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Voorwoord van de secretaris
Beste leden,
Vorig jaar schreef ik in het voorwoord: 2020: een jaar dat we nooit zullen vergeten. Datzelfde
geldt ook voor 2021.
Het hele jaar heeft Covid-19 ons in onze vrijheid beperkt. Pas na de zomer kwamen er wat
meer mogelijkheden om weer activiteiten op te zetten. In eerste instantie werd het heemhuis
alleen op afspraak opengesteld. De Algemene Ledenvergadering kon pas op 15 september
plaatsvinden. Om aan de afstandscriteria te voldoen werd deze bijeenkomst in Den Draai
georganiseerd. Ook de excursie naar het Duits oorlogskerkhof in Ysselsteyn, de opening van
een nieuwe tentoonstelling en twee lezingen konden doorgaan. In november kwam er weer
een ‘milde’ lockdown, waardoor het werkgroepen-overleg weer afgezegd moest worden. En
medio december werd er een harde lockdown afgekondigd met nog meer beperkingen als
gevolg. We zijn nog lang niet van Corona af.
Van veel leden hoorden we, dat ze de bijeenkomsten erg hebben gemist. 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 2021 aan. En als u meer
wilt weten is er altijd onze website, DeurneWiki en DocuDataDeurne. Veel verslagen zijn
vanwege het ontbreken van activiteiten korter dan gebruikelijk. En tussen de regels door leest
u de teleurstelling over de beperkingen vanwege deze Corona-pandemie.
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 2022 om u actief in te zetten voor onze vereniging.
Ik wens u en de uwen een gezond en historisch goed 2022.
Jos Thijssen,
Secretaris Heemkundekring H.N. Ouwerling

Foto uit Collectie Beeld en Geluid
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Verslag van het bestuur 2021
Bestuurssamenstelling
De bestuurssamenstelling in 2021 was als volgt: Jan Adriaans (voorzitter), Leny Hendriks
(vicevoorzitter), Jos Thijssen (secretaris), Michel van den Berkmortel (penningmeester vanaf
1 jan 2021), Henk Verbakel (tot 15 sept 2021), Thom van der Straaten en Tiny Koppens
(vanaf 15 sept 2021).

Een aantal voor onze vereniging belangrijke items uit het afgelopen jaar
Vanwege de Corona-pandemie kon het oorspronkelijke programma helaas niet gevolgd
worden en moesten veel activiteiten afgezegd worden.
Januari:
• Vanaf 1 januari wordt de ledenadministratie door het secretariaat verzorgd.
Februari:
• We ontvingen een groot aantal boeken uit de nalatenschap van Frederik Ouwerling.
April:
• Onze vriend Michiel Dankers en onze leden Martien van Rijt en Sjaak Eijsbouts
werden koninklijk onderscheiden.
Mei:
• De sinds juli 2020 in de hal van het gemeentehuis gehouden expositie van (oude)
kaarten is beëindigd. Er is veel belangstelling voor geweest.
Juni:
• Door onze heemkundekring is veel fotomateriaal en informatie aangeleverd voor het
Tapijt van Deurne: een borduurwerk bestaande uit 40 historische taferelen.
• Van de familie Goossens-de Vet ontvingen we een haardplaat met het jaartal 1615,
een rijk bewerkte kachel uit het grote kasteel en een mooie brandstofbak.
• Informele kennismaking met de burgemeester mevrouw Buter.
Juli:
• De gemeenteraad heeft de notitie ‘Herijken Erfgoed in de gemeente Deurne’
vastgesteld. Door onze heemkundekring wordt hieraan een belangrijke bijdrage
geleverd.
Augustus:
• In augustus ging de film ‘Pareltjes uit de geschiedenis van Deurne’ in première. Aan
deze films van Frans van de Pas en Henk Goorts is door een aantal leden een grote
bijdrage geleverd.
September:
• In Helenaveen werd een bord ter herinnering aan een boortoren onthuld.
Oktober:
• Door Plus Bouwmans werd een verzamelalbum over ‘Historisch Deurne’ uitgegeven.
De foto’s uit de periode van 1890 tot 1970 werden door Anneke en Hans van Hoek
uitgezocht.
• Bij de gemeenteraad een zienswijze ingediend inzake het bouwplan op de hoek Toon
Kortoomslaan – Lagekerk.
December:
• Van de familie Berkers ontvingen we de totale collectie oude timmermansgereedschappen van wijlen Martien Berkers.
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Vergaderingen
Het voltalige bestuur is in het voorbije jaar 4 keer bij elkaar geweest. Daarnaast zijn er 3
vergaderingen per mail gehouden. Al deze vergaderingen zijn voorbereid door (een deel
van) het dagelijks bestuur.
Op 15 september was de Algemene Ledenvergadering, waarbij 45 leden aanwezig waren.
Henk Verbakel was aftredend en niet herkiesbaar. Tiny Koppens werd als bestuurslid
benoemd.
Het Werkgroepenoverleg is dit jaar niet doorgegaan. Wel is er overleg geweest met de
coördinatoren van alle werkgroepen.

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.
Daarvoor zijn er veel contacten met een breed scala van organisaties en personen.

Leden- en vriendenadministratie
Eind 2021 hebben we 535 leden (waarvan 85 gezinsleden) en 27 vrienden. Maandelijks
wordt deze administratie bijgewerkt, zodat de verantwoordelijken voor het mailprogramma,
de bezorging en DocuDataDeurne op de hoogte zijn van de mutaties. Daarbij blijft de privacy
van onze leden gewaarborgd.
In 2021 is er elke maand een reguliere Nieuwsbrief en drie keer een extra Nieuwsbrief
verstuurd. Verspreiding van de Nieuwsbrief gebeurt zoveel mogelijk digitaal. Een beperkt
aantal leden ontvangt de Nieuwsbrief nog op papier.
Contactpersoon: Jos Thijssen

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 een groot deel
van het jaar 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
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DeurneWiki en DocuDataDeurne
De hosting van DocuDataDeurne werd door onze technische man Joost de Haan in 2021
succesvol overgeheveld van One.com naar YourHosting. Ondanks de steeds groeiende
hoeveelheid informatie, die zowel in DocuDataDeurne als in DeurneWiki wordt toegevoegd,
blijft de performance van beide tools zeer bevredigend.
Doordat bij DeurneWiki nu ook direct in de tekst kan worden gewijzigd met de Visual Editor
zien we het aantal niet-geregistreerde gebruikers, dat kleinere of grotere aanpassingen
doet, gestaag toenemen.
Naast de dagelijkse back-ups, die door de hoster worden gemaakt, wordt er ook iedere
nacht een geautomatiseerde volledige back-up bij Joost gedaan.
Zowel DeurneWiki als DocuDataDeurne draaiden op 31 december 2021 op de softwareversie
1.35.5 van MediaWiki.
Zoals uit onderstaande cijfers blijkt bevinden we ons momenteel wat betreft de gebruikers
in een enigszins stabiele situatie zonder spectaculaire groei, qua aantal bezoekers zelfs een
lichte daling, maar met onverminderd een hoog aantal bezochte pagina’s. Ook het
toenemend aantal vermeldingen van DeurneWiki in diverse publicaties en op websites toont
het belang van DeurneWiki.

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 en Theo Gielen, welke medio november is gestopt. Er
wordt nauw samengewerkt met Ria Berkvens, regio archeologe.
Resultaten/ evaluatierapporten:
Afstudeerscriptie door Yannick de Vries over Heitraksgoor NAD werkkampen.
Archeologisch veldwerk: Clarinetweg revolver 1867 Wright Wesson&Western (Willy vd
Heuvel), Grote Bottel 7 renaissance sleutel 19-20e eeuw (Marco v Dijen), Oude
Helmondseweg (thv v Doorne monument) munt 1710 liard (Bardo Koolen), Halte super grote
klinkers langs Deurnes kanaal tijdens glasvezel aanleg.
Bureauonderzoek: Rijntjesdijk 7a nabij nertsenfarm en Warande 2
Proefsleuven: Christinaplantsoen proefsleuven en sanering bodem.
Algemeen:
- Een aantal rondleidingen in archeologie kelder.
- Bruikleen relicten aan Wieger, Ossenbeemd en ZHE
- Meegewerkt aan Pareltjes van Deurne (met name over oudheid).
- Meegewerkt aan de Deurnese digitale erfgoedkaart.
- Bij de gemeente om opheldering gevraagd over een situatie van aanvang van
werkzaamheden zonder voorafgaand overleg over de waardevolle archeologie kaart.
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.
Jammer genoeg is de Fotoherkenningsgroep op de donderdagmorgen gestaakt vanwege het
Coronavirus.
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 enkele 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 weer geen doorgang vinden. Wel zijn er veel boeken
verkocht via Deurania, het digitaal boekwinkeltje van onze vereniging.
Ook dit jaar hebben we weer veel boeken gekregen voor de verkoop op de markt of soms ter
aanvulling van onze bibliotheek. 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 (pre)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. De verdeling van werkgroepleden over heel Deurne is zodanig
dat ook de kerkdorpen vertegenwoordigd zijn. Door Corona was er in 2021 maar één
bijeenkomst. Op 28 september hebben we onze bijdrage aan het herijken van het Erfgoed
geëvalueerd.
De werkgroep biedt ondersteuning bij het gemeentelijk beleid over 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 maandelijks digitaal vergaderd.
Contactpersoon: Jan Adriaans

Educatie
Het educatieprogramma voor scholieren is normaliter een tweejaarlijks project. In 2021 zijn
er vanwege Corona in dit kader geen activiteiten ontwikkeld.
Contactpersoon: Pieter Koolen

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.
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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 menige bijeenkomst vanwege corona geen doorgang vinden.
Bezichtiging van het heemhuis en gebruik van de beugelbaan vindt meestal in de zomerperiode plaats. We hebben dit jaar maar enkele groepen kunnen ontvangen.
Contactpersoon: Leny Hendriks
Heemtuin:
De vrijwilligers hebben zich kunnen beperken tot het gebruikelijke onderhoud zoals onkruid
wieden, gras maaien, paden harken en in de herfst blad verwijderen. Medio december heeft
Wim Boerekamp aangegeven zijn werkzaamheden binnen de werkgroep te beëindigen. Toos
Heinsbergen is vanaf dan de nieuwe contactpersoon.
Contactpersoon: Toos Heinsbergen

Lezingen en excursies
De werkgroep bestond uit Sjaan van der Weijst, Thom van der Straaten, Klaas Hendriks,
Marie-José Sluijsmans en sinds enige tijd Ton de Bijl.
Vanwege Corona was er in 2021 niet veel mogelijk. Mede door aanpassingen bij het CCD
konden er 2 lezingen doorgaan. Ook de middagexcursie bleek toch mogelijk.
Op zaterdag 12 september was de middagexcursie naar het Duits Oorlogskerkhof in
Ysselsteyn. De rondleiding werd verzorgd door ons lid Richard Schoutissen.
Er waren ongeveer 35 deelnemers. Ondanks de pittige wandeling wist onze gids de
deelnemers tot het laatst te boeien.
Op woensdag 22 september was er in de grote zaal van het CCD de lezing ‘twee eeuwen
boerenbedrijf in Deurne’ met als inleider Frans Aarts. Hij liet het publiek voelen wat het
betekent om in arme en politiek onrustige tijden te overleven. De kringloop van het leven
van toen werd op een heldere manier uitgelegd.
Op woensdag 20 oktober was er in de kleine zaal van het CCD de lezing ‘Wie waren de
bokkenrijders’ met als inleiders Rocky Grispen en Frits Speetgens. Frits plaatste het
gebeuren rond de Bokkenrijders in de tijd rond 1800. Rocky spitste zijn verhaal toe op de
toen gevoerde processen en de enorme gerechtelijke wreedheden van die tijd. Ook vertelde
hij meer over het geheime gangenstelsel onder het centrum van Maaseik.
Contactpersoon: Klaas Hendriks

Oudheidkamer
Vanwege de Corona-pandemie was de Oudheidkamer maar beperkt opengesteld.
Van meerdere personen ontvingen we interessante voorwerpen zoals een haardplaat en
kachel, die afkomstig is uit het oud kasteel en een grote verzameling oude timmermansgereedschappen. Wij willen alle schenkers van harte bedanken.
Werkzaamheden zoals fotograferen en categoriseren zijn gewoon doorgegaan. Hopelijk
biedt 2022 de mogelijkheid om onze collectie weer aan het publiek te kunnen tonen.
Contactpersoon: Hans van Hoek
9
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PR en website
PR:
De werkgroep, bestaande uit Leny Hendriks, Annemarie Evers en Jos Thijssen, is in 2021 niet
bij elkaar geweest. 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
131 stemmen op. Dit is een daling van 40 % ten opzichte van 2019.
Aangezien veel gebruikelijke activiteiten niet zijn doorgegaan bleven de contacten met de
pers ook beperkt.
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.
Er wordt gewerkt aan een nieuwe website, die hopelijk begin 2022 operationeel zal worden.
Contactpersoon: Leny Hendriks

Tentoonstellingen
In 2021 bestond de werkgroep uit Josée van der Loo, Jan Bekkers en Toos Heinsbergen.
Vol goede moed waren we begonnen aan de voorbereidingen voor geplande tentoonstelling
“Theater door de tijd”. Helaas hebben we deze expositie kort voor de opening in april af
moeten blazen door de Coronabeperkingen.
Tijdens de sluiting hebben we de vitrines laten vullen met de schenking van de familie
Goossens- de Vet om de incidentele bezoeker een huiselijk gevoel te geven.
In overleg met de betrokkenen hebben we het bestaande programma omgegooid en voor
12 september “Van Landbouwwagen tot XF” van Peter Bouwmans gepland. Helaas moest
ook hiervan de opening tot 26 september uitgesteld worden. Per medio november moest
vanwege Corona-beperkingen de deur echter weer gesloten worden.
Achter de schermen is hard gewerkt aan “Theater door de tijd”. Deze tentoonstelling hopen
we eind januari 2022 te openen.
We kwamen 6 keer bij elkaar voor overleg, maar er is ook veel digitaal en telefonisch contact
geweest.
Contactpersoon: Josée van der Loo
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D’n Uytbeyndel
In 2021 is D’n Uytbeyndel weer 4 keer verschenen. Jammer dat er steeds minder artikelen
aangeboden worden. Het merendeel komt van de hand van Hans van den Broek en Rob
Berkvens.
Helaas krijgen we maar van een enkele werkgroep input voor een artikel. Ze kunnen dat zelf
of met onze hulp schrijven, hetgeen tevens aandacht voor hun werkgroep oplevert.
De digitale verzending van D’n Uytbeyndel verloopt vlot. Er worden zo’n 135 Uytbeyndels
per mail verstuurd. Daarnaast worden er op papier nog 415 exemplaren gedrukt en
verspreid.
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

Foto uit Collectie Beeld en Geluid
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Vrienden van onze Heemkundekring in 2021
In 2021 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
- 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
- Ad en Anja Welten, Deurne
- 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.
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Stationsstraat 73
5751HC Deurne
E: info@heemkundekringdeurne.nl
www.heemkundekringdeurne.nl
www.deurnewiki.nl
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