April 2022

Nieuws van de bestuurstafel
De coronabeperkingen zijn opgeheven, maar er is nog steeds sprake
van een groot aantal besmettingen. Ook de griep houdt stevig huis.
Ook binnen onze vereniging moeten leden vanwege ziekte voor
activiteiten afzeggen.
De voorbije maand hebben we als bestuur een aantal zaken aan de
orde gesteld:
•

•
•

•
•

•

Na gesprekken met gemeente en de projectontwikkelaar
hebben we nogmaals onze visie over het bouwproject Lagekerk
aan B&W en aan de Raad kenbaar gemaakt.
De door ons bij de gemeente ingediende subsidieaanvraag is
onlangs weer voor 3 jaar goedgekeurd.
De vrijwilligersdag is voor dit jaar gepland op zaterdag 8
oktober 2022. Aansluitend daarop willen we de boekenmarkt op
zondag 9 oktober organiseren.
Ook dit jaar zullen we op Koningsdag met een stand op de
slingermarkt aanwezig zijn.
De algemene Ledenvergadering wordt gehouden op maandag
11 april 2022 in Den Draai te Deurne-Zeilberg. De uitnodiging
met agenda is inmiddels digitaal naar u verstuurd.
Een aantal besproken zaken worden onderstaand in een apart
item aan de orde gesteld.

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

Herinnering contributie 2022
Al 2 keer eerder hebben wij gevraagd om de contributie over
2022 te voldoen. Nog steeds zijn er een aantal leden, die niet
aan ons verzoek hebben voldaan. Bent u één van de leden die
nog niet betaald heeft maak dan per omgaande uw contributie
naar ons over.
Nog gemakkelijker is om een machtiging af te geven. Het
bespaart ons veel administratief werk en u wordt ontzorgd.
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

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 - Nieuwsbrief maart 2022
Brabants Heem - De Koerier nr 92
Heemkundekring Asten-Someren - De Vonder 2022 nr 1

Opening tentoonstelling Sjef van der Voort in het
heemhuis
Op zondag 13 maart 2022 werd de tentoonstelling ‘Sjef van der Voort
– veelzijdig kunstenaar-‘ geopend.
Na een welkomstwoord door Jan Bekkers, lid van de werkgroep
Tentoonstellingen, hield Marcel van der Voort, zoon van Sjef, een
inleiding over het werk van zijn vader. Hij plaatste kunst in een
mondiaal perspectief en stond ook stil bij het leven van zijn vader.
Ruim 50 personen waren bij ons te gast tijdens de opening van deze
tentoonstelling.

De tentoonstelling is nog te zien tot 28 augustus 2022 tijdens de
reguliere openingstijden van ons heemhuis.
Tijdens de looptijd van deze tentoonstelling zijn boeken over de
werken van Sjef van der Voort te koop in het heemhuis en bij de VVV.

Verslag lezing Noorderlingen en Brabanders
Op woensdag 23 maart was er de eerste door onze Heemkundekring
georganiseerde lezing van 2022.
Wat later, omdat die van januari vanwege Corona verviel. Na enkele
jaren deze activiteit in het Cultuurcentrum aan het Martinetplein
gehouden te hebben werd er dit jaar om organisatorische redenen
van locatie veranderd en waren we te gast in Den Draai in Zeilberg,
waar dit jaar ook de andere lezingen gehouden gaan worden.
De opkomst van totaal een kleine 30 personen mag matig genoemd
worden en naar de reden hiervoor valt slechts te gissen.
De lezing van Hans Flapper was zeker de moeite waard. Hij zette
noord Nederland, voornamelijk de Friezen, tegenover zuid Nederland,
lees Brabanders. In zijn presentatie voor de pauze liet hij zien dat
beide gebieden een zeer verschillende geschiedenis doormaakten en
daar door een andere ontwikkeling hadden.
Waarschijnlijk omdat Hans zelf Friese wortels heeft behandelde hij de
historie van dit deel van Nederland zeer uitvoerig. De lange
onafhankelijkheid en daardoor vrijheid van dit noordelijk gebied stond
o.a. tegenover de lange tijd die het zuiden meemaakte als
Generaliteitsland.
Pas bij de komst van Napoleon rond 1800 werd de zaak mede door
gelijke rechten voor katholieken enigszins rechtgetrokken en kon in
Noord-Brabant de industrie tot ontwikkeling komen. Na de pauze
kwam Hans steeds dichter bij het heden.
Hans Flapper, (Meppel. 1943) Architect.
Hij studeerde te Zwolle (Bouwkunde), te
Amsterdam en Tilburg (Academie van
Bouwkunst, architectuur en
architectuurgeschiedenis).

Project Educatie
Net als vóór corona verzorgen vrijwilligers van onze
heemkundekring in de groepen 7 en 8 van alle basisscholen in de
gemeente Deurne gastlessen, waarin de jeugd kennis kan maken
met heemkunde in al haar facetten. Dit project is onlangs weer
opgestart. Onderstaand een indruk van zo’n gastles.

Vakmanschap is meesterschap
Ons lid Harry Sterken is bezig om de voorwerpen van de
Oudheidkamer, collectie Martien Berkers, op de gevoelige
plaat vast te leggen. Zie hier een staaltje van zijn kunnen.
Een blokschaaf uit 1766 en een passerdoos uit 1910

Het Schetsboek van Deurne
door Henry van den Berkmortel
Lezing op 20 april 2022 om 20.00 uur
in Den Draai te Deurne-Zeilberg
Als kind al had Henry een grote liefde voor tekenen. Na zijn werkend
leven als
reclameman begon hij elke dag een tekening en een verhaaltje te
maken over Deurne. En nu nog tekent Henry van den Berkmortel
vrijwel dagelijks een plek waar hij fietst, wandelt of anderszins
verblijft. In binnen- en buitenland. De liefde voor het tekenen en
schilderen en voor de wereld waarin wij leven is voor hem een basis
van zijn creatieve uitingen. Begonnen als autodidact volgt hij nu een
opleiding aan de Kunstacademie van Arendonk in België.
Omdat hij door zijn werkzaamheden in het bedrijf niet toekwam aan
het creatieve tekenwerk zorgde hij ervoor altijd een schetsboekje op
zak te hebben. Op postkaartformaat maakt hij zo vele ‘Urban
Sketches’, schetsen van de wereld rondom hem. ‘Urban sketching’
avant la lettre.
Daarnaast hield hij zich bezig met modeltekenen van levend model bij
de Vrije Academie in Deurne in het Dinghuis en het maken van
landschapstekeningen.
De grafische opleiding en het
eigen reclamebureau hebben
zijn creatief denken en
vormgeven voortdurend
gevoed. De liefde voor historie
en het schrijven zorgt ervoor
dat er intussen een lijvig
boekwerk is verschenen met de
titel ‘Het schetsboek van
Deurne’. Dit boek is gevuld met
schetsen en verhalen over de
Gemeente Deurne waar hij
woont. Tijdens de lezing zal hij
u laten zien hoe de schetsen
gemaakt worden. Er wordt een
filmpje getoond en u kunt
vragen stellen. Verder zal hij
aan de hand van de schetsen
een aantal verhalen voordragen
die hij geschreven heeft.

Dagexcursie naar de Betuwe zaterdag 9 juli
Na enkele excursie-loze jaren hebben we de draad weer opgepakt en
zijn de voorbereidingen inmiddels zo goed als afgerond. Deze keer
gaat onze jaarlijkse dagexcursie (net als 2 jaar geleden de bedoeling
was) naar verschillende locaties in het oostelijk deel van de Betuwe.
De hoofdpunten van deze excursie zijn bezoeken aan het Tempel/Kerk
museum in Elst in de voormiddag en aan het meest oostelijk gelegen
punt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Fort Pannerden, in de
namiddag.
- Na een busreis van een uur start ons jaarlijkse uitstapje met de
gebruikelijke activiteit, het nuttigen van koffie met gebak. Dit gaat
zich voltrekken op een prachtige locatie: “De herberg bij Kasteel
Doornenburg”. Dit is een van de grootste en meest authentieke
kastelen van Nederland. Het ligt in de bedoeling om vóór de koffie nog
even rond dat slot te wandelen.
- Hierna stappen we de bus weer in om ons naar Elst te laten
brengen. In dit grote Gelderse dorp bezoeken we het Tempel/kerk
Museum in de Sint Maartenskerk. (www.tempelkerkmuseum.nl).
Onder deze kerk zijn fundamenten van 2 Romeinse tempels
aangetroffen. Deze behoren tot de grootste die ten noorden van de
Alpen gevonden zijn. Het zouden wel eens de eerste stenen gebouwen
van betekenis in onze streken geweest kunnen zijn!
Tussen Heerlen (Romeins badhuis) en Elst bestaat hierover onenigheid.
Verder zijn er ook restanten van opeenvolgende Middeleeuwse kerken

en van een 10e-eeuws graf van het zogenaamde Meisje van Elst. Ook
bevinden zich in de zijbeuk vitrines met archeologische objecten. We
krijgen hier een rondleiding van kundige gidsen.
- Om ca 13.00 uur is het tijd om te gaan lunchen. Hiervoor is “Het
wapen van Elst” geselecteerd. Dit restaurant bevindt zich op
loopafstand van het Tempel/Kerk Museum.
- Met een gevulde maag worden we daarna naar het oostelijkste puntje
van de Betuwe gereden voor onze tweede hoofdactiviteit, een bezoek
aan Fort Pannerden. Gelegen tussen de Waal en het Pannerdesch
Kanaal vind je dit bijzondere fort met een lange geschiedenis. Het fort is
in de jaren 70 van de 19e eeuw gebouwd als onderdeel van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie met als functie de vijand tegenhouden die over de
Waal ons land wilde aanvallen en ook om te voorkomen dat het
Pannerdesch Kanaal werd afgedamd en de Nieuwe Hollandse Waterlinie
zo zonder water zou komen te zitten. In de Tweede Wereldoorlog werd
het fort bezet door de Duitsers en na de oorlog was het een bron van
bouwmaterialen én stortplaats van puin en munitie. In 2000 werd het
fort gekraakt om zo het fort voor verval te behoeden. Vanaf 2008 werd
het fort gerenoveerd door de Vrienden van Fort Pannerden.
Professionele gidsen verzorgen daar voor ons een rondleiding. Als de
tijd het toelaat nemen we daar ook nog een afscheidsdrankje.
- Om 8:00 uur precies vertrekken we vanaf de achterzijde NS-station
Deurne-Fabriekstraat met een touringcar van Hebben uit Liessel. Svp
om 7:45 bij de opstapplaats zijn!
- Omstreeks 18:30: Aankomst in Deurne aan de achterzijde NS-station
Deurne-Fabriekstraat.
Kosten per persoon € 50,- 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.
De reis gaat door bij minimaal 45 deelnemers. Mocht de reis niet
doorgaan dan worden de reeds betaalde deelnamekosten teruggestort.
Er kunnen ca 50 deelnemers mee. Voor deelname geldt de volgorde van
aanmelding. Dus, wie het eerste komt, het eerst maalt.
Deadline van opgave is 20 mei 2022. Bij overboeking van het
maximale aantal worden, als u daarom niet mee kunt, uw
overgemaakte deelnamekosten eveneens teruggestort. In een latere
nieuwsbrief (mei/juni) leest u over de stand van zaken.
Voor meer informatie mailt u naar klaashendriks@planet.nl. Bent u niet
in de gelegenheid om te mailen? Neem dan telefonisch contact op met
de coördinator Klaas Hendriks via: 0615170430 (na 18.00 uur).
Het belooft als vanouds een mooie en leerzame dag te worden!
Werkgroep Lezingen en Excursies

Bezetting openstelling heemhuis op zondag:
10 april: Thom van der Straaten, Thijs Flipsen en Annie Engelen
24 april: Leny Hendriks, Piet Driessen en Anneke Boonstra.

www.heemkundekringdeurne.nl

DeurneWiki

DocuDataDeurne

Copyright © 2022 Heemkundekring HN Ouwerling alle rechten
voorbehouden.

