Oktober 2021

Nieuws van de bestuurstafel
Op de persconferentie van 14 september 2021 zijn enige versoepelingen van de Coronaregels aangekondigd. De belangrijkste aanpassing voor onze vereniging is het loslaten van
de afstandsnorm van 1,5 meter.
Volgens een informatieblad van de Rijksoverheid is bezoek aan een museum zonder een
Coronatoegangsbewijs toegestaan. Op basis van deze informatie zullen wij bezoekers niet
om een QR-code vragen. De meeste van onze bezoekers zullen inmiddels wel
gevaccineerd zijn. Wij roepen eenieder op om bij Corona-gerelateerde klachten ons
heemhuis niet te bezoeken. Hopelijk hebt u begrip voor ons standpunt.
Op 15 september 2021 was onze vanwege Corona uitgestelde jaarvergadering, waarbij 45
leden aanwezig waren. Mevrouw Tiny Koppens werd als nieuw lid van het bestuur
gekozen. Zodra het verslag van deze jaarvergadering op DocuDataDeurne wordt geplaatst
melden wij dat in de Nieuwsbrief.
Voor iedereen geldt: pas goed op jezelf en een ander.
Namens het bestuur,
Jos Thijssen, secretaris.

Dringend gastheren/gastvrouwen gevraagd!
Elke tweede en vierde zondag opent ons heemhuis aan de Stationsstraat 73 in
Deurne haar deuren voor bezoekers. U wordt dan hartelijk ontvangen door onze
vrijwilligers.
Wij zijn op zoek naar gastheren en gastvrouwen die op deze zondagen de bezoekers
een warm welkom heten. Op deze dagen is het heemhuis van 14.00 tot 17.00
geopend en zijn er drie vrijwilligers aanwezig. Er is altijd één vrijwilliger aanwezig die
het heemhuis goed kent, de eindverantwoordelijkheid heeft en kennis heeft van en
over de heemkundekring.
Investering: Het gaat om ongeveer drie middagen per jaar.
Wilt u ook een steentje bijdragen aan het goed functioneren van onze vereniging? Of
wilt u misschien eerst meer informatie? Neem dan contact op met Leny Hendriks via
telefoonnummer 0493-31 43 03 of stuur een mail naar h.hendriks752@upcmail.nl

Verslag van de lezing door Frans Aarts
“Twee eeuwen boerenbedrijf in Deurne”
Op woensdag 22 september 2021 was er na 20 maanden coronapauze eindelijk weer een
lezing. Ongeveer 65 belangstellenden waren op komen dagen voor de voordracht van
Frans Aarts in het Cultuurcentrum aan het Martinetplein, ditmaal door de geldende
coronaregels in de grote zaal. De aanwezigen volgden met interesse de onderhoudende
lezing van de spreker.
Frans vertelde met ondersteuning met lichtbeelden en aan de hand van 4 generaties uit zijn
eigen familie de geschiedenis van het boeren in Deurne. Het grootste gedeelte van die
periode voerde armoede de boventoon en maar langzaam veranderde de situatie van
allerellendigst na een onderzoek in 1781 tot leefbaar kort na de Tweede Wereldoorlog.
Verschillende keren waren er omslagen. Zo stonden koeien eerst binnen op de potstal,
daarna buiten ver van huis, dan weer buiten dicht bij huis en vervolgens weer binnen in
stallen. In de tweede helft van de 19e eeuw, bij de industriële revolutie, leverde de rogge
niets meer op door de import uit de Verenigde staten en daardoor werd de boterproductie
interessanter door de verstedelijking en ontstonden er in Deurne boterfabriekjes.
Een belangrijk persoon die een positieve draai wist te geven aan het boerenbedrijf was
Hendrik Roes, eerst kapelaan en daarna pastoor in Deurne. Hij wilde niet dat de boeren in
de steden gingen werken en zodoende in aanraking kwamen met het socialisme. Daarom
zette hij zich in om het boerenbedrijf lucratiever te maken. In 1908 maakte hij zijn parochie
tot nationale proeftuin voor het gebruik van de toen opkomende kunstmest. Er kwamen
zogenaamde betoogvelden. Een oude foto toont hopen koolrapen van verschillende
afmetingen, de opbrengsten van zo’n betoogveld, die het voordeel van die kunstmest
verduidelijkte. Roes schreef voor de boeren begrijpelijke landbouwleerboeken en was erbij
toen er een Boerenleenbank werd opgericht. Er kwam verbetering door de oprichting
van een landbouwschool, een fokvereniging, het stoomzuivelfabriek en de Boerenbond.
De toeschouwers zaten steeds geboeid te luisteren. Het was opmerkelijk stil in de zaal en
er werd bijna niet gehoest. De grote zaal met de relatief weinig aanwezigen en de door de
corona weggebleven griepgolf speelden hierin zeker een rol, maar niet de enige. Frans
wist, soms in sappig Deurnes, met zijn goede verhaal de aandacht vast te houden en liet
de mensen voldaan huiswaarts keren.
Namens de Werkgroep Lezingen en excursies, Klaas Hendriks

13 Familienamen in Deurne 1300
In 2021 is het 1300 jaar geleden dat de naam Deurne voor het eerst wordt genoemd.
Voor Marlon Tielemans en Hans van de Laarschot de aanleiding om een boekje
samen te stellen met familienamen en wel de in 2021 in Deurne meest voorkomende
familienamen.
Aan elke naam is een interessant aspect uit de historie van Deurne verbonden.
Wilt u ook weten welke namen dat zijn?
Het boekje is verkrijgbaar bij VVV Deurne en boekhandel Berkers of per e-mail
via vlaasch@planet.nl (met vermelding van adres voor de bezorging). De prijs is €
2,00.

Platform Rampjaarherdenking
In 2022 wordt herdacht, dat in 1672, volgend jaar
dus 350 jaar geleden, het Rampjaar was. Een
periode van rampspoed was aangebroken.
Degenen, die belangstelling hebben voor dit deel
van onze vaderlandse geschiedenis, verwijzen wij
graag naar de website www.rampjaar1672.info

Excursie naar de Duitse Oorlogsbegraafplaats in
Ysselsteyn
Aan de excursie op 11 september 2021 naar de Duitse Oorlogsbegraafplaats werd
door zo’n 35 personen deelgenomen. In zijn openingswoord memoreerde Klaas
Hendriks, dat precies 20 jaar geleden de Westerse wereld werd getroffen door de
aanval op de Twin Towers.
Richard Schoutissen nam de aanwezigen mee op een grote wandeling over de
begraafplaats, waarbij hij stil stond bij graven van overledenen met een bijzonder
verhaal. Met zijn betoog wist hij de groep tot het laatst toe te boeien.
Meer informatie over deze begraafplaats is te vinden
op: www.oorlogsslachtoffers.nl en natuurlijk op DeurneWiki.

Van Landbouwwagen tot XF
De DAF-collectie van Peter Bouwmans
Het was niet overdruk op 26 september bij de opening van de eerste tentoonstelling na de
lockdown, maar degenen die er wel kwamen waren vol lof.
Na een kort woord van welkom door Jan Bekkers, vertelde Peter Bouwmans over hoe hij
tot het verzamelen gekomen was.
De kers op de taart waren de oldtimer DAF van Ad Verschuren, die naast het Heemhuis
pronkte en de openingshandeling door hem. Ad is reeds meer dan dertig jaar als vrijwilliger
werkzaam is in het DAF-Museum in Eindhoven.
Hij had een constructie gemaakt waardoor hij middels de bediening van “het pientere
pookje” het DAF-logo deed oplichten.

De vitrines zijn gevuld met schaalmodellen vanaf de eerste DAF tot en met de nieuwste
vrachtwagen die onlangs van de band kwam. Daarnaast allerlei curiosa van
relatiegeschenken tot speelgoed, tijdschriften enz.
Deze tentoonstelling is nog te bezichtigen tot en met 9 januari 2022 op elke 2e en
4e zondag van de maand en op de dinsdagavonden.

Onthulling herinneringsbord boortoren in
Helenaveen
Op 5 september 2021 werd op de hoek van de Geldersestraat en de Helenastraat in
Helenaveen een bord ter herinnering aan een boortoren onthuld. In 1906 werd op deze
locatie voor het eerst buiten Limburg steenkool aangeboord op een exploiteerbare

diepte van 987 meter. Later volgden er meer proefboringen onder andere in Liessel aan
het einde van de Eikenlaan nabij het Deurnes kanaal.
De onthulling werd verricht door de heer Biemans, wethouder Cultuur, en de heer Theo
van de Mortel, die het idee heeft aangedragen. Bij de onthulling waren een aantal leden
alsmede een aantal buurtbewoners aanwezig.

Lezingen 20 oktober: Wie waren de Bokkenrijders?
Datum en tijd: Woensdag 20 oktober om 20.00 uur
Sprekers: Rocky Grispen en Frits Speetjens
Waar: Cultuur Centrum Deurne in de grote zaal
Spreker Frits Speetjens duikt in de mengeling van mythe en waarheid rondom de ZuidLimburgse Bokkenrijders (2e helft van de 18e eeuw).
In de 18de eeuw werd Limburg (zowel in Nederland als België) opgeschrikt door
verschillende Bokkenrijdersbendes. Al jaren wordt er onderzoek verricht naar deze
mysterieuze bendes. Waren het de eerste vrijdenkers in onze regio? Was het een list van
de overheid om bepaalde mensen te liquideren? Was het een bende die van hogerhand
werd geleid? Of waren het toch gewoon criminelen?
Spreker Rocky Grispen is filmmaker en al heel zijn leven is hij gefascineerd door de

Bokkenrijders. Hij maakt een speelfilm en documentaire over het onderwerp.
Voorts is hij ook projectleider van “Verborgen Maaseik”, een historisch onderzoek naar de
beruchte Bokkenrijdersgangen op de Grote Markt van Maaseik. Hij vertelt ook over de
Bokkenrijders in Belgisch-Limburg. Ze kregen te maken met drossaard Clercx, ook bekend
als “de uitroeier van de laatste Bokkenrijdersbende”….
Wij volgen, samen met het Cultuurcentrum, de RIVM corona maatregelen.

Geopark Peelhorst en Maasvallei
Geopark Peelhorst en Maasvallei omvat een gebied, dat gerekend kan worden tot de
invloedsfeer van de Peellandbreuk en de Tegelenbreuk. De aanwezigheid van
breuken heeft een diversiteit van landschappen doen ontstaan.
In de periode van september tot december worden wekelijks kleinschalige activiteiten
georganiseerd.
Het programma is te vinden
op https://peelhorstenmaasvallei.nl/ontmoetingen/categorie/ontmoetingen/202109/

Wij doen weer met de Rabo ClubSupport!
Bent u lid van de Rabobank?
Dan kunt u uw stem uitbrengen
van 4 tot en met 25 oktober.
Alvast hartelijk dank!
De Rabobank is gewend om elk jaar verenigingen en stichtingen in de samenleving te
ondersteunen. Ook dit jaar kunnen leden van Rabobank Peelland Zuid in de periode van 4
tot en met 25 oktober hun stem uitbrengen. Hoe meer stemmen op onze heemkundekring
uitgebracht worden, des te hoger wordt de uitkering vanuit de Rabobank.
Dit jaar willen we de ontvangen middelen inzetten voor het digitaliseren van onze archieven
inclusief optimalisatie van DeurneWiki en DocuDataDeurne.
Leden van de Rabobank krijgen bericht hoe en wanneer zij hun stem kunnen uitbrengen.
Maak er gebruik van en stem ook op ons.

Rooster vrijwilligers
Elke tweede en vierde zondag bent u van harte welkom in het heemhuis aan de
Stationsstraat 73 in Deurne. Van 14.00 tot 17.00 uur wordt u warm onthaald door onze
vrijwilligers. In oktober zijn uw gastvrouwen en -heren:
10 oktober: Thom v.d. Straaten en Sjaan van de Weijst
24 oktober: Leny Hendriksen Dini Knijnenburg

