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Nóg een extra filmavond voor
“Pareltjes uit de geschiedenis van Deurne”
In de laatste extra nieuwsbrief lieten wij weten dat er op vrijdag 29 oktober 2021 een
filmavond over een 5-tal historische onderwerpen uit Deurne zou plaats vinden in Den
Draai te Zeilberg.
Door de grote belangstelling hebben de organisatoren Frans van de Pas en Henk
Goorts hier nog een extra filmavond aan toegevoegd en wel op zaterdag 30 oktober
2021 eveneens in Den Draai.
Het programma voor beide avonden ziet er als volgt uit:
•

Vanaf 19.15 uur - inloop

•
•
•
•

20.00 uur - start van de eerste 3 films
21.10 uur - pauze met een (gratis) drankje
21.35 uur - vervolg met 2 films
Einde avond - rond 22.15 uur

De normale toegangsprijs is € 7,00, in deze prijs is het pauzedrankje inbegrepen.
Leden van de heemkundekring krijgen € 2,00 korting en betalen dus € 5,00. Ook hierbij
is het pauzedrankje inbegrepen.
Reserveren is mogelijk via pareltjesvandeurne@gmail.com
Vergeet bij reservering niet het aantal personen te vermelden én aan te geven dat u lid
bent van de heemkundekring.
Via bovenstaand emailadres kunt u ook terecht voor eventuele verdere informatie.
Bij binnenkomst wordt de Coronacheck uitgevoerd d.m.v. de corona-QR-code.

Op social media (Facebook) lazen we onderstaand bericht van
Pastoor Paul Janssen en delen dat graag op deze manier met onze leden:

Openstelling kerk week verlengd
Eigenlijk zou het openstellingsseizoen van de St. Willibrorduskerk Deurne deze zondag
(24 oktober) afgelopen zijn. Maar er komen nog altijd zoveel mensen naar het Tapijt van
Deurne kijken. En komende week is het nog herfstvakantie. Daarom wordt de
openstelling van de kerk met een week verlengd tot en met zondag 31 oktober. De kerk
is elke dag open van 14:00 tot 16:00 uur. Alleen op zaterdag is (nog) de viering van
15:00 uur. Maar voor en na de viering mag je gerust rondlopen.
Dus kom nog eens op je gemak genieten van dat prachtige Tapijt van Deurne en de
mooie tentoonstelling erbij met o.a. oude foto's uit het Heemkundearchief en een
toekomstvisie in foto's van fotografen van Optika en natuurlijk een heuse DAF600 en
een echte replica van de gouden helm.
Nog verkrijgbaar: het boek Tapijt van Deurne en - zo lang de voorraad strekt - een
bouwplaat op ware grootte van de gouden helm.
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