Maart 2022

Nieuws van de bestuurstafel
Corona lijkt in hevigheid af te nemen. De overheid heeft de teugels laten vieren. Dat biedt
voor ons de mogelijkheid om het heemhuis weer open te stellen voor vragen over het
betreffende onderwerp of voor een praatje met een kopje koffie of thee. In overleg met de
betreffende contactpersonen zijn voor de openstelling de volgende afspraken gemaakt:
•
•
•

•
•
•

Genealogie: elke eerste maandag van de maand tussen 10:00 en 12:00 uur. Op de
andere maandagen alleen na afspraak met Pieter Koolen.
Vrije toegang: elke dinsdag tussen 19:00 en 21:00 uur.
DeurneWiki en DocuDataDeurne: elke eerste woensdag van de maand tussen
10:00 en 12:00 uur Op de andere woensdagen alleen na afspraak met Pieter
Koolen.
Bibliotheek: elke eerste woensdag van de maand tussen 19:30 en 21:00 uur.
Fotoherkenning: hierover volgt nog nader bericht.
Vrije toegang: elke tweede en vierde zondag van de maand tussen 14:00 en 17:00
uur.

Ook de Algemene Ledenvergadering kan nu doorgang vinden en staat gepland
voor maandag 11 april 2022 in Den Draai. Verder kunnen ook de lezingen en excursies
doorgaan volgens de planning zoals die in het jaarprogramma is opgenomen. Voor de
tentoonstelling is er een aangepaste planning:
•
•

Van 13 maart tot en met 28 augustus 2022 de tentoonstelling “Sjef van der Voort –
veelzijdig kunstenaar”.
Van 11 september 2022 tot medio januari 2023 de tentoonstelling “Pottenbakkers
en Keramisten” uit de collectie van Thom van der Straaten.

Ondanks de goede vooruitzichten geldt nog steeds: pas goed op jezelf en een ander.
Namens het bestuur,
Jos Thijssen, secretaris.

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:
•
•

Nieuwsbrief DeDrijehornick - Nieuwsbrief-29-februari-2022.pdf (drijehornick.nl)
Nieuwsbrief Brabants Heem - https://mailchi.mp/24e3e601c192/nieuwsbriefbrabants-heem

Herinnering contributie 2022
In de nieuwsbrief van januari hebben we een verzoek gedaan om de contributie 2022 te
voldoen. Van een groot aantal leden is de contributie inmiddels ontvangen.
Van een 40-tal leden hebben we nog geen betaling ontvangen.
Een vriendelijk verzoek aan de leden, die nog niet hebben betaald, om de contributie vóór
1 april over te maken naar rekeningnummer NL 86 RABO 0129 0039 48 ten name van
Heemkundekring H.N. Ouwerling.
De contributie bedraagt voor:
•
•
•

Leden € 20
Een lid en een gezinslid samen € 25
D’n Uytbeyndel per post buiten Deurne kost € 20 extra

Alsnog machtigen
Wij stellen het erg op prijs als u alsnog een machtiging wilt afgeven. Dit bespaart ons heel
veel administratief werk.
Download het formulier op de website, vul dit in en stop het in de brievenbus van het
Heemhuis, Stationsstraat 73.
U mag het ingevulde formulier ook scannen en mailen
naar: penningmeester@heemkundekringdeurne.nl
Hebt u vragen over de machtiging of contributie? Stuur dan een mail naar het mailadres
zoals hierboven vermeld.
Michel van den Berkmortel, penningmeester

Oproep voor vrijwilligers

Onze vereniging is (nog steeds) op zoek naar vrijwilligers. Momenteel zoeken
we naar een of meerdere vrijwilligers voor het project Historische Geografie en
wel speciaal naar hen, die een beetje handig zijn met de computer voor het
invoeren van gegevens in het programma.
Neem voor nadere informatie en aanmelding contact op met de secretaris
via secretaris@heemkundekringdeurne.nl.

Sjef van der Voort

Sjef van der Voort - veelzijdig kunstenaar

Tentoonstelling in het heemhuis
Sjef van der Voort (11 maart 1914 – 9 juni 1990), zoon van fotograaf, huis-en
decoratieschilder Cor van der Voort, groeide op in Deurne, de plaats die hem bleef
trekken, gezien de vele schetsen die hij maakte van deze omgeving en getuige zijn
voorkeur voor de toenmalige Vierspan om te exposeren.
Sjef van der Voort studeerde aan het Institut supérieur de Peinture de Bruxelles, waar hij in
1933 afstudeerde als beste van zijn jaar. Het leverde hem een gouden medaille en een
driejarige stageplaats in Parijs op.
Na zijn stageperiode in Parijs zwierf Sjef van der Voort verder Frankrijk in. Zijn tochten
brachten hem tot in Saint-Gaudens (Haute Garonne), een plaats die hém en enkele
Deurnese vrienden in de eerste oorlogsmaanden een veilig onderdak zou bieden, nadat
een poging om naar Engeland te vluchten was mislukt. De rest van de oorlog zat Sjef
ondergedoken in Honthem (Limburg).
Deze tentoonstelling, een bloemlezing uit zijn enorme hoeveelheid tekeningen, toont
behalve mooie en vakkundige afbeeldingen, ook voorstudies voor schilderijen en glas-inloodontwerpen.
Gedurende de looptijd van deze expositie wordt het boek: “Sjef van der Voort, de queeste
naar de vader achter de kunstenaar” in het Heemhuis te koop aangeboden voor de
gereduceerde prijs van € 20,00.
Zondag 13 maart 14.30 uur wordt de tentoonstelling ingeleid door Marcel van der Voort.
Deze boeiende expositie in het Heemhuis aan de Stationsstraat 73 te Deurne loopt van 13
maart 2022 tot en met 28 augustus 2022 en is iedere tweede en vierde zondag van de
maand van 14.00 tot 17.00 uur en dinsdags van 19.00 tot 21.00 uur te bekijken.

Hans Flapper, (Meppel. 1943) Architect. Hij
studeerde te Zwolle (Bouwkunde), te Amsterdam en
Tilburg (Academie van Bouwkunst, architectuur en
architectuurgeschiedenis).

Noorderlingen en Brabanders
Lezing in Den Draai door Hans Flapper
Op 23 maart 2022 is er in Den Draai een lezing door Hans Flapper over Noorderlingen en
Brabanders.
De lezing begint om 20:00 uur, de zaal is open vanaf 19:45 uur. Voor leden van de
heemkundekring H.N. Ouwerling is de entree gratis en voor niet-leden € 3.
Over de Brabanders bestaan vele stereotypen, zo ook over Groningers, Friezen en
Drenten. Die stereotypen zijn nogal tegengesteld aan elkaar, de gemoedelijkheid van de
Brabanders versus de geslotenheid van de Drenten, het vrijheidsgevoel van de Friezen
versus het gevoel van achtergesteld te zijn van de Brabanders. Zo zijn er vele
tegenstellingen te noemen tussen die stijve Noorderlingen en de Bourgondische

Zuiderlingen.
Berusten die stereotypen op waarheid en zo ja, waar komen ze vandaan? Hans Flapper,
zelf afkomstig uit het Noorden en al vele jaren woonachtig in het Zuiden, is in de loop der
jaren vele malen geconfronteerd met die stereotypen. Soms bleken ze op waarheid te
berusten en waren ze historisch te verklaren, soms bleken ze totaal onwaar.
In de lezing gaat Hans Flapper op zoek naar het ontstaan van die stereotypen. Op die reis
door de tijd doet hij frappante ontdekkingen. Hij legt daarbij het accent op de
middeleeuwen, omdat daar volgens hem de basis werd gelegd voor de verschillen tussen
Noord en Zuid, verschillen die oorspronkelijk waarschijnlijk niet zo groot zijn geweest en
die in onze tijden vervagen door de moderne communicatiemiddelen.
Een PowerPointpresentatie zal zijn verhaal ondersteunen waarbij hij gebruik maakt van
vele foto’s uit zijn eigen fotoarchief.

Foto - fort Pannerden

Excursie
De jaarlijkse dagexcursie op 9 juli 2022 naar Elst en Pannerden gaat in principe gewoon
door.
Het is al weer enkele jaren geleden dat we met de vereniging op reis zijn geweest. In 2020
en 2021 was er geen excursie vanwege corona. Die van 2019 naar Dordrecht ging niet
door omdat het minimaal aantal deelnemers niet gehaald werd. De excursie van dit jaar
wordt grotendeels dezelfde als die welke gepland werd voor 2020.
De excursie staat gepland op zaterdag 9 juli 2022. Na een busreis vanaf het NS-station in

Deurne starten we met een kopje koffie bij kasteel Doornenburg en bezoeken daarna het
Tempel-/Kerk-Museum in Elst (www.tempelkerkmuseum.nl ) waar we een rondleiding
krijgen. Na een lunch staat in de namiddag 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.
De organisatie van deze reis is inmiddels in voorbereiding. We gaan er van uit dat Corona
van de zomer geen spelbreker gaat zijn en voldoende mensen zich gaan aanmelden. In
een volgende nieuwsbrief zorgen we voor uitgebreidere informatie over de excursie en
bovendien een vermelding vanaf wanneer en hoe deelnemers kunnen inschrijven.

Bezetting openstelling heemhuis op zondag:
•
•

13 maart: Jos Thijssen, Sjaan van de Weyst, leden werkgroep tentoonstellingen in
verband met de opening
27 maart: Rob Berkvens, Tiny Koppens en Diny Knijnenburg

