Jaarverslag 2020 van
Bestuur en werkgroepen

Jaarverslag 2020 Heemkundekring H.N. Ouwerling te Deurne

Voorwoord van de secretaris
Beste leden,
Het jaar 2020 ligt achter ons. Een jaar dat we nooit zullen vergeten. Het jaar dat Covid-19
ons zo in haar greep had. Van overheidswege werden er allerlei beperkende maatregelen
uitgevaardigd. Maar het is niet alleen wat er wel of niet mocht, maar ook wat we zelf
verantwoord vonden. Zeker als we daar bij betrekken, dat de meesten van ons in de
‘risicogroep’ vallen. Zo zijn vanaf maart nagenoeg alle bijeenkomsten in ons heemhuis
afgezegd. Ook lezingen, excursies en andere bijeenkomsten zijn niet doorgegaan.
Van veel leden hoorden we, dat ze de bijeenkomsten erg hebben gemist. De gezelligheid op
de dinsdagavond, bij de gebruikelijke fotoherkenning enzovoorts. Laten we hopen, dat er
snel een afdoend vaccin of medicijn beschikbaar komt.
Achter de schermen is er echter nog veel werk verzet. Vanuit huis hebben onze vrijwilligers
enorm veel gedaan om ‘hun’ taken zoveel mogelijk door te laten gaan. Daarvoor willen wij
alle vrijwilligers van harte bedanken.
In dit verslag treft u de meest opvallende en belangrijkste zaken uit 2020 aan. En als u meer
wilt weten is er altijd onze website, DeurneWiki en DocuDataDeurne.
Ook de werkgroepen hebben weer hun bijdrage aan dit jaarverslag geleverd. Tussen de
regels door leest u in hun verslagen de teleurstelling over de beperkingen vanwege de
Corona-pandemie.
Dit jaar werd de 100e D’n Uytbeyndel uitgebracht. Het werd een dubbelnummer met een
compilatie van artikelen uit eerdere jaren. Helaas kon aan de presentatie geen uitgebreid
feestelijk tintje gegeven worden. Maar van verschillende kanten kreeg de redactie veel
waardering.
Zowel het bestuur als meerdere werkgroepen zoeken nog vrijwilligers om hun activiteiten te
kunnen voortzetten en verder uit te bouwen. Zonder vrijwilligers heeft een vereniging als de
onze geen bestaansrecht.
Misschien een goed voornemen voor 2021 om u actief in te zetten voor onze vereniging.
Ik wens u en de uwen een gezond en historisch goed 2021
Jos Thijssen,
Secretaris Heemkundekring H.N. Ouwerling

Thee voorraadbusje (collectie Oudheidkamer)
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Verslag van het bestuur 2020
Bestuurssamenstelling
De bestuurssamenstelling in 2020 was als volgt: Jan Adriaans (voorzitter), Leny Hendriks
(vicevoorzitter), Jos Thijssen (secretaris), Henk Verbakel (penningmeester), Thom van der
Straaten, Annemarie Evers en Michel van den Berkmortel (vanaf 19 februari 2020). Vanwege
persoonlijke omstandigheden is Annemarie Evers in maart tussentijds afgetreden.

Een aantal voor onze vereniging belangrijke items uit het afgelopen jaar
Vanwege de uitbraak van de Corona-pandemie moesten veel activiteiten afgezegd worden.
Zo werd er geen nieuwe tentoonstellingen geopend en gingen veel lezingen en excursies en
andere bijeenkomsten niet door.
Februari:
• De 100e D’n Uytbeyndel, bestaande uit 2 delen, werd officieel aangeboden aan
wethouder Biemans.
Maart:
• Onze heemkundekring kreeg het certificaat ‘dementie-vriendelijk’ uitgereikt.
• Door de uitbraak van de Corona-pandemie werd het heemhuis gesloten.
April:
• Het 10-jarig bestaan van DeurnWiki kon helaas niet feestelijk gevierd worden.
• Emmie Berkers en Cor Slaats werden koninklijk onderscheiden.
Juni:
• Door leden van onze heemkundekring werd medewerking verleend aan de serie
“Vaarwel Nederland”, welke door omroep Max uitgezonden werd.
• Onze heemkundekring heeft een grote bijdrage geleverd aan het gemeentelijk
project ‘Herijken Erfgoed’.
• In het Zandbos werden een aantal grafheuvels ontdekt.
Juli:
• Mede door de grote inzet van onze heemkundekring werd er in het gemeentehuis
een expositie van (oude) kaarten georganiseerd.
Oktober:
• Er werd een nieuw computerprogramma aangeschaft, waarmee de financiële en
ledenadministratie gecombineerd kunnen worden.
December:
• Het heemhuis is voorzien van een alarminstallatie tegen brand en inbraak.

Vergaderingen
Vanwege de beperkingen als gevolg van de Corona-pandemie zijn een aantal vergaderingen
niet doorgegaan.
Het voltalige bestuur is in het voorbije jaar 4 keer bij elkaar geweest. Daarnaast zijn er 4
vergaderingen per mail gehouden. Al deze vergaderingen zijn voorbereid door (een deel van)
het dagelijks bestuur.
Op 19 februari 2020 was de Algemene Ledenvergadering, waarbij 52 leden aanwezig waren.
Michel van de Berkmortel werd als bestuurslid benoemd.
Het Werkgroepenoverleg is dit jaar niet doorgegaan. Wel is er telefonisch overleg geweest
met alle coördinatoren van de werkgroepen.
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Vertegenwoordiging en contacten
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).
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 organisaties en
personen.

Leden- en vriendenadministratie
Eind 2020 hebben we ruim 540 leden en 28 vrienden. Maandelijks wordt deze administratie
bijgewerkt, zodat de verantwoordelijken voor het mailprogramma en DocuDataDeurne op
de hoogte zijn van de mutaties. Daarbij blijft de privacy van onze leden gewaarborgd.
Met uitzondering van de maand augustus wordt de Nieuwsbrief maandelijks zoveel mogelijk
digitaal verstuurd. Een beperkt aantal leden ontvangt de Nieuwsbrief nog op papier.
Contactpersoon: Leny Hendriks

Openstellingen heemhuis
Gebruikelijk is het heemhuis elke dinsdagavond en elke tweede en vierde zondag van de
maand geopend voor het publiek voor bezichtiging van de Oudheidkamer, de Archeologiekelder, de tentoonstelling of zomaar voor een praatje. Helaas is het heemhuis vanaf medio
maart gesloten geweest.
Contactpersoon: Leny Hendriks

Vrijwilligers
Onze vrijwilligers zijn het hart van onze vereniging. Zij zetten zich in als gastvrouw en -heer
bij de openstellingen, als bezorger van de Nieuwsbrief en D’n Uytbeyndel, als bestuurslid of
bij een van onze werkgroepen.
Vanwege Corona is onze gebruikelijke vrijwilligersmiddag niet doorgegaan en hebben we
ook geen “vrijwilliger van het jaar” gekozen.
Contactpersoon: Leny Hendriks

DeurneWiki en DocuDataDeurne
DeurneWiki, onze externe Deurnese encyclopedie, en DocuDataDeurne, onze interne
databank, hadden ook in 2020 niets te klagen qua belangstelling. Jammer is wel dat de
actieve bijdragen beperkt bleven tot een klein aantal oude getrouwen. Het feit, dat vanwege
Corona vanaf eind maart geen wekelijkse instructies in het heemhuis konden plaatsvinden,
zal daarbij zeker een rol hebben gespeeld. Onze onvolprezen technische man Joost de Haan
bracht in de zomer van 2020 DeurneWiki weer bij de tijd door de succesvolle installatie van
versie 1.35.0 van de Mediawiki-software. Bovendien installeerde hij toen de Visual Editor
(rechtstreeks wijzigen in de tekst).
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Bij DocuDataDeurne (hosting bij One.com) moest een iets zwaarder pakket (Enthusiast)
worden aangeschaft, omdat met het vroegere pakket SSH niet meer functioneerde.
De onderstaande cijfers spreken voor zich.

Bronnen, noten en/of referenties
[1] Het aantal actieve gebruikers fluctueert van maand tot maand. In deze kolom wordt het aantal actieve
gebruikers in de laatste 30 dagen van het jaar weergegeven.

Contactpersoon: Pieter Koolen
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Verslag van de werkgroepen 2020
Ook alle werkgroepen kregen te maken met beperkingen als gevolg van de Coronapandemie. Toch zijn de meeste vrijwilligers doorgegaan met hun activiteiten.

Archeologie
De werkgroep bestaat uit Louis Litjens, Theo Gielen en Huub van den Berkmortel (tot 5 mei).
Verder wordt er nauw samengewerkt met Ria Berkvens, regio archeologe.
• Resultaten / evaluatierapporten:
Willige Laagt en datering gevonden schedel (Vlier 1633 – 1669).
• Archeologisch veldwerk:
Op veel plaatsen in de gemeente is onderzoek gedaan:
Kerkeind Vlier vondst schedel; mogelijke grafheuvels Zandbos; Leensel 13; Kerkeind
Vlier vondst Romeinse munt; Koolhof wadi; Heuvelstraat 3-5-7; Vlierdenseweg 1
vuistbijl; Leensel 10; Kleine Bottel 3; Molenstraat 17 vondsten bij aanleg glasvezelkabel; Huispad 2-4; Liesselseweg 141; Korte Zeilkens 6-7 (uitgesteld in verband met
onderzoek EOD); Irenestraat urnen (volgt nog een strontium-onderzoek naar de
herkomst).
• Bureauonderzoek:
- Posthoek 2-4; Helmondseweg 65.
- Evaluatie werkzaamheden 2019 met de gemeente
- Archeologische informatie aangeleverd voor Deurnese digitale erfgoedkaart.
• Geopark Peelhorst:
In de Ossenbeemd een archeologie-vitrine over de Peellandbreuk ingericht.
Verder in concept een wandel/fietsroute gemaakt, die leidt naar locaties waar de
Peellandbreuk zichtbaar is.
• SAS (Stichting Archeologische Samenwerking):
Samenwerking uitgebreid met Historische Geografie.
• Studie:
Bezoek Regio-dag AVPK te Best; de studiedag in Oirschot is helaas afgelast.
Contactpersoon: Louis Litjens

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.
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 32.000 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 Heemkundekring
aanvragen. In ons bronarchief worden alle foto’s in hoge resolutie bewaard als back up.
Vanwege Corona is de Fotoherkenningsgroep op de donderdagmorgen gestaakt.
In de rubriek Wie-Wat-Waar in het Weekblad voor Deurne worden de lezers verzocht om
onbekende foto’s van gegevens te voorzien. Soms krijgen we geen enkele reactie, vaak
wordt er druk gebeld met oplossingen.
Het Beeldarchief wordt beheerd en bijgewerkt door Anneke en Hans van Hoek.
Contactpersoon: Hans van Hoek.
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Bibliotheek en Documentatie
De werkgroep bestaat uit Jan Bekkers, Bep van de Crommenacker en Pieter Koolen.
Ook dit jaar hebben we weer diverse boeken, bidprentjes en dergelijke mogen ontvangen.
Daarnaast hebben we ook zelf een paar boeken aangeschaft. De schenkers willen wij bij
deze nogmaals bedanken.
Normaliter is de bibliotheek geopend op de reguliere openingstijden van het heemhuis.
Vanwege de sluiting van het heemhuis als gevolg van Corona is er dit jaar maar beperkt
gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de bibliotheek.
Contactpersoon: Jan Bekkers

Boekenmarkt
Helaas kon de boekenmarkt dit jaar geen doorgang vinden. Wel zijn er weer veel boeken
verkocht via Deurania, het digitaal boekwinkeltje van onze vereniging. Ook dit jaar hebben
we weer veel boeken voor de verkoop op de markt of soms ter aanvulling van onze
bibliotheek ontvangen. Wij willen de gevers hiervoor van harte bedanken.
Contactpersoon: Thom van der Straaten

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
heeft daar hun bijdrage aan geleverd.
Leden van de werkgroepen Archeologie, Beeldarchief/Oudheidkamer, Educatie en
Genealogie zijn aangesloten met een zodanige verdeling over heel Deurne, dat ook de
kerkdorpen vertegenwoordigd zijn.
Op 10 maart was in het gemeentehuis de eerste bijeenkomst met de projectgroep van het
herijken erfgoed in Deurne. Toen sloeg Corona toe. Vanaf 15 maart is er geen enkele
bijeenkomst meer geweest.
De contacten over het herijken van erfgoed in Deurne gebeurden via telefoon en/of mail.
Heel veel contacten daarover gehad, is wel wennen. De werkgroep heeft veel aangeleverd
en ook veel gecontroleerd wat Gemeente al heeft. Heel veel dank naar de leden, die dit op
een heel aparte manier toch gedaan hebben.
De werkgroep biedt verder ondersteuning bij het gemeentelijk beleid in straatnaamgeving.

Daarnaast houdt de werkgroep zich ook bezig met alles wat te maken heeft met
monumenten. Jan Adriaans is onze afgevaardigde in de gemeentelijke monumentencommissie. Deze commissie heeft vanaf maart maandelijks digitaal vergaderd. En dat is
wennen.
Contactpersoon: Jan Adriaans

Educatie
Het educatieprogramma voor scholieren is een tweejaarlijks project. In 2020 zijn er in dit
kader geen activiteiten ontwikkeld. Hopelijk willen de vele vrijwilligers zich in een volgend
jaar weer inzetten om de jeugd bekend te maken met heemkunde.
Contactpersoon: Pieter Koolen
7
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Genealogie
Helaas moesten de maandagochtendbijeenkomsten van de werkgroep al snel worden
gestaakt. Wel ontvingen we weer een flink aantal bidprentjes
Aan het digitaliseren en invoeren van de prentjes in DocuDataDeurne besteedden Franka
Goossens en José van Nunen weer veel tijd. Onverminderd ging ook het genealogisch werk
aan DeurneWiki verder. Door Ludo Boeije en Pieter Koolen werden met name de
volkstellingen van Deurne van 1829 en 1839 nauwkeurig tegen het licht gehouden en de
schat aan informatie die dat opleverde werd en wordt verwerkt in DeurneWiki.
Contactpersoon: Pieter Koolen

Heemhuis, tuin en beugelbaan
Heemhuis en beugelbaan:
Normaliter wordt het heemhuis frequent gebruikt voor vergaderingen van bestuur,
werkgroepen en met externe partijen. Ook komen vrijwilligers vaak bijeen om zaken af te
stemmen. Helaas kon dat vanaf medio maart niet meer.
Bezichtiging van het heemhuis en gebruik van de beugelbaan vindt meestal in de zomerperiode plaats. Dit jaar hebben wij helaas geen gasten kunnen ontvangen.
Contactpersoon: Leny Hendriks
Heemtuin:
Na het ruimen van de buxus in 2019 hebben we dit jaar de tuin opnieuw ingeplant.
Vanwege droogte en hoge temperaturen hebben we veel moeten sproeien. Verder hebben
we weer voor het gebruikelijke onderhoud gezorgd zoals onkruid wieden, gras maaien,
paden harken en in de herfst blad verwijderen.
Contactpersoon: Wim Boerekamp

Lezingen en excursies
De werkgroep bestaat uit Sjaan van der Weijst, Thom van der Straaten, Klaas Hendriks en
Marie-José Sluijsmans.
Voor 2020 hadden wij 5 lezingen, een middagexcursie en een dagexcursie georganiseerd.
Vanwege het Coronavirus is er maar één activiteit doorgegaan.
Op 15 januari 2020 hebben wij de lezing van mevrouw Klaasje Douma over de adel in Noord-Brabant
in de periode 1814-1918 gehouden in het CCD in de kleine zaal.

De zaal zat voor ¾ vol en werd ook bezocht door 11 niet-leden. De sfeer was prima.
Voor velen was de gegeven informatie of het grote verband nieuw. Voor nadere informatie
verwijzen wij naar de Nieuwsbrieven in die periode.
Onze verdere activiteiten bestonden uit het afzeggen van reserveringen, eventueel een
nieuwe afspraak voor 2021 in de week leggen en overleggen met het CCD over
reserveringen in de toekomst. Dit moest allemaal vrij vaag, omdat niemand toezeggingen
kon doen. Aangezien 2021 ook al met een negatief uitvoeringsadvies begint kunnen we over
het nieuwe jaar hier verder niet concreet zijn.
Contactpersoon: Klaas Hendriks
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Oudheidkamer
2020, wat een jaar! Covid-19 haalde een forse streep door onze rekening. De eerste
maanden van het jaar was de Oudheidkamer gewoon open, maar daarna ging het slot erop.
We beperkten ons tot het, onder strikte regels, ophalen van enkele geschonken voorwerpen
en het opbergen ervan. De opslag werd aangevuld met 40 kisten met deksel om de vele
voorwerpen op een overzichtelijke manier te kunnen opbergen.
Verder werd er af en toe gewerkt aan de tentoonstelling op zolder, maar om die te
bezichtigen moet er eerst de 1½ m maatregel weer van af zijn.
Contactpersoon: Hans van Hoek

PR en website
PR:
De werkgroep, bestaande uit Leny Hendriks, Annemarie Evers en Jos Thijssen, vergaderde in
2020 slechts 1 keer. Verdere afstemming gebeurde telefonisch en per mail.
In voorkomende gevallen is er ingezet op een samenspel tussen berichten op de website,
(extra) digitale nieuwsbrieven en inzet van Facebook, Twitter en andere social-media.
Voor de actie Rabo ClubSupport is intensief reclame gemaakt, doch dit leverde ons slechts
223 stemmen op. Dit is bijna een halvering ten opzichte van 2019.
Aangezien veel gebruikelijke activiteiten niet zijn doorgegaan bleven de contacten met de
pers ook beperkt.
Met uitzondering van augustus is er maandelijks een Nieuwsbrief naar de leden verstuurd.
Contactpersoon: Leny Hendriks
Website:
De webmaster probeert de website actueel te houden, maar is afhankelijk van het aanbod
van bestuur en werkgroepen.
Het doel van de website is tweeledig:
- leden van actuele informatie voorzien.
- belangstellenden informeren over de organisatie en activiteiten van onze vereniging.
In 2020 is een aanvang gemaakt met de opzet van een nieuwe website. Naar verwachting is
die begin 2021 operationeel.
Contactpersoon: Leny Hendriks

Tentoonstellingen
In 2020 bestond de werkgroep “Tentoonstellingen” uit Rob Berkvens (tot 1 december), Theo
van Daele (overleden 28 oktober), Jan Bekkers en vanaf 1 december Josée van der Loo en
Toos Heinsbergen.
Tot 23 febr. liep de tentoonstelling: “Ora et Labora” over het rijke kloosterleven in Deurne.
We hadden nog mooie plannen voor de rest van het jaar. Zo zou van 8 maart tot en met 13
september de tentoonstelling: “Van Landbouwwagen tot XF” lopen. Een selectie uit de rijke
verzameling DAF-voorwerpen van Peter Bouwmans. Van 27 september tot en met 14
februari 2021 zouden we een deel van de prachtige verzameling Nederrijns aardewerk van
Thom van der Straaten exposeren onder de titel: ”Pottenbakkers en Keramisten”.
En toen sloeg COVID-19 alle mooie plannen stuk. Na “Ora et Labora” bleven de vitrines in het
heemhuis leeg.
Contactpersoon: Josée van der Loo
9
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D’n Uytbeyndel
Een belangrijk moment in het jaar 2020 was de presentatie van Uytbeyndel nummer 100.
Het eerste exemplaar werd door voorzitter Jan Adriaans en hoofdredacteur Hans van den
Broek overhandigd aan de Deurnese wethouder Marinus Biemans.
Wij zijn er trots op, dat we via de uitgave van die Uytbeyndel, vanwege de omvang verdeeld
over twee delen, onze lezers een fraai overzicht hebben kunnen bieden van wat de
afgelopen jaren in D’n Uytbeyndel heeft gestaan. De artikelen zijn een goede afspiegeling
van wat wij onder heemkunde verstaan.
Het afgelopen jaar zijn we dankzij het ons alsmaar stalkende corona-virus noodgedwongen
overgestapt op redactieoverleg via de email. Deze werkwijze voldoet maar het persoonlijk
overleg en brainstormen in het heemhuis worden node gemist.
Een plezierig neven-effect van al dat thuiszitten was een groter aanbod van artikelen.
De mogelijkheid om D’n Uytbeyndel digitaal te ontvangen wordt door steeds meer lezers of
verenigingen aangegrepen. Thans worden nog 425 exemplaren op papier gedrukt en 115 via
email in de digitale versie als pdf verspreid.
Gezien de stijgende portokosten is dit een welkome ontwikkeling.
Het is het streven van de huidige redactie om de bevindingen en vondsten uit het verleden
een plaats te geven in de toenemende kennis, die de afgelopen jaren op vele gebieden
opgedaan is.
Hiermee hopen we een steeds helderder beeld te krijgen van hoe onze voorouders leefden,
hoe ze met problemen omgingen en waar ze in geïnteresseerd waren.
We blijven streven naar een gevarieerd aanbod van artikelen en zijn van mening dat D’n
Uytbeyndel een bindmiddel moet zijn voor onze bloeiende vereniging.
Contactpersoon: Hans van den Broek

De Rosinahoeve in 1937 (collectie Beeldarchief)
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Vrienden van onze Heemkundekring in 2020
In 2020 konden we rekenen op de steun van onderstaande vrienden. Daarvoor onze hartelijke dank

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
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
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 2 x

Hoe fijn zou het zijn als we in het Jaarverslag 2021 een nog langere lijst van Vrienden kunnen
presenteren….. Geïnteresseerden kunnen zich richten tot Jan Adriaans,
telnr. 0493 314 039, email voorzitter@heemkundekringdeurne.
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Jaarverslag 2020 Heemkundekring H.N. Ouwerling te Deurne

Circus ’t Hoefke rond 1950: de Stoelino’s met acrobaten van KDO (collectie Beeldarchief)

Circus ’t Hoefke rond 1950: dressuur van Anny van Doorne (collectie Beeldarchief)
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