Juni 2021

Nieuws van de bestuurstafel
De Corona-cijfers ontwikkelen zich in positieve zin. Het aantal besmettingen en
ziekenhuisopnamen daalt gestaag. De regels staan echter niet toe, dat we het heemhuis zoals
vanouds openstellen. Vanwege de beperkte ruimte is 1,5 meter afstand niet te realiseren.
In mei hebben we de bestuursvergadering vanwege de Corona-maatregelen afgezegd.
Dringende zaken zijn per mail of telefonisch behandeld.
Op dit moment hebben 8 leden hun contributie over 2021 nog niet voldaan. Zoals anderen
hebben ook deze leden in januari een verzoek tot betaling van hun contributie ontvangen en
op 12 april is aan hen een herinnering verstuurd. De betreffende leden worden nog één keer
benaderd.
Het uitblijven van de betalingen leidt tot veel extra werk voor met name de penningmeester en
de ledenadministratie. Vandaar dat wij onze eerdere oproep herhalen om vooral gebruik te
maken van een automatische machtiging.
Gebruikelijk hebben we in februari onze algemene ledenvergadering. Formeel moet de ALV
vóór 1 april plaatsvinden. Vanwege de Corona-maatregelen hebben we deze ALV uitgesteld.
Afhankelijk van de versoepelingen zullen we besluiten wanneer en op welke wijze we de ALV
laten doorgaan.
Voor iedereen geldt: houdt afstand en pas goed op jezelf en een ander.
Namens het bestuur,
Jos Thijssen, secretaris.

Tapijt van Deurne: tijdreis naar 2021
Dit jaar viert Deurne haar 1300-jarig bestaan. De Paramentengroep van de Sint
Willibrorduskerk heeft de rijke historie van Deurne in 40 taferelen op een imposant
borduurwerk tot leven gebracht.
Veel foto’s en andere informatie hiervoor zijn mede door onze Heemkundekring aangeleverd.
De opening van de tentoonstelling was op 30 mei in besloten kring.
Bij de tentoonstelling is ook een boek verschenen, dat onder andere verkrijgbaar is bij de VVV
en bij Boekhandel Berkers.
Vanaf 1 juni is de tentoonstelling te bezoeken tijdens de reguliere openingstijden van de kerk.

Helmond in 100 stukskes
vuilnis met verhalen
Onze zustervereniging Heemkundekring Helmont
heeft een boek uitgegeven met verhalen bij
vondsten uit een vuilnisstortplaats, welke lag op de
grens tussen de gemeenten Mierlo en Helmond.
Alhoewel het ‘Helmondse’ verhalen zijn zullen veel
voorwerpen uit het boek ook voor de inwoners van
Deurne herkenbaar zijn.
Voor nadere informatie zie Heemkundekring
Helmont of neem contact op
met info@heemkundekringhelmont.nl.

Expositie historische kaarten
Vanaf begin juli 2020 was er in de hal van het gemeentehuis een expositie van historische
kaarten, waarvan het basismateriaal door enkele van onze leden aangeleverd was. Uit
navraag bij de gemeente is gebleken, dat er veel belangstelling voor deze expositie is
geweest. Er kwamen veelal positieve reacties.
Op 27 mei 2021 hebben we de expositie verwijderd. De kaarten zijn nu in het bezit van onze
heemkundekring. Wij bedanken de gemeente voor de mogelijkheid om deze kaarten in hun hal
te mogen tentoonstellen.
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