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Nieuws van de bestuurstafel
Ook de persconferentie van dinsdag 23 maart 2021 biedt ons weinig soelaas. Alle
beperkingen zijn intact gebleven. Dat betekent, dat we nog steeds niet fysiek bij elkaar
mogen komen. Ons heemhuis wordt alleen door een enkeling bezocht om daar
werkzaamheden te doen. Met mooi weer in het verschiet beginnen ook weer de
werkzaamheden in de tuin.
De redactie van D’n Uytbeyndel heeft weer voor een dikke uitgave gezorgd, die begin
april (digitaal) wordt verspreid.
Van diverse kanten worden er spullen aangeboden, die door onze vrijwilligers in de
juiste systemen worden geregistreerd. Ook de bijdragen, die menigeen aan DeurneWiki
en DocuDataDeurne levert, gaan onverminderd door. Onze dank gaat uit naar al onze
vrijwilligers, die zich, ondanks alle beperkingen, steeds voor onze vereniging blijven
inzetten.
De komende maanden zullen er door ons geen activiteiten georganiseerd worden. De
werkgroepen ‘Tentoonstellingen’ en ‘Lezingen en excursies’ hebben dat in overleg met
het bestuur bepaald.
Voor iedereen geldt: houdt afstand en pas goed op jezelf en een ander.
Namens het bestuur,
Jos Thijssen, secretaris.

Lezingen

De voorbije maand heeft de werkgroep Lezingen overlegd met de leiding van het
CultuurCentrumDeurne. Daarbij is gesproken over het stappenplan voor de heropening
van het CCD, dat natuurlijk afhankelijk is van de ontwikkelingen rond Corona. Zeker tot
de zomervakantie hebben zij ons niets te bieden. De voor mei en juni geplande lezingen
gaan dus zeker niet door. Een besluit over de overige lezingen en de middagexcursie
wordt in augustus genomen.

Tentoonstellingen
In ons jaarprogramma hebben we onder voorbehoud de tentoonstelling ‘Theater door de
tijd’ aangekondigd voor de periode van 11 april tot en met 26 september. Vanwege de
huidige en voor de nabije toekomst te verwachten situatie rond Corona wordt deze
tentoonstelling zeker tot augustus uitgesteld. In juli/augustus bekijken we of de
tentoonstelling dan wel op een verantwoorde manier kan doorgaan.

Terugkijktip
Het begon op Vreekwijk is de titel van een kort toneelstuk dat op 17 maart 2018
bij gelegenheid van het veertigjarig bestaan van heemkundekring H.N.
Ouwerling werd opgevoerd in Zalen van Bussel.
Het toneelstuk refereert naar het oude gebruik van een volksvergadering die zowel
in Deurne als in Vlierden jaarlijks op 17 maart plaatsvond en waarbij twee
nieuwe borgemeesters werden gekozen en het reglement op het gebruik en
onderhoud van de gemene gronden, wegen en waterwegen jaarlijks opnieuw werd
aangevuld en vastgesteld. In Deurne vond deze volksvergadering plaats
op Vreekwijk.
Het toneelstuk onder regie van Frans van de Pas werd opgevoerd door leden van
samenwerkende Deurnese toneelgezelschappen onder Dit Deurne van ons, te
weten De Klotlanders, De Peelcomedianten en toneelgroep Bejato, aangevuld met
een aantal onervaren amateurs, waaronder burgemeester Hilko Mak.
Het script werd geschreven door Frans van de Pas en Stefan van der Heijden.
Klik op de button hieronder om de film te starten.
Veel terugkijkplezier!
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