de laatste dag van het jaar heeft Manfred Snijders, de man van technisch
onderhoud, op verzoek van het bestuur wat formulierenmodules op de site gezet en
dit aan de webmaster uitgelegd hoe dit in het vervolg uitgebreid kan worden.
Beknopt Jaarverslag 2013 werkgroep bezorgers.
De leden van de werkgroep bezorgers opereren allemaal individueel in hun eigen
wijk, onafhankelijk van elkaar, maar deze groep van 14 personen heeft het afgelopen
jaar wel 11 maal op 200 adressen post bezorgd.
Dit gebeurt in alle anonimiteit, maar het is voor onze vereniging een enorme
financiële ontlasting… Chapeau! In 2013 moesten helaas afscheid nemen van Toke
Gierlings, zij overleed aan het eind van dat jaar. Een ander heemkundelid nam haar
taak over.
Het complete jaarverslag is voor leden op DocuDataDeurne te vinden.
Jaarverslag 2013 werkgroep bibliotheek
Algemeen:
Afgelopen jaar werden er weer veel schenkingen van boeken ontvangen zoals:











Onze lieve vrouw van Ommel
Fanfare Somerens Lust 1874 – 1974
Blikken op Brabant
De mooiste Nederlandse Sagen en Legende
“Minke” de laatste vervener 1956 – 1983
In de tijdgeest van de Peel
Het laatste woord
Szzy
Maar Menorca is Menorca
Altijd weer zingen er vogels












DZT’62 Deurnese Zwemvereniging Triton
Bakkersjongen
Verzet tegen de vijand
Mijn kinderen eten turf
En nu de keuken in
50 jaar Scouting Vlierden
Aaltje Noordewier Reddingius en haar zangkunst
Van Calis aan weerskanten van de St.Wilbersput
Het Concert Surprise
Fam Timmermans – Verbugt.

De werkgroep bibliotheek wil iedereen bedanken voor de vele schenkingen van
boeken die betrekking hebben op Deurne en omstreken en ook van Deurnese
Schrijvers.
Aangekochte boeken in 2013







Helenaveen in oude aanzichten
De hel van Watenstedt
Het Morgenland
De vrouw aan het stuur
Wim Sonneveld
Wandtapijten

Algemeen :
Alle leden kunnen gebruik maken van de bibliotheek en de uitleen faciliteit. Iedere
dinsdagavond en iedere eerste woensdagavond van de maand van 19.30 uur –
21.00 uur. Ook niet leden kunnen gebruik maken van onze bibliotheek indien er
iemand van de H.K.K. aanwezig is om boeken etc. in te kijken maar kunnen geen
boeken lenen.

