Februari 2022

Nieuws van de bestuurstafel
Vanwege de op dat moment geldende Corona-regels is de reguliere bestuursvergadering
van medio januari vervangen door een overleg per mail. Vanwege die beperkingen hebben
we de Algemene Ledenvergadering nog niet gepland. Ook de voor 19 januari 2022
geplande lezing kon niet doorgaan.
Inmiddels is op de persconferentie van 25 januari een verruiming van de Corona-regels
aangekondigd. De 1,5 meter regel is echter gehandhaafd. Derhalve is het niet mogelijk om
ons heemhuis op dinsdagavond, donderdagochtend en zondagmiddag voor bezoek open
te stellen. Een bezoek aan het heemhuis op maandagochtend voor vragen omtrent
genealogie en op woensdagochtend voor vragen over DeurneWiki en DocuDataDeurne
kan alleen op afspraak, welke u via een link op DeurneWiki kunt maken.
In de nieuwsbrief van januari waren een paar foutjes geslopen. Het foutief weergegeven
contributiebedrag werd door sommigen niet als een kennelijke fout gezien. Ook in de link
naar het jaarprogramma 2022 zat een fout. Middels een hernieuwde nieuwsbrief zijn deze
fouten snel hersteld. Gelet op de vele reacties mogen we concluderen, dat de nieuwsbrief
toch goed gelezen wordt.
In deze nieuwsbrief vindt u de link naar het Jaarverslag 2021. In dit jaarverslag hebben
bestuur en werkgroepen beknopt de belangrijkste activiteiten uit het voorbije jaar
weergegeven. Het moge duidelijk zijn, dat vanwege Corona de activiteiten beperkt zijn
gebleven.
Voor iedereen geldt: pas goed op jezelf en een ander.
Namens het bestuur,
Jos Thijssen, secretaris.

Nieuws van andere verenigingen
Vaak krijgen we vanuit andere heemkundekringen en musea een nieuwsbrief of
informatieblad aangeleverd. Mogelijk bevatten die ook informatie, die voor u als leden
interessant kan zijn. Middels onze nieuwsbrief willen wij u daar dan ook op attenderen door
daar een link naar toe op te nemen.
Onlangs ontvingen wij het volgende van:
•
•

Brabants Heem - De-Koerier-Nr.-91.pdf (brabantsheem.nl)
Museum Techniek met een Ziel - Museum "Techniek met 'n Ziel" (emailprovider.nl)

Tentoonstelling
Door omstandigheden kan de voor dit voorjaar geplande tentoonstelling niet doorgaan. In
de plaats daarvan komt er nu de tentoonstelling: Sjef van der Voort, een veelzijdig
kunstenaar.
De opening van deze tentoonstelling kan vanwege de nu geldende Corona-regels de
komende paar weken niet plaatsvinden. Wij houden u via de website op de hoogte.

Foto 29.911: Café, winkel en woonhuis van Arnold Lichteveld (1877-1953) in
Neerkant in 1930. Na de huisnummering van 1950-1955 werd het adres Dorpsplein
23 en rond 1967 Dorpstraat 2. Als laatste woonde in dit huis de familie Jeroen Wals.
Wie zijn al deze mensen die voor het café staan? (Foto komt uit de collectie van
NHE - Theo van Teefelen)

Wie wat waar
De foto die u hierboven ziet is een foto uit de rubriek "Wie wat waar" die in het Weekblad
voor Deurne gepubliceerd werd.
Ons fotoarchief bevat een groot aantal collecties afkomstig van (ex) inwoners van
de gemeente Deurne. Het aangeboden historisch fotomateriaal wordt door
onze werkgroep Beeld en Geluid verzameld, opgeslagen, bestudeerd, geïnterpreteerd,
gedocumenteerd en tenslotte gepubliceerd op DeurneWiki.
Alle foto's zien in deze rubriek op DeurneWiki? Ga dan naar de pagina van "Wie wat waar"
op DeurneWIki.

Schetsboek van Deurne in de Wieger
Aquarellen en verhalen - Henry van den Berkmortel

De liefde voor historie en het beschrijven daarvan zorgde ervoor dat er een lijvig
boekwerk is verschenen van de hand van Henry van den Berkmortel met de titel ‘Het
schetsboek van Deurne’. Voor de verhalen die Henry bij de schetsen optekende
maakte hij onder andere gebruik van DeurneWiki.
In museum de Wieger kunt u tot 20 maart zien hoe kleine schetsjes uitgroeiden tot
‘Het Schetsboek van Deurne’
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