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Voorwoord van de voorzitter
Ik hoop echter, dat we u in de loop van
2022 wel weer te zien bij de activiteiten,
die door de werkgroepen Lezingen en
Excursies maar ook Tentoonstellingen
worden georganiseerd. Lezingen is er weer
in geslaagd om boeiende onderwerpen te
presenteren in Den Draai (Zeilberg), die
hopelijk doorgang vinden.
Ons heemhuis kan hopelijk ook weer open
in 2022 mits Corona dit toelaat.
Elke 2e en 4e zondag van de maand zijn we,
als corona onder controle is, ook open.
Hopelijk kunnen we ook weer elke dinsdag
van 19.00 tot 21.00 open in 2022
Kortom: kom ook eens naar ons
Heemhuis en bezoek onze activiteiten!
U bent van harte welkom.

Beste lezers,
Na de CORONA-jaren 2020 en 2021 bieden
wij u het jaarlijkse programmaboekje aan.
Heel voorzichtig hopen we in 2022 meer
uit te voeren van onze voornemens.
Zoals gebruikelijk het overzicht van al onze
werkgroepen met datgene wat ze in 2022
willen doen en met de contactgegevens.
Hierin werken onze meest actieve leden
met grote overgave met als uiteindelijke
doelstelling: het vastleggen van de historie
van Deurne. Jaarlijks doen ze nieuwe
ontdekkingen. Ze vinden personen,
plaatsen, toponiemen, huizen, die eerst
nog onbekend waren. Het goede is, dat
het vastgelegd wordt in eenvoudig
toegankelijke systemen zoals
DocuDataDeurne voor leden en
DeurneWiki wereldwijd. Uiteraard kunt u
bij beide systemen heel veel info vinden.
Onze kennis wordt ook gebruikt. Veel
bezoekers komen om informatie en er zijn
altijd wel leden, die kunnen helpen of de
weg wijzen.

En neem vooral ook familie, vrienden en
kennissen mee. Zo kunt u met een groepje
komen beugelen bij mooi weer eventueel
gecombineerd met een rondleiding door
ons heemhuis.
Jan Adriaans
Voorzitter

Naast het vastleggen van de historie van
Deurne is kennis hiervan delen ook een
doel van de Heemkundekring.

Olielamp (collectie Beeld en Geluid)
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Agenda
Onderstaand de agenda van een aantal geplande activiteiten met daarbij de opmerking, dat
het doorgaan van deze activiteiten mede afhankelijk is van de situatie rond Covid-19. Nadere
informatie hierover vindt u te zijner tijd op onze website en in onze Nieuwsbrieven.
• Openstelling Heemhuis: elke dinsdag van 19:00 – 21:00 uur en elke 2e en 4e zondag
van de maand van 14:00 – 17:00 uur. Zie verder onder hoofdstuk 3.
• Februari: Algemene Ledenvergadering.
• 19 januari lezing: Lucas Gassel, wereldschilder uit Deurne?
• 23 januari opening tentoonstelling: Theater door de tijd.
• 23 maart lezing: Noorderlingen en Brabanders.
• 20 april lezing: Het schetsboek van Deurne.
• 18 mei lezing: Watermolenlandschappen door de eeuwen heen.
• 12 juni opening tentoonstelling: Pottenbakkers en Keramisten.
• 9 juli excursie: bezoek aan de Betuwe.
• 10 september kleine excursie: bezoek aan de Kilsdonkse Molen.
• September: werkgroepenoverleg.
• September: boekenmarkt
• 16 oktober opening tentoonstelling: Schetsen en glas-in-lood ontwerpen van Sjef van
der Voort.
• 19 oktober lezing: Mensen en de Peellandbreuk

Advertentie uit 1947 (bron DeurneWiki)
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1. Algemene informatie
Veel informatie over onze heemkundekring is te vinden op:
Onze website: www.heemkundekringdeurne.nl.
DeurneWiki: www.deurnewiki.nl.
DocuDataDeurne (alleen voor leden)
Ons algemeen mailadres is: info@heemkundekringdeurne.nl.
Het rekeningnummer van onze vereniging is NL86 RABO 0129 0039 48.
We beschikken over de ANBI-status, zodat fiscaal-vriendelijke donaties aan onze vereniging
mogelijk zijn. Ons ANBI-nummer is 8062 54 270.
Bij de Kamer van Koophandel staan we ingeschreven onder nummer 40235359.
Het lidmaatschap:
• Individueel lid € 20,- per jaar.
• Gezinslid (geen publicaties) € 5,- per jaar.
• Jeugdlid (tot 18 jaar) gratis.
Bij een individueel lidmaatschap is een abonnement op D’n Uytbeyndel (digitaal of hard
copy) voor leden, die in Deurne wonen, inbegrepen. Voor leden buiten Deurne gelden de
volgende opties:
• D’n Uytbeyndel digitaal ontvangen is kosteloos.
• D’n Uytbeyndel per postadres in Deurne ontvangen is kosteloos.
• D’n Uytbeyndel per post elders ontvangen kost € 20,- per jaar.
Een nieuw abonnement op D’n Uytbeyndel zonder lidmaatschap is met ingang van 2022 niet
meer mogelijk.
De administratie van leden, vrienden en relaties wordt door het secretariaat verzorgd.

2. Openstellingen
Ons heemhuis is een gemeentelijk monument, dat
gebouwd is in 1907.
In het heemhuis worden veel historisch belangrijke
documenten opgeslagen.
Voor zover er vanwege Corona geen beperkingen zijn is
voor bezoek aan de Oudheidkamer, de
Archeologiekelder, de tijdelijke tentoonstellingen, de
bibliotheek en de tuin ons heemhuis voor het publiek
vrij toegankelijk op de volgende tijden:
•
•
•
•
•
•

op dinsdag van 19:00 tot 21:00 uur
elke 2de en 4de zondag van de maand van 14:00 tot 17:00 uur. Daarnaast zijn er
doelgerichte openstellingen voor:
de bibliotheek: deze kan geraadpleegd worden elke eerste woensdag van de maand
tussen 19:30 en 21:00 uur.
de genealogiebijeenkomsten op maandag van 9:30 tot 11:30 uur met uitzondering
van de maanden juli en augustus.
DeurneWiki en DocuDataDeurne op woensdag van 10:00 tot 12:00 uur
de fotoherkenningsbijeenkomsten op donderdag van 10:00 tot 12:00 uur.
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In de zomermaanden is het heemhuis beperkt geopend.
De actuele openingstijden staan op onze website www.heemkundekringdeurne.nl. Als u
met een groep een bezoek wilt brengen aan het heemhuis en/of de beugelbaan kunt u voor
een afspraak contact opnemen via info@heemkundekringdeurne.nl.

3. Bestuurssamenstelling
Voorzitter
2e penningmeester
Contactgegevens

Aandachtsvelden

Secretaris
Contactgegevens
Aandachtsvelden
Penningmeester
Contactgegevens
Aandachtsvelden
Vice-voorzitter
Contactgegevens
Aandachtsvelden

Bestuurslid
Contactgegevens
Aandachtsvelden

2e secretaris
Contactgegevens
Aandachtsvelden

Jan Adriaans
telefoonnummer: 0493 314 039
email: voorzitter@heemkundekringdeurne.nl
email privé: janadr@xs4all.nl
Deurnes Erfgoed, Archeologie, NHE, LHE, ZHE,
DeurneWiki en DocuDataDeurne
Jos Thijssen
telefoonnummer: 06 3737 3014
email: secretaris@heemkundekringdeurne.nl
Educatie, PR, Tentoonstellingen, Ledenadministratie
Michel van den Berkmortel
telefoonnummer: 06 1308 7321
email: penningmeester@heemkundekringdeurne.nl
Financiële administratie
Leny Hendriks
telefoonnummer: 0493 314 303
email privé: h.hendriks752@upcmail.nl
D'n Uytbeyndel, Vrijwilligers, Openstelling heemhuis, Tuin en
beugelbaan, Bezorging, Website
Thom van der Straaten
telefoonnummer: 0493 311 615
email privé: iuzu47BW@hetnet.nl
Lezingen en Excursies, Genealogie, Oudheidkamer, Beheer en
onderhoud heemhuis, Beeld en Geluid
Tiny Koppens
telefoonnummer: 0493 383 908
email privé: tinykoppens@planet.nl
Bibliotheek & Documentatie
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4. Aanbieden materialen
Hebt u uniek materiaal (documenten, foto’s en dergelijke) over Deurne en haar kerkdorpen
in uw bezit? U kunt overwegen om dit aan te bieden aan onze heemkundekring. Indien van
toegevoegde waarde willen wij deze zaken digitaliseren of tentoonstellen, zodat het voor
toekomstige generaties bewaard blijft.
Loop eens binnen tijdens onze reguliere openingstijden of maak een afspraak via
info@heemkundekringdeurne.nl.

5. DeurneWiki en DocuDataDeurne
DeurneWiki is ons vrij toegankelijke kennisarchief met betrouwbare informatie.
DocuDataDeurne is ons kennisarchief, dat alleen door leden geraadpleegd kan worden.
Om de massa gegevens te digitaliseren zoeken we nog vrijwilligers.
Openstelling heemhuis voor vragen over DeurneWiki en DocuDataDeurne elke woensdag
tussen 10:00 uur en 12:00 uur.
Contactpersoon Pieter Koolen tel.: 06 1669 7938
Email: info@deurnewiki.nl

6. Werkgroepen
Om het grote aantal taken van de heemkundekring goed uit te kunnen voeren zijn er diverse
werkgroepen, waarin actieve leden hun specialisme in praktijk brengen.
Daarnaast zijn er vrijwilligers, die zich tijdens de openingsuren op dinsdagavond of
zondagmiddag inzetten als gastvrouw of -heer.
Interesse? Neem dan contact op met de betreffende contactpersoon of het bestuur.

6.1 Archeologie
De werkgroep houdt zich onder andere bezig met het inventariseren van interessante
bodemvondsten in de gemeente Deurne. De vondsten worden gefotografeerd, digitaal
vastgelegd en zo mogelijk in de archeologiekelder tentoongesteld.
Contactpersoon Louis Litjens tel 06 5059 9597
E-mail: a.litjens47@gmail.com

6.2 Beeld en Geluid
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.
Openstelling heemhuis voor fotoherkenning elke donderdag tussen 10:00 – 12:00 uur.
Het Beeldarchief wordt beheerd en bijgewerkt door Anneke en Hans van Hoek.
Contactpersoon: Hans van Hoek tel. 0493 315 191
Email: hoek300@ziggo.nl

6.3

Beugelen

Beugelen is één van de oudste balsporten van Nederland en is erkend door Unesco als
immaterieel werelderfgoed. Het is leuk om een (groeps-)bezoek aan het heemhuis te
combineren met een partijtje beugelen op de beugelbaan in de tuin.
Contactpersoon: Leny Hendriks tel. 0493 314 303
Email: h.hendriks752@upcmail.nl
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6.4 Bibliotheek en Documentatie
Onze heemkundekring beschikt over een uitgebreide bibliotheek. Voor leden is raadplegen
van de bibliotheek en lenen van boeken mogelijk tijdens de openingstijden van het
heemhuis op dinsdag en zondag en elke eerste woensdag van de maand van 19:30 tot 21:00
uur. Een groot aantal interessante boeken is te koop via www.boekwinkeltjes.nl/deurania of
tijdens onze jaarlijkse boekenmarkt.
Contactpersoon Jan Bekkers tel. 0493 312 159
Email bekkers6@kpnplanet.nl

6.5 Deurnes Erfgoed
Doel is het bestuderen en interpreteren van de ontwikkeling van het Deurnese (cultuur)landschap in de loop van de tijd, richting geven aan de planvorming in de gemeente Deurne
en advies over straatnaamgeving. Deze werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van
de werkgroepen Archeologie, Beeld en Geluid, Oudheidkamer, Educatie en Genealogie. Ook
houdt de werkgroep zich bezig met alles wat te maken heeft met monumenten. Jan Adriaans
is afgevaardigde in de gemeentelijke monumentencommissie.
Naast een bijeenkomst per kwartaal is er elk half jaar een gesprek met de beleidsmedewerker ‘Cultuur’ van de gemeente Deurne.
Contactpersoon: Jan Adriaans tel. 0493 314 039
E-mail: janadr@xs4all.nl

6.6

Educatie

Verhalen vertellen aan kinderen, die zich in hun directe leefomgeving hebben afgespeeld.
In 2022 worden er voor de groepen 7 en 8 van alle basisscholen in de gemeente gastlessen
aangeboden. Heb je ook interesse om de kinderen te vertellen over vroeger? Neem dan
contact op met Pieter Koolen.
Contactpersoon Pieter Koolen tel. 06 1669 7938
Emailadres p.koolen2@upcmail.nl

6.7 Genealogie
Interesse in stamboomonderzoek binnen of buiten Deurne? Iedereen kan zonder
voorafgaande afspraak 's maandags tussen 10 en 12 uur binnenlopen om gegevens te
vragen of aan te leveren.
Contactpersoon Pieter Koolen tel. 06-1669 7938
Emailadres p.koolen2@upcmail.nl

6.8 Lezingen en excursies
Ondanks de Corona-pandemie staan er in 2022 toch 5 lezingen op het programma.
Alle lezingen vinden plaats in Den Draai in Zeilberg en beginnen om 20.00 uur. Voor alle
lezingen is de entree voor leden gratis en voor niet-leden € 3,-.
Lezing 19 januari: ‘Lucas Gassel, wereldschilder uit Deurne?’ door Ger Jacobs en Hans van de
Laarschot. Was hij een Helmonder of een Deurnenaar? In zijn werk zien we veel gebouwen
uit de omgeving van Deurne.
Lezing 23 maart: ‘Noorderlingen en Brabanders’ door Hans Flapper. Met een reis door de
tijd wordt nader op de verschillen ingegaan.
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Lezing 20 april: ‘Het schetsboek van Deurne’ door Henry van den Berkmortel. Een
rondwandeling door Deurne op basis van zijn boek met 365 aquarellen van gebouwen,
monumenten en plekjes in Deurne.
Lezing 18 mei: ‘Watermolenlandschappen door de eeuwen heen’ door Hans de Mars.
Eeuwenlang hebben de watermolens invloed gehad op de mens en het landschap. Ook
heden ten dage is dit onderwerp van groot belang.
Lezing 19 oktober: ‘Mensen en de Peellandbreuk’ door Jan Timmers. Om hun
levensomstandigheden te verbeteren hebben mensen hun omgeving grondig veranderd.
Wat zien we daarvan nog in het landschap terug?
Dagexcursie 9 juli: bezoek aan de Betuwe, waaronder aan Kasteel Doornenburg, de kerk met
crypte in Elst en Fort Pannerden.
Kleine excursie 11 september: Bezoek aan de Kildonkse Molen
Contactpersoon Klaas Hendriks tel. 06 1517 0430.
Email: klaashendriks@planet.nl

6.9 Oudheidkamer
De Oudheidkamer presenteert zich op de zolder van het Heemhuis. Verder verzorgt de
Oudheidkamer vitrines in de bovenzaal van het Dinghuis en voorziet deze van voorwerpen.
Voor 2022 is het plan om een digitale rondleiding door de oudheidkamer te maken, zodat de
minder mobiele bezoeker zich toch een beeld kan vormen van wat er te zien is.
Contactpersoon Hans van Hoek tel. 0493 315 191
Email: hoek300@ziggo.nl

6.10 Tentoonstellingen
De werkgroep Tentoonstellingen verzorgt jaarlijks 3 tentoonstellingen in het heemhuis. De
thema-gerichte onderwerpen spelen vaak in op de actualiteit met een link naar Deurne.
Geput wordt uit het eigen archief, maar er worden ook regelmatig zaken door derden ter
beschikking gesteld. Voor 2022 zijn de volgende tentoonstellingen gepland:
Theater door de tijd van 23 januari 2022 tot en met 22 mei 2022.
Een tentoonstelling naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van Theatergroep ‘De
Peelcomedianten’. Een overzicht van wat er “Speelt(de) van 1892 tot heden”.
Pottenbakkers en Keramisten van 12 juni 2022 tot en met 2 oktober 2022.
De tentoonstelling zal vooral bestaan uit Nederrijns aardewerk uit de verzameling van Thom
van der Straaten.
Schetsen en glas-in-lood ontwerpen van 16 oktober 2022 tot en met 23 januari 2023.
Een greep uit het grote veelzijdige oeuvre van de in Deurne getogen kunstenaar Sjef van der
Voort.
De tentoonstellingen zijn gratis te bezoeken tijdens de openstellingen op dinsdag tussen
19:00 en 21:00 uur en elke 2e en 4e zondag van de maand tussen 14:00 en 17:00 uur.
Contactpersoon: Josée van der Loo tel. 06 1238 4632
Email: joseevanderloo@gmail.com

6.11 Tuin bij heemhuis
De werkgroep Tuin onderhoudt onze achtertuin met speciale aandacht voor planten, die
vroeger tuinen sierden en nu minder voorkomen.
Contactpersoon Toos Heinsbergen tel. 0493 319 100
Email: brouwerde.c@kpnplanet.nl
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6.12 D’n Uytbeyndel
Het streven is om per jaar 4 Uytbeyndel ’s uit te geven. Maar door het slinkend aanbod aan
artikelen wordt de termijn van 3 maanden mogelijk opgerekt.
De huidige opzet kent drie korte doorlopende reeksen met als thema ‘Textielbenamingen’,
‘De Deurnese spreuk’ en ‘Deurne in 721’. Verder publiceren we standaard een lang stuk
onder de vlag ‘Honderd jaar geleden’.
Feitelijk berust de huidige basis van D’n Uytbeyndel op artikelen van Hans van den Broek en
Rob Berkvens. Daarnaast zijn er incidentele bijdragen van anderen.
Voor 2022 hopen we op input vanuit de werkgroepen. Vaak beschikt men over interessante
informatie, maar heeft men problemen met het schrijven van een artikel. Indien nodig willen
wij via een interview of meeschrijven ondersteuning bieden. Naast een interessant artikel
generen we zo aandacht voor de activiteit van de werkgroep.
Contactpersoon Hans van den Broek tel: 0493 319 300
Email: hansveldtwee@hotmail.com

6 .13 Website en PR
Nieuws en informatie over activiteiten, evenementen met foto’s in een jpg-bestand van
maximaal 1 MB per email sturen naar onderstaand contactpersoon. De werkgroep verzorgt
de PR ten behoeve van onze heemkundekring.
Webmaster
Annemarie Evers- Reuver tel: 06 4089 2218
Email:
info@heemkundekringdeurne.nl
Contactpersoon
Leny Hendriks tel: 0493 314 303
Email: h.hendriks752@upcmail.nl

Glasplatencamera (collectie Oudheidkamer)
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7. Vrienden van de Heemkundekring per 1 januari 2022
Wij danken onze vrienden voor hun bijdragen, die het de heemkundekring mede mogelijk
maken activiteiten te realiseren. We hopen ook in de toekomst op de steun van onze
vrienden te kunnen rekenen. Per 1 januari 2022 hebben we de volgende vrienden:
Bedrijven:
- Assurantie- en Makelaarskantoor Swinkels bv, Kerkstraat 17, 5751 BG Deurne
- Bots Bouwgroep, Energiestraat 21, 5753 RN Deurne
- Brands Beheer bv, Wiegershof 21, 5751 XJ Deurne
- Driessen Logistics, Voltstraat 5, 5753 RL Deurne
- Dijsselblom Beheer B.V., Helmondseweg 27, 5751 GA 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
- Taboo B.V., Kleine Bottel 3, 5751 PG 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
- Chris Biemans, Venray
- Toine Wassenberg, Curaçao
- Ted en Paul Raedts, Deurne
- Jan Adriaans, Deurne
- Henry van den Berkmortel, Deurne
- Vrienden NN 2 x
Hoe fijn zou het zijn als we in het Jaarverslag 2022 een nog langere lijst van Vrienden kunnen
presenteren….. Geïnteresseerden kunnen zich richten tot Jan Adriaans,
telnr. 0493 314 039, email voorzitter@heemkundekringdeurne.nl
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De DISCIPLINE BIJ DE

(Samengesteld door het Beeldarchief)
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handige handen

(Samengesteld door het Beeldarchief)
12

13

