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Activiteit: Kleine excursie naar Deurne 

  

Wanneer: Op vrijdag 28 december 2018 om 14.30 uur. 

Locatie: Het Heemhuis, Stationsstraat 73, Deurne 

 

 
December 2018, 

 

Aan de leden van LGOG Kring Ter Horst, 

 

Dames en heren, 

 

Korte excursie 28 december 14.30-16.30 uur: “ Hoe leit dit kindeke”. 

 

In navolging van de gewoonte om elk jaar vlak na Kerstmis een korte excursie te organiseren, 

nodigen wij u van harte uit deel te nemen aan de excursie van vrijdag 28 december aanstaande. 

Wij worden die dag om half drie verwacht in het gebouw van de Heemkundekring Deurne, het 

Heemhuis aan de Stationsstraat 73 in Deurne. Op dit moment is er een expositie van 

internationale kerstgroepen met het thema: ‘Hoe leit dit kindeke’. 

 

Het fenomeen “Kerststallen” hebben we te danken aan de heilige Franciscus ( 1182-1126). Om 

het kerstverhaal uit te leggen aan de ongeletterde middeleeuwse bevolking van het dorp Greccio 

maakt hij gebruik van de toen populaire mystiekspelen.  Dit idee werd door de Franciscaner 

monniken verspreid in heel Europa en het gespeelde kerstverhaal werd gemeengoed vanaf de 

16de eeuw. In de 19de eeuw begonnen gegoede burgers met een kleine kerststal rond kerstmis 

hun huis te versieren.  

     

Dit jaar stellen Cees en Regina Senders een deel van hun enorme verzameling kerstgroepen ten 

toon in het Heemhuis. De basis voor deze hobby ligt in 2000. Cees vond toen een tekening van 

een kerstdorp uit 1900. Zijn hobby was houtbewerking en daarom maakte hij de gebouwen daar 

van na. Nadien ging hij op zoek naar een kerstgroep die er bij paste. 

Dit was het begin van zijn verzameling. 

 



In 2003 werden zijn vrouw en hij lid van de landelijke vereniging “Vrienden van de Kerstgroep”, 

waarna het verzamelen pas goed begon. Ze bezitten kerstgroepen uit de hele wereld van klein tot 

groot. Aan de hand van oude figuurzaag tekeningen maakt Cees zelf nog steeds kerstgroepen. De 

hobby van zijn vrouw is borduren. Zij borduurde een aantal kerstgroepen die ook te bewonderen 

zijn. 

 

Er worden  groepen tentoongesteld uit de gehele wereld. Op deze tentoonstelling is ook een stal 

aanwezig die gemaakt is door iemand uit Deurne met vermoedelijk beeldjes uit Oostenrijk. 

 

Om half drie worden wij verwacht voor een rondleiding van een uur. Aansluitend is er koffie/thee 

met een versnapering voor u gereserveerd in een van de cafés van Deurne (we lopen dan van het 

Heemhuis naar dit café).  

  

 
       Het Heemhuis in Deurne  

 

Omdat het Heemhuis beperkte ruimte heeft kunnen er maximaal 20 deelnemers worden 

toegelaten. Geeft u zich daarom zo snel als mogelijk op bij de secretaris (telefonisch via 077-

3984140 of via e-mail secretariaat@lgogterhorst.nl). De kosten bedragen € 10,00  per persoon 

(entree, rondleiding en koffie/thee met gebak). Betaling hiervan bij binnenkomst in Deurne aan 

de secretaris. Het eerder geplande bezoek aan Achel (Den Doodendraad) kan niet doorgaan om 

organisatorische redenen: de musea en dergelijke zijn gesloten! 

 

Wij wensen u fijne feestdagen en een goed begin van 2019! 

Met vriendelijke groet, 

 

 

drs. M.P.G.M. van den Munckhof     dhr. J. Vissers 

voorzitter kring       secretaris kring 

 

 

 

Om alvast te noteren:  

Woensdag 9 januari 2019: 19.30 uur, bezoek St. Lambertuskerk Horst 

Woensdag 30 januari 2019: 20.00 uur, lezing over Leopold Haffmans door de heer Ragdy v.d. 

Hoek. 
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