Juli 2022

Nieuws van de bestuurstafel
Onderstaand een aantal zaken, die tijdens de laatste bestuursvergadering aan de
orde zijn geweest.
•

•

•

•
•

•

Na herhaalde herinneringen hebben 4 leden hun contributie nog steeds
niet betaald. Deze leden worden nog één keer benaderd. Als betaling
achterwege blijft wordt hun lidmaatschap als beëindigd beschouwd.
Voorheen werd het graf van onze naamgever H.N. Ouwerling door een
inmiddels overleden lid onderhouden. Wij zijn nu op zoek naar een
vrijwilliger, die dit graf op het monumentale RK-kerkhof in Deurnecentrum wil onderhouden. Graag uw aanmelding bij het secretariaat.
Louis Litjens legt per 1 juli 2022 zijn taken in het kader van de werkgroep
Archeologie neer. De werkgroep Archeologie wordt nu voortgezet door
Andrew Jones (coördinator) en Hanny Ploegmakers. Bij deze willen wij
Louis van harte bedanken voor zijn inzet en wensen we Andrew en
Hanny veel succes.
Uit de nalatenschap van P.J.J. Martens ontvingen we 11 schilderijen en
tekeningen, die door zijn vader, de heer P.H. Martens, zijn gemaakt.
Onze heemkundekring heeft zich weer aangemeld voor de Rabo
ClubSupport, waarvoor in de periode van 5 tot en met 27 september
gestemd kan worden. Ons doel is een bijdrage in de uitbreiding en
inrichting van onze expositieruimte om oude gereedschappen van lokale
herkomst ten toon te stellen. Wij roepen u allen op om ook familie en
bekenden te motiveren op ons te stemmen, zodat we ons doel zo goed
mogelijk kunnen realiseren.
De komende maanden gaat menigeen met vakantie. We hebben dan
ook besloten, dat we per 1 augustus geen Nieuwsbrief doen uitgaan.

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

Educatie 2022
Dit jaar hebben een groot aantal vrijwilligers gastlessen over heemkunde
verzorgt voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen in de gemeente Deurne.
Onderstaand bericht ontvingen we van Maartje Bogaerts-van de Vossenberg
(Cultuurcoach Leef!).:
Hierbij nog even een korte terugkoppeling aan de hand van de evaluaties van
de leerkrachten. Het gemiddelde eindcijfer was een 8,3, dus een positieve
ervaring!
Enkele leuke opmerkingen:
- de kinderen waren zeer onder de indruk van de leeftijd van de mevrouw. Dat
zij zoveel wist en zo goed kon vertellen. Mijn complimenten voor de sprekers
- Nogmaals erg leuk om mensen met passie en enthousiasme horen te
vertellen over het dorp waar de kinderen opgroeien. Dit zorgt voor een hoge
betrokkenheid. Leuk!
- ja, er werd ook aangesloten bij de belevingswereld van de kinderen (bijv. door
de schoolfoto). Er werd veel ingegaan op de inbreng/vragen van de kinderen.
Er was voldoende interactie.
Een paar tips/aandachtspunten die zijn genoemd:
- bij sommige scholen ging het bezoek niet door, daarin kon de communicatie
beter.

Onthulling herinneringsbord Jules de Corte
Zaterdag 25 juni 2022 hebben ruim 70 belangstellenden de onthulling van een
bord ter herinnering aan Jules de Corte bijgewoond. Dit bord staat nabij
Geldersestraat 9 in Helenaveen. In dit huis heeft Jules de Corte vanaf 1973 tot
aan zijn overlijden in 1996 gewoond en gewerkt. Het bord is op initiatief van de
huidige bewoners Grace en Willem-Jan van der Sanden door Heemkundekring
H.N. Ouwerling gerealiseerd.
Na een welkom door voorzitter Jan Adriaans voerden wethouder Willy van den
Berg en Ernst de Corte (zoon van Jules) het woord. Het herinneringsbord is
niet alleen van cultuurhistorische waarde maar ook toeristisch van belang.
Daarna bracht Ernst het lied ‘Helenaveen’ ten gehore.
Als slot werd het herinneringsbord door de wethouder en door Ernst onthuld.
Na de onthulling werden alle aanwezigen door de bewoners uitgenodigd voor
een kopje koffie met wat lekkers en bracht Ernst nog een aantal nummers van
zijn vader ten gehore.
Voor meer informatie over deze locatie verwijzen wij u naar DeurneWiki:
https://www.deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=Geldersestraat_9

Excursies
De Grote dagexcursie op zaterdag 9 juli naar de Oost-Betuwe gaat definitief
door!
We hebben momenteel 45 inschrijvingen. Zorg dat je om 7:45 uur aan de
achterkant van het Station, Fabrieksstraat, aanwezig bent, opdat we om 8:00
uur kunnen vertrekken!
Op zaterdag 10 september hebben we de kleine middagexcursie gepland. Dit is
dit jaar een bezoek aan de Kilsdonkse Molen. https://kilsdonksemolen.nl. Deze
unieke molen is de enige combinatie water- en windmolen die er in ons land
nog over is. We krijgen een rondleiding met ervoor en erna een drankje. Kosten
zijn € 10,-, te voldoen in cash op de excursiedag. De molen bevindt zich op het
adres: Kilsdonkseweg 4-6, 5473KK Heeswijk Dinther. Vervoer op eigen
gelegenheid. Route via de N279; na Veghel, na afslag A50, eerste afslag
nemen! Deelnemers moeten zich aanmelden via e-mail, dan weten we hoeveel
er meegaan! Mensen die vragen hebben of zich willen inschrijven kunnen
mailen naar klaashendriks@planet.nl

Bezetting openstelling heemhuis op zondag:
10 juli: Jan Adriaans – Dini Knijnenburg – Jan Bekkers
24 juli: Jos Thijssen – Antoine van Baars – Annie Engelen.
14 augustus: Leny Hendriks – Toos Heinsbergen – Piet Driessen
28 augustus: Thom van der Straaten – Thijs Flipsen – Thieu Berkers

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
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