
In het jaar 721 schonk een Frankische edelman genaamd Herelaef een hoeve
met vee, grond en horigen aan bisschop Willibrordus.
Dit werd toen vastgelegd in een acte.
Het dorp Durninum (met doornstruiken begroeide plek) werd voor het 
eerst vernoemd in dit document.

Zoals de acte het begin was van het ontstaan van Deurne
zo was de uitvinding van de optische telegraaf door de Fransman 
Claude Chappe het begin van alle moderne communicatiemiddelen. 
Voor die uitvinding vond de communicatie plaats via lopers, ruiters en duiven. 

Wij als museum Techniek met ’n Ziel willen deze twee historische 
gebeurtenissen met elkaar verbinden en dit beeldend tot uitdrukking brengen.
Door:



1.Een interactieve expositie over de ontwikkeling van de communicatie
van toen tot heden voor scholen in de gemeente Deurne en omgeving.

2. De acte uit 721 vanuit het klooster in Echternach 
naar Deurne te brengen en de ontvangst in Deurne terug te koppelen 
naar Echternach met de communicatiemiddelen van toen tot heden.



Museum Techniek met ‘n Ziel uit Neerkant presenteert: 



“In 4 dagen heen in             
4 seconden terug”

Van Epternacensis naar 
Durninum

22-26 mei 2022



22-5 Overhandiging van deze acte bij 
de Sint Willibrordusbasiliek door de 
burgemeester van Echternach 
aan wethouder van Deurne.



De voormalige abdij in Echternach nu Gymnasium



Basiliek Echternach



Crypte van St.Willibrordus



23-5
1e etappe van Echternach naar Reisdorf Hilko Mak
18 km.

2e etappe van Reisdorf naar Diekirch Peter en Alfons Martens
10 km.

3e etappe van Diekirch naar Feulen Twan Pijnenburg en Leon 
10 km. Leenders





De Sure





Echternach

Reisdorf



Reisdorf



Reisdorf



Diekirch



Feulen



Paardencentrum Niederfeulen



Begeleiders en ruiters slapen op Camping en Bungalowpark Fuussekaul
op loopafstand van het paardencentrum.



24-5

4e etappe met bereden paarden van Feulen naar Clervaux

5e etappe met bereden paarden van Clervaux naar Malscheid

6e etappe met bereden paarden van Malscheid naar Vielsalm (Mont le Soie)





Paardencentrum EquisFair Mont-le-Soie Vielsalm



Ruiters slapen in het paardencentrum.



25-5

7e etappe van Vielsalm naar Neerkant met Postduif van Noud Janssen



Na de lunch begeleiders en duivenmelker terug naar Neerkant

25-5



Bij de Willibrordusput overhandiging van de acte door de burgemeester 
van Peel & Maas aan de commissaris van de koning.

26-5



26-5
8ee etappe van Meijel naar Neerkant
Te voet:
Hubertus gilde uit Liessel
Gilde uit Vlierden
Muzievereniging St.Willibrordus
Met koets:
Commissaris vd Koning
B&W Deurne
Gemeenteraad
Napoleon





St.Hubertus Liessel-St.Willibrordus Vlierden-St.Joris Deure-St.Antonius Deurne









Greet Buter Ina Adema
Wilma Delissen-
van Tongerlo



Koffie met vlaai in de Moost. Overhandiging
acte door Cmk. aan Napoleon 





Bij het museum met de Chappe (GSM van Napoleon) bericht naar 
Fletcher Hotel in Deurne dat de stoet onderweg is

Neerkant





26-5

9e etappe van Neerkant naar Fletcher hotel in Deurne met koetsen. 
B&W en gemeenteraad





Fletcher hotel Deurne



26-5

In het hotel broodjes, koffie en lunchpakket voor de deelnemers. 

B&W 
Gemeenteraad
Gilden    



26-5

10e etappe van Fl.hotel naar centrum Deurne met koetsen:

B&W en gemeenteraad in koetsen
Napoleon met bereden paard
Te voet:
Gilden, lopers, div. Deurnese verenigingen





In CCD lezing over Deurne in het jaar 721 door Hans vd Broek, film over de 
tocht en lezing over de “GSM van Napoleon” de Chappe door Klaas Roberts.
Overhandiging acte door Napoleon aan burgemeester Greet Buter.
Whatsapp naar Echternach dat de acte is aangekomen en ontvangen
Daarna opening van de Chappe expo. Buiten op een groot scherm een video 
presentatie over de tocht van Echternach naar Neerkant.

Neerkant

mrt. 2022 JI. Stadt Echternach Fam. Van Doorne

De bibliotheek 
Helmond-Peel






