Juni 2022

Nieuws van de bestuurstafel
Onderstaand een aantal zaken, die tijdens de laatste bestuursvergadering aan de orde zijn
geweest.
•

Na diverse herinneringen hebben 17 leden nog steeds hun contributie niet betaald.
Deze leden zullen nu telefonisch benaderd worden.

•

De excursie gaat definitief door. Wel zijn er nog een paar plaatsen beschikbaar.

•

De toegang tot de Erfgoedkaart is vanwege ICT-problemen bij de gemeente nog
steeds niet geregeld.

•

We zijn voornemens om bij de voormalige woning van Jules de Corte in
Helenaveen een herdenkingsbord te plaatsen. De voorbereidingen daarvoor zijn in
een ver gevorderd stadium.

•

Ook dit jaar willen we weer deelnemen aan RaboClubSupport. In een volgende
Nieuwsbrief komen we daar op terug.

•

Groenoverleg Peel met ons lid Hans van de Laarschot als vertegenwoordiger
Cultuurhistorie heeft in een brief aan het College van Gedeputeerde Staten van
Noord Brabant en van Limburg zich sterk gemaakt voor de (cultuur)historische
elementen in de Peelvenen. Als Heemkundekring H.N. Ouwerling onderschrijven
wij hun brief en hebben dit ook aan de betreffende Colleges kenbaar gemaakt.

Een aantal andere zaken zijn hierna als een apart item opgenomen.
Namens het bestuur,
Jos Thijssen, secretaris.

Dagexcursie op zaterdag 9 juli naar Elst en
Pannerden gaat definitief door!
Wij zijn zeer blij dit heuglijke feit te kunnen meedelen. Eindelijk na 2 excursie-loze jaren is
het weer zover. Het minimale aantal deelnemers is bereikt en het bestuur heeft groen licht

gegeven. Er is nog plaats in de bus voor een paar personen. Zij moeten zich dan snel
opgeven door middel van € 50,- (niet-leden € 55,-) over te maken op rekeningnummer:
NL86 RABO 0129003948 onder vermelding van: Excursie Betuwe.
We vragen de deelnemers om op zaterdag 9 juli uiterlijk 7:45 uur aanwezig te zijn aan
de achterzijde van het NS-station in Deurne (Fabriekstraat). Daar staat dan een touringcar
van de firma Hebben.
Na een busreis vanaf Deurne starten we met een kopje koffie bij kasteel Doornenburg,
bezoeken daarna het Tempel/Kerk-Museum in Elst (www.tempelkerkmuseum.nl ) waar we
een rondleiding krijgen, gaan vervolgens ook in Elst lunchen en in de namiddag staat Fort
Pannerden (www.fortpannerden.eu ) op het programma, waar we door deskundige gidsen
ook weer uitgebreid geïnformeerd en rondgeleid gaan worden. Aan het einde van de dag
reizen we dan weer met de bus terug naar het NS-station in Deurne, waar we rond 18:00
aankomen.
Wij gaan ons best doen er een gezellige en leerzame dag van te maken.
Met vriendelijke groet, Klaas Hendriks namens Werkgroep Lezingen en excursies

Lezing Hans de Mars verrassend interessant
Een kleine 45 belangstellenden, meest leden van onze vereniging, waren naar den Draai
gekomen voor de lezing “Watermolens en Watermolenlandschappen in Zuid Nederland”.
Een alleszins respectabel aantal in ogenschouw nemend dat de redactie van Het
Weekblad voor Deurne het door ons aangeleverde artikel niet geplaatst had en er
zodoende geen perspublicatie had plaatsgevonden. De spreker, Hans de Mars, werd 3
jaar geleden al benaderd voor deze voordracht, maar door annuleringen en weer nieuwe
planningen, lees Corona, kon hij pas op woensdag 18 mei j.l. bij ons zijn verhaal kwijt.

Lang gewacht, maar dan had je ook wat. De lezing zou hoogst interessant worden. Voor
de pauze werd de geschiedenis van de watermolens in onze streken belicht. De eerste
verschenen in de Romeinse tijd waarna het aantal gestaag steeg totdat er in de Brabantse
beekdalen in ieder dorp of gehucht wel een watermolen te vinden was. Rond 1750 werden
dat er rap minder door de opkomst van windmolens en stoomturbines totdat er begin 1900
bijna geen meer overbleven. In de 70er jaren werd weer begonnen met reconstructies van
verschillende watermolens.

Na de pauze belichtte Hans de watermolenlandschappen. Hij kwam met de stelling:
“Watermolens waren eeuwenlang bepalend voor de natheid van de natuur”. Door het
gebruik van watermolens en de daarbij gepaard gaande beekomleggingen,
waterspaarbekkens en akkerbevloeiingen bleven de beekdalen nat en het ontstane
landschap in die streken is dus “mensenwerk”. Hij onderbouwde deze stelling met, soms
weliswaar wat ingewikkelde, tabellen en grafieken die verkregen waren door gedegen
wetenschappelijk onderzoek. Voor mij en voor menig andere toehoorder was dit een
verrassend nieuwe kijk op dit facet van ons landschap. De spreker sloot af met het onder
de aandacht brengen van herstelprojecten van dit Watermolenlandschap o.a in Venbergen
en Spoordonk.
De bezoekers, ik met hen, gingen voldaan huiswaarts.

Klaas Hendriks namens Werkgroep Lezingen en Excursies.

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:
•

Techniek met ’n Ziel : Nieuwsbrief mei 2022

Helenaveen van Boven tot Koningslaan 1852 – 1900
Dit boek van de hand van oud-Helenavener André Vervuurt beschrijft de
geschiedenis van Helenaveen van 1852 tot 1900. Het boek is voorzien van
interessante beeldende verhalen van bezoekers aan de Peel in 1875 en 1885.
Verder worden de kanalen, bruggen en schepen in deze voormalige veenkolonie
beschreven.
Belangstellenden voor dit boek kunnen contact opnemen met André Vervuurt
via boek@andre-vervuurt.nl. Voor nadere informatie: www.andre-vervuurt.nl

Nieuwe aanwinsten in onze bibliotheek
Het aantal boeken in onze bibliotheek groeit gestaag. Op DocuDataDeurne is te zien
welke boeken we hebben. Klik daarvoor in de linker kolom op ‘bibliotheek’.
Nieuwe aanwinsten vindt u in de linker kolom onder ‘bieb aanwinsten 2022’.
Voor leden is raadplegen van de bibliotheek en lenen van boeken tijdens de
openingstijden van het heemhuis op dinsdag en zondag en elke eerste woensdag
van de maand tussen 19:30 en 21:00 uur.
Hebt u nog geen toegangscode voor DocuDataDeurne: stuur dan een mail naar het
secretariaat: secretaris@heemkundekringdeurne.nl

Deurne 1300 jaar
Inmiddels hebben een aantal organisaties al activiteiten in het kader van ‘Deurne 1300
jaar’ georganiseerd of hebben deze op de planning.
Onze heemkundekring heeft er voor gekozen om niet zelf in dit kader activiteiten te
organiseren, maar we zorgen op verzoek wel voor de nodige ondersteuning. Zo was er op
zondag 15 mei de ‘Castle Rally Deurne 1300’: een bijzondere toertocht met exclusieve
auto’s en culturele hoogtepunten. De historische tekst voor deze rally is geschreven door
ons lid Pieter Koolen. Verder heeft ons lid Hans van den Broek een inleiding verzorgt,
waarin hij een beeld schetst van Deurne in het jaar 721. Ook andere leden hebben een
bijdrage geleverd en hun kennis ter beschikking gesteld.

Schenking schilderij

Het schilderij ‘De Kraaijenhut 1904’ werd in mei 2022 door mevrouw Karen
Heukeshoven aan onze heemkundekring geschonken. Het schilderij van 32 x
21 cm, geschilderd op hout, is niet gesigneerd en heeft op de achterkant de
geschreven tekst: ‘Deurne de Kraaijenhut in 1904’.
Het werk komt uit de nalatenschap van de familie Van Baar.
Voor meer info zie: Schilderij De Kraaijenhut in 1904 - DocuDataDeurne
(deurnewiki.nl)

Schenking oude sleutels
Van ex-Deurnenaar Gerald Moonen uit
Nieuw Zeeland ontvingen we 5 oude
sleutels.
Volgens de heer Moonen zouden de 3
sleutels komen uit de Willibrorduskerk en
dateren van voor de brand in 1737.
De vader van de heer Moonen heeft ze
gekregen van koster Van Hoek.
De 2 andere sleutels zijn gevonden bij de
restauratie van de kasteelruïne in 1952.
In D’n Uytbeyndel komen we er te zijner
tijd uitgebreider op terug.

Openingstijden heemhuis
•
•
•
•
•
•

Elke 1e maandag van de maand van 10:00 tot 12:00 uur voor Genealogie.
Elke dinsdag van 19:00 tot 21:00 uur
Elke 1e woensdag van de maand van 10:00 tot 12:00 uur voor DeurneWiki en
DocuDataDeurne
Elke 1e woensdag van de maand van 19:30 tot 21:00 uur voor de bibliotheek
Elke 2e en 4e donderdag van de maand van 10:00 tot 12:00 uur voor
fotoherkenning
Elke 2e en 4e zondag van de maand van 14:00 tot 17:00 uur
Bezetting openstelling heemhuis op zondag:
• 12 juni: Josée en Pierre v.d. Loo – Jan Bekkers
• 26 juni: Tiny Koppens – Peter en Beppie van de Berk

