Augustus 2021

Nieuws van de bestuurstafel
Nog steeds speelt Corona ons parten. Het oplopend aantal besmettingen beperkt onze zo
gewenste vrijheid. Desondanks zijn er een aantal activiteiten gepland namelijk:
•
•
•

De Algemene Ledenvergadering op woensdag 15 september 2021 in Den Draai
De kleine excursie op zaterdag 11 september 2021.
De lezing ‘Boeren in de Peel en Kempen rond 1800.op woensdag 22 september
2021

Het doorgaan van deze activiteiten is natuurlijk afhankelijk van de situatie rond Corona op
dat moment. Hou voor de laatste stand van zaken de website in de gaten. Houdt u bij het
doorgaan van de activiteiten aan de dan geldende Corona-regels.
Voor iedereen geldt: houdt afstand en pas goed op jezelf en een ander.
Namens het bestuur,
Jos Thijssen, secretaris

Film over het Leegveld
In het kader van ‘Deurne 1300’ heeft de filmclub een film over het Leegveld gemaakt,
waarin een beeld wordt geschetst van het leven rond het Leegveld tussen 721 en 2021. Dit
in nauwe samenwerking met de VVV, het Prehistorisch Dorp in Eindhoven, de Klotlanders,
Natuurpoort De Peel en onze eigen heemkundekring. Veel personen hebben namens hun
organisatie of op persoonlijke titel een bijdrage aan de film geleverd. Samen met 5 andere
Pareltjes uit de Peel wordt de film vertoond tijdens de Nacht van het Witte Doek.
De première staat gepland voor vrijdag 27 augustus op het plein voor het Dinghuis en het
Groot Kasteel.

Boortorens in de Peel
In het begin van de vorige eeuw is er ook in Helenaveen gezocht naar steenkool. Nabij de
Geldersestraat in Helenaveen en de Eikenlaan in Liessel zijn proefboringen verricht.
Op initiatief van een van onze leden heeft onze heemkundekring zich ingespannen om dit
stukje geschiedenis zichtbaar te maken. Nabij de Geldersestraat komt een informatiebord,
waarop het een en ander over de proefboring wordt vermeld. Inmiddels heeft de gemeente
toestemming gegeven om dit informatiebord op te richten. Het bord zal waarschijnlijk in
september worden geplaatst.

Het Deurnese erfgoed krijgt een wettelijke basis
Een historisch moment in het erfgoedbeleid van de overheid werd bereikt op 6 juli
2021, toen door de gemeenteraad van Deurne de erfgoedvisie werd vastgesteld.

Dat is een voorlopig eindpunt van een traject van enkele jaren, waarin door
onderzoeks- en adviesbureau RAAP in samenwerking met Omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant en Monumenten Advies Bureau een inventarisatie van ons erfgoed
werd gedaan en speerpunten werden vastgesteld.
Daar heeft ook onze heemkundekring met DeurneWiki, DocuDataDeurne en de
adviezen van een aantal leden haar steentje aan mogen bijdragen.
Wie belangstelling heeft voor het verhaal van Deurne, de erfgoedvisie 2021-2028 en
de gebouwen en ensembles, die die komende jaren de focus van ons en onze
bestuurders zullen hebben, kan hierover informatie vinden op Docudatadeurne (zie
aldaar menu links: Erfgoedkaart).

Kleine excursie naar Duitse Oorlogsbegraafplaats in
Ysselsteyn op zaterdag 11 september
Na een onverwachte lange pauze hebben we dan eindelijk weer een activiteit.
Als men het begrip oorlogsslachtoffers laat vallen, dan denken de meeste mensen vandaag
de dag aan gesneuvelde Nederlanders en Geallieerde militairen. Men denkt vaak niet aan
Duitse slachtoffers, Hoewel er, alleen al in de gemeente Deurne, toch ruim 250 Duitse
soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog sneuvelden. Deze werden voornamelijk in, soms
provisorische, veldgraven of op begraafplaatsen binnen de gemeente begraven.

In 1949 werd in de gemeente Deurne begonnen met het herbegraven naar de Duitse
begraafplaats in Ysselsteyn.
Dit ereveld kreeg op wens van de Amerikaanse overheid reeds in 1946 gestalte. Nu, 75
jaar later, rusten op deze begraafplaats ruim 32.000 oorlogsdoden, zowel soldaten als
burgers en waarvan het grootste aantal (ongeveer 25.000) de dood vonden op Nederlands
grondgebied.
Het kerkhof wordt sinds 1976 onderhouden door de Duitse Volksbund. In 2021 is er een
nieuw bezoekersgebouw opgeleverd met horecagelegenheid en een tentoonstelling. We
gaan er van uit dat het op de excursiedag operationeel zal zijn.
Onze gids is Richard Schoutissen. Richard kwam in 1995 voor de liefde in Deurne wonen.
Bij zijn verkenning van de streek werd hij getroffen door de sobere graven op het kerkhof in
Ysselsteyn. Hij besloot onderzoek gaan te doen naar de Duitse overledenen, waar hij nu al
25 jaar mee bezig is. Dit resulteerde in de oprichting van de stichting Oorlogsslachtoffers.
Daarnaast heeft hij alle oorlogsslachtoffers van- en in de gemeente Deurne (op dit moment
715 in totaal) in kaart gebracht www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne.
De rondleiding is op zaterdag 11 september en begint om 14:00 uur. Vervoer op eigen
gelegenheid naar de Timmermannsweg 75 te Ysselsteyn. Verzoek om 13:45 uur aanwezig
te zijn op de parkeerplaats aldaar. Voor leden is de rondleiding gratis; niet leden betalen €
3,-. Indien u wilt deelnemen graag een mailtje naar de coördinator Klaas
Hendriks klaashendriks@planet.nl dan kunnen we een inschatting maken van het aantal
deelnemers. Ook voor vragen kunt u dit e-mailadres gebruiken.
Werkgroep Lezingen en excursies
P.S. Wij zoeken nog iemand die onze werkgroep wil versterken.

Lezingen op 22 september en 20 oktober gaan door!
Het is de bedoeling de geplande lezingen, over de geschiedenis van de landbouw in
Deurne van Frans Aarts op 22 september en die over de Bokkenrijders van het duo
Rocky Grispen/Frits Speetjens op 20 oktober, door te laten gaan. Dit uiteraard met
inachtneming van de dan geldende coronamaatregelen zoals gepaste afstand en
registratie. Tijd en locatie: om 20:00 uur in het Cultuurcentrum aan het Martinetplein in
Deurne. Dus zet dit alvast in je agenda! De details over beide lezingen worden
gepubliceerd in de volgende nieuwsbrieven en op de website.
Klaas Hendriks, coördinator Werkgroep Lezingen en Excursies

