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De tijdlijn is mede mogelijk gemaakt door:

De tijdlijn is een initiatief van:

Vormgeving:
Spiegel crossmedia communicatie

Alle informatie op www.tijdlijndeurne.nl

1,5 KILOMETER
WANDEL- EN KIJKPLEZIER

Colofon

onder de vlag van:

Verteld aan de hand van foto’s van bijzondere 
gebouwen én haar bewoners

De oudste vermelding van de plaatsnaam Deurne 
(Durninum) dateert van 721. In 2021 bestaat Deurne dus 
1300 jaar en dat wordt gevierd! Bijzonderheden uit 
dertienhonderd jaar geschiedenis komen voorbij via tal 
van activiteiten. Een van die activiteiten is deze tijdlijn, 
een buitenexpositie met 50 foto’s en verhalen in 
etalages van Deurne centrum. Kijk voor meer 
informatie ook op: www.deurne1300.nl.

Deurne 1300 jaar

De leden van Fotoclub Optika hebben in de gemeente 
Deurne diverse gemeentelijke- en rijksmonumenten 
gefotografeerd, met het persoonlijke verhaal en 
gezicht van de huidige bewoners erbij.

Een grote variatie aan foto’s is hiervan het resultaat. 
Deze beelden kun je in de diverse etalages in het hart 
van ons winkelcentrum gaan bekijken. Bij elke foto staat 
een leuk stukje informatie over het pand én haar 
bewoners.

Onze leden hebben dit vol enthousiasme gedaan en 
we hopen dat je dit terug kunt zien op onze foto’s. 
Veel kijkplezier toegewenst!

Gebruik en meer informatie over de foto’s
Heb je interesse in een foto of wil je meer informatie, 
dan kun je contact opnemen met Fotoclub Optika via 
info@optika.nl of kijk op www.Optika.nl.
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Fotoroute Deurne 1300 jaar
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