September 2022

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

In onze vorige nieuwsbrief deden we een oproep voor vrijwilligers voor het
onderhoud van het graf van onze naamgever H.N. Ouwerling. Twee personen
hebben positief op onze oproep gereageerd. De heer Hans Keunen gaat het
onderhoud voor zijn rekening nemen. Wij bedanken hem van harte voor zijn
bereidwilligheid.

•

Onlangs hebben we 2 partytenten aangeschaft, zodat we activiteiten zoals de
vrijwilligersdag en de boekenmarkt ook bij regenachtig weer kunnen laten
doorgaan.

•

De vrijwilligersdag staat gepland voor zaterdag 8 oktober 2022.

•

De boekenmarkt staat gepland voor zondag 9 oktober 2022.

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

Kleine excursie op zaterdag 10 september naar de
Kilsdonkse Molen
Na het succes van de grote excursie (hierover later in de nieuwsbrief meer) hebben we de
kleine middagexcursie al weer over enkele dagen. Dit is deze keer een bezoek aan de
Kilsdonkse Molen: https://kilsdonksemolen.nl.
Na het verschijnen van het boek Watermolens in Noord-Brabant van Wim en Wyro (†) van
Heugten in 2020 en zeker na de verrassend interessante lezing “Watermolens en
Watermolenlandschappen in Zuid Nederland” door Hans de Mars van 18 mei jl. is een
bezoek aan dit historische pronkstuk beslist nog actueel. Deze unieke molen is de
enige combinatie water- en windmolen die er in ons land nog over is. Het verhaal van deze
molen begint al in de 13e eeuw.
We krijgen eerst een inleiding in het horecagedeelte, dan een rondleiding door kundige
gidsen + ervoor en erna een drankje. Kosten zijn € 10,- te voldoen contant op de
excursiedag.
De jaarlijkse kleine middagexcursie op zaterdag 10 september 2022 begint om 13:30
uur en duurt tot 16:00 uur. Svp om 13:15 uur bij de molen aanwezig zijn.
De molen bevindt zich op het adres: Kilsdonkseweg 4-6, 5473KK Heeswijk Dinther.
Vervoer op eigen gelegenheid.
Route: vanaf Deurne Helmondsingel richting Helmond, dan rechtsaf langs Dierdonk via de
N279 richting Den Bosch; na Veghel, na afslag A50, eerste afslag nemen en dan bij de
rotonde rechtsaf. Het lijkt ver (34 km) maar het is voornamelijk één rechte weg en de
molen is makkelijk te vinden (te zien in het landschap).
Deelnemers moeten zich aanmelden via e-mail, dan weten we hoeveel er meegaan!
Wellicht hebben we dan ook de mogelijkheid deelnemers, die niet met eigen vervoer
kunnen komen, met anderen te combineren. Zo heb ik zelf ook een paar plaatsen ter
beschikking. Mensen die vragen hebben of zich willen inschrijven kunnen mailen
naar klaashendriks@planet.nl
Klaas Hendriks

Rabo ClubSupport
Zoals eerder aangekondigd hebben wij ons dit jaar weer aangemeld voor deelname aan
de Rabo ClubSupport. Ons doel is de uitbreiding en inrichting van een tweede
tentoonstellingsruimte.
U kunt middels de Rabo-App op uw telefoon of tablet of via internetbankieren stemmen.
Motiveer ook familie, vrienden en bekenden om op ons te stemmen.
Uw hulp is van harte welkom: stem op ons.

Pottenbakkers en keramiek
Op 11 september om 14.30 uur wordt de tentoonstelling “Pottenbakkers en keramiek”
geopend.
Het geeft een mooi beeld van een verzameling keramiek en zijn makers.
Voor deze tentoonstelling heeft de eigenaar Thom van der Straaten een selectie gemaakt
uit zijn in de loop der jaren verzamelde veelkleurige wandborden (vaak volkskunst), vazen,
huishoudelijke gebruiksvoorwerpen, serviesgoed (onder andere potjes en mokkakan),
kandelaars, kruiken en sieraardewerk.
Veel van deze voorwerpen werden vervaardigd in de Limburgse pottenbakkerijen in
Milsbeek – De Olde Kruijk, De Vuurvogelen Terra-, Gennep - De Champignon - en
Tegelen – Russel Tiglia.
Menig Deurnes kunstenaar heeft in één van de genoemde ateliers zijn ontwerpen uit laten
voeren, bijvoorbeeld Pieter Wiegersma in Tegelen. Ook Willi Martinali, Hans van Hoek en
Frans Jacobs lieten hun ideeën vaak elders vormgeven.
De tentoonstelling loopt tot en met 8 januari 2023 en is te bezichtigen op elke dinsdag van
19.00 tot 21.00 uur en op elke 2e en 4e zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur.

Oproep werkgroep Tentoonstellingen
De werkgroep tentoonstellingen is dringend op zoek naar onderwerpen voor de
tentoonstellingen van 2023 en 2024.
Weet u van op handen zijnde jubilea bij bedrijven of verenigingen?
Kent u personen (uit heden of verleden) of doelgroepen, die eens extra belicht

mogen worden?
Woont u op een bijzondere plek of zit er een verhaal in uw buurt?
Er zijn zoveel mogelijkheden!
Alles moet wel te maken hebben met de gemeente Deurne.
Wilt u ons op weg helpen neem dan contact op met Josée van der Loo, te bereiken
op: joseevanderloo@gmail.com of op 06-12 38 46 32.

Deelnemers genieten van het uitzicht op Fort Pannerden

Dagexcursie naar de Oost-Betuwe een doorslaand succes!
Kwam het door het stralende weer, licht bewolkt en 23 graden, speelde misschien het
verlangen van de mensen om na 3 excursieloze jaren eindelijk weer eens samen op stap
te kunnen gaan een rol of was het toch de keuze van de locaties? De jaarlijkse dagtocht
van onze vereniging werd door alle deelnemers als leerzaam en zeer aangenaam ervaren.
Slechte kritieke hebben ons niet bereikt. De meeste onderdelen kregen minimaal het
waarderingscijfer “8” en tikten soms de “9” aan; slechts de kwaliteit van de lunch in Elst en
het lange wachten op ons afscheidsdrankje bij Fort Pannerden moesten met een “7”
genoegen nemen.
Na enkele afzeggingen en ziekmeldingen vertrok de bus uiteindelijk met een gezelschap
van 40 personen waaronder een vijftal niet-leden op zaterdag 9 juli 2022 ’s morgens om
acht uur vanaf het station in Deurne om c.a. half 10 de eerste stop te maken bij het
prachtige kasteel Doornenburg. Op de schilderachtige binnenplaats van de voorburcht
genoten we van koffie en thee met prima gebak op een gezellig terras. Een rondleiding
door het kasteel stond dan wel niet op het programma, maar waar kan je de dag beter
beginnen?

Het eerste hoofdonderdeel was een bezoek aan het Tempel-Kerkmuseum in Elst. De bus
stopte er precies voor de deur. De zeer kundige gidsen leidden ons langs de overblijfselen
van de zeer lange en interessante geschiedenis van deze plek, tegenwoordig de St
Maartenskerk. Zo liepen we op 2 plaatsen onder de kerk en zagen we fundamenten uit de
Romeinse tijd en de Middeleeuwen. Het skelet van “Het meisje van Elst” maakte daarbij
zeker ook indruk op onze deelnemers.
Hotel-restaurant Het Wapen van Elst was vervolgens de locatie voor de lunch. Een
wandeling van 100 meter vanaf de kerk was er slechts voor nodig. Hier kon het
gezelschap gezellig bijpraten en ondertussen hun buikje rond eten met o.a. soep, broodjes
en een kroket.
De bus stond om 2 uur weer klaar om ons naar het oostelijkste punt van de Betuwe te
brengen, voor ons tweede hoofdonderdeel, een bezoek aan Fort Pannerden. Dit fort is het
meest oostelijke van de 60 forten van de Hollandse Waterlinie en is fraai gelegen aan het
splitsingspunt van Rijn, Waal en Pannerdensch Kanaal. Op de parkeerplaats bij
Sterreschans was nog 900 meter te overbruggen tot aan het Fort. Er stonden daar een
soort golfkarretjes klaar om ons daar heen te vervoeren, maar de meesten besloten met
de benenwagen de tocht te maken. In groepen werden we in en op het fort wederom door
zeer kundige gidsen rondgeleid. Deze meest ex-militairen vertelden op onderhoudende
wijze het verhaal van het fort. Ondermeer de periode tijdens 2e Wereldoorlog werd belicht
en het verhaal van de krakers verteld. Het bouwwerk, gebouwd van 1869 tot 1871 en
inmiddels verheven tot nationaal monument, maakte een diepe indruk op de
excursiegangers. Vooral de kwaliteit van het herstel, de sublieme staat van onderhoud en
de opzet van het tot museum verwerkte gebouw verdient alle lof. Ook boven op het fort
genoten onze deelnemers van het prachtige uitzicht over de omgeving.
De dag eindigde met een afscheidsdrankje op het fort, wat iets langer duurde dan te doen
gebruikelijk en ogenschijnlijk aan personeelstekort te wijten was.
Er restte ons nog de terugreis tijdens welke nog eens nagepraat werd over de geslaagde
dag. Een dag die beslist voor herhaling vatbaar is.
De werkgroep Lezingen en excursies bedankt de deelnemers.
Namens die werkgroep,
Klaas Hendriks

Werkgroep Archeologie
Met ingang van 1 juli 2022 heeft coördinator Louis Litjens zich teruggetrokken uit de
werkgroep Archeologie. Directe aanleiding waren de veranderingen in de
thuissituatie.
Inmiddels hebben we weer 2 personen bereid gevonden om de kar te gaan trekken,
te weten Andrew Jones (coördinator) en Hanny Ploegmakers. In voorkomende
gevallen kunnen ze altijd nog terugvallen op de kennis van Louis. Wij wensen hen
beiden veel succes.

Info van Brabants Heem
Koerier nr 93 van juni 2022: De Koerier nr.93 » Brabants Heem

Bezetting openstelling heemhuis op zondag:
•
•

11 september: Jan Adriaans, Riek Aarts en Loes vd Heuvel
25 september: Pieter Koolen, Peter en Beppy vd Berk

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

