Nieuwsbrief oktober 2022

Nieuws van de bestuurstafel
Onderstaand een aantal zaken, die tijdens de bestuursvergadering van eind augustus aan
de orde zijn geweest. Vanwege vakantie van enkele bestuursleden is deze vergadering
vervroegd.
• De vrijwilligersmiddag staat gepland voor zaterdagmiddag 8 oktober 2022. Alle
vrijwilligers hebben via het secretariaat een uitnodiging ontvangen. Aanmelding kon
tot 1 oktober per mail bij Leny Hendriks. Op deze middag wordt de naam van de
‘vrijwilliger van het jaar’ bekend gemaakt.
• De boekenbeurs staat gepland voor zondag 9 oktober 2022 tussen 14:00 en 17:00
uur in de tuin van het heemhuis. Leden, die zelf boeken willen aanbieden, kunnen
zich melden bij Thom van der Straaten via iuzu47bw@hetnet.nl.
• Op maandag 10 oktober 2022 staat er een werkgroepenoverleg op het programma.
Voor dit overleg zijn alle contactpersonen van de diverse werkgroepen uitgenodigd.
Inbreng vanuit de werkgroepleden kan via hun contactpersoon.
Een aantal andere zaken zijn hierna als een apart item opgenomen.
Namens het bestuur,
Jos Thijssen, secretaris.

Bestuur
Een paar dagen na de bestuursvergadering van 29 augustus 2022 heeft Tiny Koppens
aangegeven met onmiddellijke ingang tussentijds af te treden. Vanwege een aantal andere
activiteiten kon ze niet voldoen aan de verwachtingen, die ze zelf als bestuurslid koestert.
Wel blijft ze zich inzetten als vrijwilligster bij de zondag-openstelling en binnen de
werkgroep Lezingen en Excursies.
Als bestuur respecteren we haar besluit en bedanken haar voor haar inbreng in de voorbije
periode. In de komende maanden zullen haar taken binnen het bestuur opgevangen
worden.
Eerder hebben we al aangegeven, dat in 2023 Jan Adriaans en Leny Hendriks zich niet
meer verkiesbaar stellen. Daarnaast was er nog een vacature binnen het bestuur. Met het
terugtreden van Tiny Koppens zijn we dringend op zoek naar vier nieuwe bestuursleden.
Een vereniging met meer dan 525 leden en ruim 70 vrijwilligers verdient een bestuur, dat
de kerntaken uitvoert en coördinerend kan optreden. Het is de verantwoordelijkheid van de
leden om dit mogelijk te maken door zich ook als bestuurslid in te zetten.
Aanvullende informatie over werkzaamheden binnen het bestuur of aanmelden als
kandidaat voor een bestuursfunctie kan bij Jan Adriaans via
voorzitter@heemkundekringdeurne.nl of bij Jos Thijssen via
secretaris@heemkundekringdeurne.nl.
Mogen wij ook op u rekenen?

Omgrachte Esperhoeve met Peelrandbreuk op de achtergrond

Lezing ‘Mensen en de Peellandbreuk’ op woensdag 19 oktober 2022
door Jan Timmers
Aanvang 20:00 uur in Den Draai Blasiusstraat 2 Zeilberg
Entree voor leden gratis. Niet-leden € 3,Breukbewegingen hebben in oostelijk Brabant het landschap voor een belangrijk deel
gevormd. Er zijn hoogteverschillen ontstaan en de waterhuishouding is sterk beïnvloed
Andere aspecten
Ook nog andere aspecten hadden invloed op de manier waarop mensen het landschap
gebruikten en beleefden. In de lezing wordt ingegaan op allerlei bijzonderheden in de buurt
van breuken en de manier waarop mensen daarvan gebruik hebben gemaakt en hoe ze
ermee omgingen. Niet de oorzaak van het ontstaan van de Peelrandbreuk en de
geologische verschijnselen vormen het zwaartepunt, maar wat je er nu nog van merkt en
ziet in het landschap en wat mensen ermee deden.
Over de spreker
Jan Timmers is al veel jaren actief op het gebied van lokale en regionale geschiedenis,
archeologie en historische geografie. Het is begonnen als hobby, maar heeft geleid tot
publicaties en advieswerk. Het interessegebied groeide van Gemert tot oostelijk Brabant en
de geschiedenis ván en ín het landschap is de rode draad daarin. Het begint met het
ontstaan van het landschap als de basis voor het gebruik en de ontginning ervan.
Langzaamaan zet de mens het landschap steeds meer naar zijn hand, waarvan vele
historische landschapselementen getuigen. Over dit brede scala aan onderwerpen verzorgt
Jan Timmers lezingen. Website: www.jantimmerscultuurhistorie.nl

Hans van den Broek spreekt bij de
opening van de tentoonstelling

één van de vitrines

Opening tentoonstelling ‘Pottenbakkers en keramiek’
Zo’n 40 belangstellenden hebben op zondag 11 september de opening van de
tentoonstelling met de keramiekverzameling van Thom van der Straaten bijgewoond.
Na het welkomstwoord van voorzitter Jan Adriaans deed Hans van den Broek op ludieke
wijze zijn zegje over zijn kennismaking met klei en pottenbakkers. Hij sprak ook zijn
bewondering uit over deze prachtige verzameling en opende daarmee de tentoonstelling.
Ook de aanwezigen waren vol lof over wat er zoal werd getoond.
De tentoonstelling is nog een aantal maanden te bewonderen. Het is zeker de moeite
waard om deze kleurrijke en toch ingetogen collectie te komen bekijken.

Hoe is het nou … in Deurne?
Miranda van de Mortel, lid van onze heemkundekring, heeft een legpuzzel uitgebracht, die
betrekking heeft op Deurne. Je puzzelt de hedendaagse versie van een oude ansichtkaart
op de puzzeldoos, waarop 5 plekken centraal staat. Anneke en Hans van Hoek hebben
vanuit het beeldarchief de nodige foto’s aangeleverd. Pieter Koolen heeft gezorgd voor de
korte toelichtende teksten.
Meer informatie is te lezen op haar website www.mirandavandemortel.nl of via
info@mirandavandemortel.nl.

Kleine Excursie naar Kilsdonkse Molen op zaterdag 10 sept 2022
Waarschijnlijk ligt het aan de afstand (toch 32 km),
die met eigen vervoer afgelegd moest worden.
Mensen, voor wie deze afstand geen probleem is,
moeten beslist de molen al eens bezocht hebben.
Hoe het nou kwam blijft gissen, maar na 10
aanmeldingen waren we uiteindelijk maar met 8
deelnemers over.
Deze 8 deelnemers werden na een kopje koffie door
een kundig gids rondgeleid door de water/windmolen,
waarvan het binnenwerk in 2009 helemaal opnieuw
gemaakt was. Ondanks de drukte van andere
bezoekers was het de moeite waard.
Na afloop dronken we nog een drankje en was het
tijd om naar huis te gaan.
Het is een prachtige locatie en de molens zijn een
plaatje. Zeker een plek om met je familie nog eens
aan te doen. De werkgroep echter heeft besloten om
voor volgend jaar de kleine excursie dichter bij huis
te houden.
Namens deze werkgroep
Klaas Hendriks

Bezetting openstelling heemhuis op zondag:11 september
• 9 oktober: Tiny Koppens en Jan Bekkers
• 23 oktober: Josée en Pierre van der Loo, Dini Knijnenburg en Annie Engelen

