Juli 2021

Nieuws van de bestuurstafel
In juni hebben we weer een keer een fysieke bestuursvergadering gehouden. Onderstaand
een aantal zaken, die in deze bijeenkomst zijn besproken:
•

•

•

Met de opbrengst van de Rabo ClubSupport is een A4-scanner met sheetfeeder en
een fototoestel aangeschaft. Leden kunnen de scanner gebruiken om voor onze
heemkundekring zaken te scannen. Gebruik van deze scanner wordt georganiseerd
door Pieter Koolen.
Om aan de wettelijke verplichtingen van ANBI te voldoen is het (concept)
jaarverslag inmiddels op de website geplaatst. Alle leden kunnen daar onder andere
onze financiële positie per 31 december 2020 bekijken.
De Corona-versoepelingen hebben ook gevolgen voor de openstelling van ons
heemhuis en voor onze activiteiten.
Bezoek aan het heemhuis op maandagochtend (genealogie) en woensdagochtend
(DeurneWiki en DocuDataDeurne) is mogelijk na vóór-aanmelding bij Pieter Koolen
via 06 1669 7938. Vanwege de geldende afstandsnormen kunnen er niet meer dan
4 à 5 personen het heemhuis tegelijk bezoeken. Om reden van afstand houden
kunnen de openstellingen op donderdagochtend, dinsdagavond en zondagmiddag
vooralsnog niet doorgaan.
We verwachten, dat de excursie naar de Duitse begraafplaats in Ysselsteyn op 11

•

•

september wel kan doorgaan. Doorgaan van de overig geplande activiteiten is
afhankelijk van de dan geldende regels.
We zijn voornemens om de Algemene Ledenvergadering in september of begin
oktober te organiseren. Een en ander is natuurlijk afhankelijk wat er op dat moment
toegestaan en verantwoord is. Zodra er hier meer duidelijkheid over is zullen we dit
via de website kenbaar maken.
Nu de Corona-maatregelen verder versoepeld worden kunnen we diverse
activiteiten weer oppakken. Daarvoor zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers, die
zich voor onze vereniging willen inzetten. Verderop in deze nieuwsbrief wordt daar
nader op ingegaan.

Voor iedereen geldt: houdt afstand en pas goed op jezelf en een ander.
Namens het bestuur,
Jos Thijssen, secretaris.

Bezoek burgemeester
We hebben er een tijdje op moeten wachten, maar met het versoepelen van de Coronamaatregelen bleek het onlangs verantwoord om onze nieuwe overburen uit te nodigen. En
dat zijn de per 1 februari benoemde burgemeester van Deurne Greet Buter met haar
partner.
Op 16 juni j.l. was het zover en konden wij hen in ons heemhuis ontvangen. Bij dat bezoek
was ook de per 1 mei benoemde kabinetssecretaris Marjon Joosten aanwezig.
Na een welkomstwoord en een beknopte uitleg over het reilen en zeilen van onze
vereniging hebben we hen een rondleiding door het heemhuis en de heemtuin gegeven.
Gelet op de vragen bleek hun belangstelling voor heemkunde in het algemeen en wat wij
doen erg groot. De burgemeester had zich middels DeurneWiki al goed ingelezen.

Via deze weg willen wij hen nogmaals voor hun bezoek bedanken.

Vrijwilligers gevraagd!
Elke vereniging kan niet zonder inzet van vrijwilligers en dat geldt zeker ook voor onze
heemkundekring. Uit het grote aantal leden blijkt eens te meer, dat de leden het belang van
onze heemkundekring inzien. Vandaar dat het bestuur dan ook een beroep op u doet om
ook uw steentje bij te dragen aan de organisatie en vele activiteiten van onze
heemkundekring.
Speciaal zijn wij op korte termijn op zoek naar:
•

Bestuursleden
Drie bestuursleden hebben aangegeven hun bestuurslidmaatschap bij de komende

ALV en/of in de ALV van 2022 te beëindigen. Alle drie hebben ze al een
respectabele staat van dienst en ook hun leeftijd speelt hierbij een grote rol.
Op dit moment hebben we zes bestuursleden en één vacature. We hebben dus
minimaal 4 personen nodig, die hun inzet voor het bestuur willen plegen. Het zou
jammer zijn als onze bloeiende vereniging door een gebrek aan bestuursleden
langzaam maar zeker richting afgrond zou glijden.
Belangstellenden kunnen zich melden bij de voorzitter Jan Adriaans of bij het
secretariaat.
•

Webmaster
De laatste jaren is Annemarie Evers=Reuver onze webmaster. Alle berichten,
artikelen en dergelijke worden door haar op de website geplaatst. Daarnaast
verzorgt zij ook maandelijks de nieuwsbrief. Ook plaatst zij items, die betrekking
hebben op onze heemkundekring op social media. Mede door haar drukke
werkzaamheden zijn wij op zoek naar een persoon, die de taken van webmaster
samen met Annemarie op zich wil nemen. Een uitdaging voor iemand die digitaal
vaardig is,
Wilt u weten wat een webmaster zoal doet? Neem dan contact op met Annemarie
op via 06 40 89 22 18.
Belangstelling? Stuur dan een mail naar het secretariaat

•

Project Historische Geografie
Na de ALV op 19 februari 2020 heeft Peter van den Berk een presentatie gegeven
over het project Historische Geografie. En boeiend project voor iedereen, die
geïnteresseerd is in de geschiedenis van zijn of haar dorp op micro-niveau. Hoe
waren vroeger de kavelgrenzen? Wie was de eigenaar van het perceel, waar u nu
woont?
Op de website www.HistorischeGeografieBrabant.nl kunt u al nagaan wat er
allemaal mogelijk is. De blauwe gemeenten zijn geheel of gedeeltelijk al in beeld
gebracht.
De basis is de kadasterkaart uit 1832. Veel informatie is inmiddels uitgezocht. Het
overgrote deel van deze informatie moet echter nog in de systemen ingevoerd
worden. En daarvoor zoeken we leden, die hiervoor de handen uit de mouwen
willen steken. Wilt ook u een steentje bijdragen, stuur dan een mail
naar secretaris@heemkundekringdeurne.nl.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Peter van den Berk
via peter.vd.berk@gmail.com of telefonisch 0493-31 79 20.

Giften
Zoals eerder aangekondigd willen we aan bijzondere giften in de nieuwsbrief aandacht
besteden.
Van de familie Goossens- de Vet ontvangen een aantal boeken en een uitgebreide
collectie tinnen en koperen voorwerpen. Maar het pronkstuk was wel een haardplaat met
het jaartal 1615, een prachtige kachel en een rijk-bewerkte bak voor brandstof. Er wordt
gezegd, dat de kachel met haardplaat en bak afkomstig zouden zijn uit het Klein Kasteel.
De kachel met toebehoren staat nu bij de schoorsteen in onze huiskamer. Bij deze

bedanken wij de familie Goossens-de Vet voor deze uitgebreide gift.

Beugelen

In de week van 7 juni hebben een paar mensen het nodige werk verzet om de
beugelbaan weer speelklaar te krijgen. Na een droogperiode moest de baan natuurlijk
uitgetest worden.
Na een wel heel lange pauze van ruim 2 jaar hebben we de 15e van afgelopen maand
de ballen weer laten rollen op onze beugelbaan. Ik kan je vertellen dat het ons
uitstekend bevallen is. Wat is het toch een goed lopende baan en wat is zij toch
opgeknapt met het vernieuwde houtwerk er omheen.
De testspelers Louis Litjens, Thom van der Straaten, Pieter Koolen en ik zei de gek
waren de gelukkigen.
Het bestuur volgt vooralsnog de officiële lijn. Met grotere groepen vinden zij het nog
steeds niet verantwoord om te beugelen. Hopelijk komt er in augustus voldoende
vrijheid om weer normaal van de baan gebruik te gaan maken.
Ik spreek de hoop uit dat wanneer de tijd daar is, ik schat na de vakantie, er weer
voldoende mensen de stoute schoenen aan gaan trekken en ons komen vergezellen.
Ook vrouwen zijn welkom. Het is de moeite waard om dit authentieke volksspel
actueel te houden en bovendien is bewegen gezond.
Klaas Hendriks
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