Mei 2021

Nieuws van de bestuurstafel
Ook de persconferentie van dinsdag 20 april 2021 biedt ons weinig soelaas. De
aangekondigde versoepelingen zijn (nagenoeg) niet op onze heemkundekring
van toepassing. De meeste 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.
In april hebben we als bestuur via email weer “vergaderd”. Een aantal zaken uit
dat overleg treft u hieronder aan:
•

•

•

•

Alhoewel het revalidatieproces van Leny Hendriks nog een hele tijd zal
duren heeft zij haar taken inmiddels weer opgenomen. Alleen de
ledenadministratie blijft bij het secretariaat.
Het bestuur heeft ingestemd met het voorstel om de hosting van
DocuDataDeurne onder te brengen bij YourHosting. Verderop in deze
nieuwsbrief wordt hier nader op ingegaan.
We krijgen de laatste tijd zowel van leden als van niet-leden zaken
aangeboden. Zo hebben we in de nieuwsbrief van maart aandacht
besteed aan een schenking uit de nalatenschap van Frederik Ouwerling.
Onlangs hebben we weer een paar ‘bijzondere’ schenkingen ontvangen.
We zijn van plan om aan dit soort ‘bijzondere’ schenkingen in de
nieuwsbrief aandacht te besteden. De grens wat wij als ‘bijzonder’
ervaren is steeds voor discussie vatbaar, waarbij we niemand voor het
hoofd willen stoten. Hopelijk hebt u begrip voor de gemaakte keuzes.
Aan de binnenzijde van de buitenmuren in de huiskamer en de
bibliotheek zitten hechtgebonden platen van de asbestsoort chrysotiel.
Uit ingewonnen informatie o.a. via de site van de GGD komt naar voren,
dat het geen kwaad kan om deze platen te laten zitten. Voor het
verwijderen hiervan zou de complete bibliotheek afgebroken en tijdelijk
elders opgeslagen moeten worden.

•

In het kader van ‘Deurne 1300 jaar’ willen een aantal organisaties een
expositie opzetten en daarvoor zaken van ons lenen. Voor uitleen
hanteren we al jaren een aantal uitgangspunten:
- wij staan positief over samenwerking met maatschappelijke
organisaties.
- tijdelijke uitleen alleen voor zaken, die wij nu zelf niet exposeren.
- uitleen leggen we vast middels een bruikleenovereenkomst.
- gebruik van fotomateriaal kan een goed alternatief voor uitleen zijn.

Voor iedereen geldt: Houdt afstand en pas goed op jezelf en een ander.
Namens het bestuur, Jos Thijssen, secretaris.

Docudata is verhuisd
Om technisch redenen is de website van DocuDataDeurne verhuisd naar een
andere hosting.
Het nieuwe webadres is nu: www.deurnewiki.nl/ddd
Voorlopig wordt automatisch een doorschakeling gemaakt van het oude
webadres www.docudatadeurne naar het nieuwe. Op termijn komt het oude
webadres te vervallen en daarom is het aan te raden om nu al rechtstreeks het
nieuwe adres in uw voorkeurpagina’s op te nemen en het oude te laten
vervallen. Uw wachtwoord blijft ongewijzigd. Het is aan te raden ook het
wachtwoord naar het oude adres te laten vervallen en opnieuw rechtstreeks
naar het nieuwe adres op te slaan.

Koninklijke onderscheidingen

Ook dit jaar zijn twee van onze leden en één van onze
Vrienden koninklijk onderscheiden voor hun vrijwillige
inzet voor de maatschappij. Het betreft:

Michiel Dankers
Hij zet zich al vele jaren in voor de gemeenschap van
Deurne en voor diverse brancheverenigingen in de
bouwsector. Hij is vriend van onze heemkundekring.
Michiel is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau.

Martien van Rijt

Hij zet zich vooral in voor maatschappelijke
organisaties in met name Zeilberg. Hij is lid van onze
heemkundekring. Martien is benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau.

Sjaak Eijsbouts
Hij zet zich vooral in voor mensen en organisaties in
met name Vlierden. Daarnaast is hij een lid van onze
heemkundekring. Sjaak is benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau.

Graag feliciteren wij de gedecoreerden met hun benoeming in de Orde van
Oranje Nassau! Meer informatie over deze drie heren én de overige
gedecoreerden in de gemeente Deurne leest u in dit artikel: www.ed.nl
(foto's: Hein Verbakel/ED)

CCDee TV
Cultuurcentrum Deurne heeft op 26 maart een nieuw concept
gepresenteerd: CCDee TV: een maandelijkse talkshow vol showbizz,
cultuur en lifestyle.
Het doel is om iedereen uit Deurne en omgeving kennis te laten maken
met verschillende vormen van cultuur, waarbij het Cultuurcentrum een
centrale plaats in Deurne inneemt.
De uitzending wordt maandelijks op de laatste vrijdag van de maand om
19:30 uur uitgezonden via het Youtube kanaal van het cultuurcentrum.
Tips en ideeën: stuur een mail naar ccdeetv@ccmvd.nl.
Meer informatie is ook te vinden op de website van
CCD: https://www.ccdeurne.nl.

Herinnering betaling contributie
Medio april was er van 30 leden (adressen) nog geen contributie ontvangen.
Door de penningmeester is inmiddels een herinnering aan deze leden
verstuurd. Hopelijk is daar inmiddels gehoor aan gegeven.
Het versturen van herinneringen is extra werk voor de penningmeester. Om
vergeten te voorkomen zijn wij voorstander van het gebruik van een
automatische machtiging.
Zie: http://www.heemkundekringdeurne.nl./uploads/pdf/inschrijfformulier-ensepa-machtiging-.pdf
Bent u het niet met de afschrijving eens, dan kunt u het bedrag via uw bank
laten terugboeken.

Schenkingen
Via Sjef van Ooij ontvingen we digitaal een boek over
pater Martien van Ooij.
Met toestemming van de familie van Ooij is dit boek via
een link op DeurneWiki te raadplegen:

Link: https://www.deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=De_bulldozer_met_zijn_g
limlach
Ook via de link naar Martien van Ooij op DeurneWiki is dit boek te benaderen.

Van de familie Verhoeven ontvingen we naast een
aantal boeken een paar bijzondere kannen. De
aardewerk kannen hebben een aparte “tekening” en
zijn opvallend van kleur.
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