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Nieuws van de bestuurstafel
De coronabeperkingen zijn weliswaar opgeheven, maar met het hoge
aantal griepgevallen blijft het oppassen. Gelukkig heeft dit maar weinig
effect op onze activiteiten.
De voorbije maand hebben we als bestuur een aantal zaken aan de orde
gesteld:
•

Op de eerste bestuursvergadering na de algemene
Ledenvergadering zijn de functies binnen het bestuur verdeeld. Het
nieuwe bestuurslid Antoine van Baars gaat samen met Jan
Adriaans het voorzitterschap invullen. Gedurende het
verenigingsjaar 2022-2023 gaan er steeds meer taken van Jan
Adriaans naar Antoine van Baars.
Voor het overige blijven de functies onveranderd.

•

Ook de contactpersonen vanuit het bestuur met de diverse
werkgroepen zijn weer opnieuw benoemd. Een overzicht is te
vinden op onze website via Over ons (heemkundekringdeurne.nl)

•

De Erfgoedkaart van Deurne is niet toegankelijk. Dit probleem is
inmiddels bij de gemeente aangekaart.

•

Helaas hebben we moeten constateren, dat tientallen leden hun
contributie nog steeds niet hebben voldaan. Geef de verenging een
machtiging, zodat u wordt ontzorgd en de penningmeester er niet
steeds achteraan hoeft te gaan.

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

Koninklijke onderscheiding
Ons lid Sjef van Ooij, woonachtig aan de
Clarinetweg, is vanwege zijn vele verdiensten, met
name voor de gemeenschap van Zeilberg, benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Als
Heemkundekring H.N. Ouwerling willen we hem van
harte feliciteren met deze koninklijke
onderscheiding.
Foto: ED

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:
•

Brabants Heem - Informatie over kloosterwandelingen o.a. in Aarle
Rixtel

Dagexcursie naar de Betuwe zaterdag 9 juli
In de vorige Nieuwsbrief zijn we uitgebreid ingegaan op deze
excursie naar De Betuwe met onder andere een rondwandeling bij
kasteel Doornenburg, een bezoek aan het Tempelkerk Museum in
Elst en aan Fort Pannerden.
Voor deze excursie zijn nog beperkt plaatsen beschikbaar.
De kosten bedragen € 50,- per persoon voor leden en € 55,- voor
niet-leden.
Aanmelden kan alléén door het overmaken van dit bedrag op onze
rekening
NL86 RABO 0129003948 onder vermelding van: Excursie Betuwe.
Hierbij geldt: vol is vol.
Voor meer informatie stuurt u een mail
naar: klaashendriks@planet.nl
Bent u niet in de gelegenheid om te mailen? Neem dan telefonisch
contact op met de coördinator Klaas Hendriks via telefoonnummer:
06-15 17 04 30 (na 18.00 uur).

Slingermarkt
Op Koningsdag hebben we weer deelgenomen aan de traditionele
Slingermarkt. Op deze zonovergoten dag was het een gezellige
drukte. Ook nu hadden we weer een prijsvraag. Men kon raden wat
het ronde object rechts in de kraam was. In totaal 27 personen
vulden een antwoordbon in. Daarvan wisten 7 personen (min of
meer) het juiste antwoord. Na loting zullen er 3 van hen een boek
aangeboden krijgen.
Het object is een messenpoetsmachine uit 1870 en staat in onze
Oudheidkamer.
op de foto: Dochter en kleinzoon van Pieter Koolen met alle
aandacht voor de messenpoetsmachine

Algemene ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering op maandag 11 april 2022 werd door 49
personen bezocht. Tijdens deze jaarvergadering werd aftredend
bestuurslid Thom van der Straaten benoemd tot erelid. Antoine van Baars
werd nieuw in het bestuur gekozen. Jos Thijssen was aftredend en werd
herkozen.
Het concept van het verslag van deze vergadering is te vinden
op DocuDataDeurne >>

Na de pauze ging Henry er eens goed voor zitten.

Lezing "Schetsboek van Deurne" van Henry van den
Berkmortel goed bezocht
Ongeveer 75 belangstellenden bezochten woensdag 20 april de lezing van
Henry van den Berkmortel in Den Draai in Zeilberg. Een aanzienlijk deel
hiervan waren niet-leden. Het was alweer de tweede door de
Heemkundekring georganiseerde lezing van 2022. De lezing was
eigenlijk een jaar eerder gepland maar moest een jaar worden
vooruitgeschoven. De boosdoener, Corona, lijkt inmiddels geen rol meer
te spelen.

Henry is inmiddels algemeen bekend geworden door zijn fraaie schetsen
van Deurnese objecten, voornamelijk historische panden. Voor de pauze
vertelde hij met ondersteuning van een powerpointpresentatie en een
filmpje wie hij was, wat hem bezielde en hoe hij te werk ging en tenslotte
kwam tot de uitgave van zijn boek, Schetsboek van Deurne, in 2019.
Daarbij passeerden steeds weer zijn fraaie schetsen in groot beeld de
revue. Na de pauze lichtte hij er verschillende panden uit, waaronder zijn
eigen woning, de voormalige brandweerkazerne aan de Martinetstraat.
Hij vertelde hierbij wat over de geschiedenis en stipte bijzonderheden
aan. Na afloop was er gelegenheid om zich met de tekenaar/spreker te
onderhouden en eventueel het boek aan te schaffen.
De lezing van Henry van den Berkmortel was interessant. Zijn werk is erg
mooi en zijn boek is een heemkundig belangrijke observering van de
Deurnese situatie in 2019.
Onze dank hiervoor.
Klaas Hendriks namens Werkgroep Lezingen en Excursies

Lezing "Watermolenlandschappen door de eeuwen heen"
door Hans de Mars
op woensdag 18 mei 2022 om 20:00 uur in Den Draai te Zeilberg
Verreweg de meeste, nog bestaande watermolens in Nederland zijn te
vinden in Zuidelijk Nederland.
In het eerste deel van zijn presentatie gaat hij in op de herkomst en
ouderdom van de watermolens in de regio. Wie in de archieven duikt

vindt al snel allerlei aanwijzingen voor de aanwezigheid van talloze
watermolens, ook voor Zuidoost-Nederland. De oudste meldingen
dateren hier al van de 8e en 9e eeuw.
Maar de geschiedenis van de watermolen gaat nog veel verder terug, tot
in de Romeinse tijd. Ook daar wordt bij stil gestaan.
Al vanouds hebben watermolens een wezenlijke invloed gehad op het
landgebruik in de Europese beekdalen door de mens en het functioneren
van water- en ecosystemen. Watermolens stuwden ten slotte het water
op om te kunnen functioneren. Daardoor zijn de beekdalen veel sterker
beïnvloed door menselijk handelen dan lange tijd werd gedacht.
De landschappelijke en ecologische consequenties van de molens; of wel
het watermolenlandschap, dat verschillende verschijningsvormen kan
hebben, zal worden toegelicht aan de hand van verschillende
voorbeelden uit Limburg en Noord-Brabant, en een blik over de grens
wordt zeker niet uitgesloten.
Tot voor kort raakten steevast ecologie en cultuurhistorie totaal onnodig
met elkaar in conflict. In heel Europa heeft dat al geleid tot de totale
ontmanteling van talloze molens.
De spreker pleit al jaren voor een meer geïntegreerde aanpak bij het
oplossen deze ‘problemen’. Een waarbij ecologie en cultuurhistorie juist
samen optrekken: Gelukkig lijkt dat in Nederland sinds kort op gang te
komen.
Over de spreker
Hans de Mars (Bussum 1960) is senior-adviseur ecohydrologie &
landschapsontwikkeling bij Royal HaskoningDHV. Hij studeerde biologie
aan de Universiteit van Utrecht en promoveerde daar in 1996 op de
ecohydrologische en bodemchemische dynamiek in West-Nederlandse en
Poolse veengebieden. In zijn huidige functie ontwikkelde en begeleide hij
tal van gebiedsvisies, systeemanalyses, natuurontwikkelings- en
verdrogingsbestrijdingsprojecten, beek(dal)herstelprogramma’s vooral in
Zuidelijk Nederland en Vlaanderen.
Vanaf 2005 integreerde hij het watermolen-erfgoed in zijn adviezen en
ontwikkelde hij het concept van de watermolenlandschappen, een
methodiek om watermolens en hun omgeving ruimtelijk te kunnen
begrenzen en te waarderen. Daarmee brak hij tevens een lans voor dit
bijzondere erfgoed binnen het hedendaagse waterbeheer en
natuurherstel.

Inmiddels wordt dit concept niet alleen gedragen binnen de provincies
Limburg en Noord-Brabant maar heeft het ook ingang gevonden bij de
Rijksdienst voor Cultureel erfgoed.
Naast zijn reguliere werkzaamheden is lid van de Beheercommissie van
het Limburgs Landschap en lid van het OBN-Deskundigen team
Heuvelland inzake beheer- en onderzoeksvraagstukken voor de ZuidLimburgse Natura2000 gebieden.

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:
8 mei: Jan Adriaans, Thieu Berkers en Toos Heinsbergen.
22 mei: Pieter Koolen, Peter en Beppie vd Berk.

