Verslag jaarvergadering 3 maart 2020
Aanwezig: 65 personen.
Afwezig met kennisgeving: heren B. Smits, P. Hendrikx, R. van Lieshout, A. van Stekelenburg, W.
Boelhouwers, A. de Gooijer, C. van de Goor, H. Heinemans en G. van Hooff. Dames Th. Lohmann, B.
Smits en G. van Melis.
1. Opening en welkom.
Voorzitter Ton Janssens heet iedereen van harte welkom.
2. Verslag jaarvergadering 26 februari 2019.
Opmerking bladzijde 4 nr. 11: verzamelbakjes voor het heemblad kosten voortaan 3 euro per stuk.
Verslag wordt goedgekeurd.
3. Mededelingen van het bestuur.
*In 2019 zijn helaas 2 leden overleden, met name de heren Senders en Dijckmans. Zij worden
herdacht met een moment van stilte.
*Op 31 december 2019 had de heemkundekring 234 leden (op 31 dec. 2018 219 leden). We hebben
in 2019 24 nieuwe leden kunnen inschrijven, 6 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd en 2 zijn er
dus overleden. Ook hebben we van 3 sponsoren afscheid genomen maar inmiddels hebben zich weer
2 nieuwe sponsoren aangemeld m.n. Prick+Smits accountants en Metaal Makelaar.
*Het afgelopen jaar stond voor een groot deel in het teken van de organisatie van vier ceremonies
waarbij op verschillende plaatsen in Helmond in totaal 21 struikelstenen zijn onthuld. Op 25
september vond op de Steenweg, na een bijeenkomst in de foyer van het Speelhuis, waarbij het
boekje “Niet vergeten…struikelstenen in Helmond” werd gepresenteerd, de onthulling plaats van
enkele stenen in aanwezigheid van burgemeester Blanksma, genodigden en veel van onze leden. Op
dezelfde middag werd in het Maurickplantsoen een monumentje onthuld voor de Sinti slachtoffers
uit onze gemeente, ook in aanwezigheid van onze burgemeester en een groot aantal Sinti uit geheel
Nederland. Op 26 september hebben we gezamenlijk met een aantal leden en wethouders de Vries
en van Dijk struikelstenen onthult in de Heistraat, de Molenstraat en de Hoogeindsestraat. De
ceremonie in de Molenstraat vond grotendeels plaats in het geschiedenislokaal van het Jan van
Brabantcollege in verband met het slechte weer wat een extra dimensie gaf aan de onthulling.
*In het kader van 75 jaar bevrijding van Oost-Brabant hebben wij ons aangesloten bij Death Valley De
Peel, een samenwerkingsprogramma van 6 Peelgemeenten die opereren vanuit het Peel- en
Klokmuseum in Asten en die allerlei activiteiten, in dit kader, coördineert en ondersteunt. Zo hebben
zij er o.m. voor gezorgd dat de struikelstenen ceremonies via diverse media breed onder de aandacht
werden gebracht. Ook wordt er nog, met medewerking van enkele leden van de heemkundekring,
een fietstocht door Helmond georganiseerd langs allerlei markante punten die iets te maken hebben
met WO II.
*De publicatie van het jaar 2019 stond in het teken van 75 jaar bevrijding in Helmond. Zoals eerder
vermeld was dit het boekje “Niet vergeten…struikelstenen in Helmond”. Ook hebben we het
“Dagboek van mijn vader” van Louis van de Werff als geschenk onder onze leden verspreid.
* Er zijn dit jaar 10 bestuursvergaderingen geweest. Daarnaast heeft het bestuur regelmatig met de
verschillende werkgroepen intern overleg gehad. Door het bestuur is besloten om de contributie
wederom niet aan te passen. Wel gaan we met ingang van dit jaar portokosten in rekening brengen
voor de leden buiten Helmond en Nederland.
*Er is sinds afgelopen jaar een breed overleg van verschillende organisaties in Helmond op het
gebied van historisch erfgoed. Deze organisaties zijn voortaan gebundeld in een stichting genaamd
Erfgoedplatform Helmond. Dit platform faciliteert en initieert allerlei activiteiten op het gebied van

historisch onderzoek in Helmond en is voortaan een officiële gesprekspartner van de gemeente
Helmond. Wij hebben ons hierbij aangesloten.
*Ook in 2019 is er diverse malen overleg geweest over de problemen van het Regionaal Historisch
Centrum in Eindhoven. De gebruikersgroep, het Historisch Platform Peelland, is diverse keren in onze
heemkamer bijeen geweest.
*In april en november is er overleg gevoerd met een vertegenwoordiger van Brabants Heem en
heemkundekringen in de regio, Regio 10 genaamd, ter bespreking van allerlei heemkundezaken.
*Op zondag 5 mei hebben we weer deel genomen aan de welkoms markt in de Warande bij het
eerste Carat concert. Ondanks de kou konden we weer rekenen op een grote belangstelling van het
publiek.
*De discussie over de afbraak van het pand Ameidestraat 3 kan u niet ontgaan zijn. Mario Kuijpers
heeft als lid van de heemkundekring veel onderzoek gedaan naar dit geveltje en zo kunnen bijdragen
aan een inhoudelijke discussie. Als heemkundekring hebben wij middels een brief aan de gemeente
onze zorg uitgesproken over de voorgenomen sloop maar helaas hiermee niet kunnen voorkomen
dat het pand is afgebroken.
*Vanaf 18 oktober staat Helmond in het teken van Lucas Gassel. Op deze dag werd het boek “Lucas
Gassel, meester-schilder uit Helmond” van Ger Jacobs en Hans van de Laarschot gepresenteerd en dit
was tevens het startschot van het Lucas Gassel jaar. In dit jaar herdenken we het (ongeveer) 450ste
sterfjaar van deze schilder die zijn wortels heeft in Helmond. Op 8 maart wordt er een grote expositie
geopend in Museum Helmond waar men het bijna gehele verzameld werk van Lucas Gassel is
samengebracht. De werkgroep Lucas Gassel van de heemkundekring heeft een wandeling
samengesteld langs verschillende plaatsen in het centrum van Helmond die in de tijd van Lucas
Gassel van belang waren. Lucas zal virtueel de wandeling leiden en vertellen. Met een gedrukte
handleiding en/of smartphone met App kunnen de wandelaars alles volgen en komt men diverse
Informatiepunten tegen. De werkgroep wil in enkele etalages van winkels materialen etaleren,
bijvoorbeeld middeleeuws schoeisel in een schoenenzaak of een cape uit die tijd in een modezaak.
Hierbij wordt samengewerkt met de Stichting Lucas Gassel die alle activiteiten in dit jaar coördineert
en zorgt voor financiële ondersteuning.
*Op 12 juli is op de tweede verdieping van de bibliotheek het Begemann project van start gegaan.
Hierbij werd het archief van de Firma Begemann, opgeslagen bij het Regionaal Historisch Informatie
Centrum in Eindhoven, door vrijwilligers van de heemkundekring en het Industrieel Atrium
gesorteerd, beschreven en weer verpakt in nieuwe dozen. Het archief van 250 strekkende meter is
verkleind naar ongeveer 85 meter en weer opgeslagen in het RHIC. Het project is op 31 januari
afgerond met dank aan de vrijwilligers waarvan er een aantal elke maandag- en dinsdagmiddag in de
bibliotheek hebben gewerkt.
*Er is een eerste aanzet gemaakt om een werkgroep ‘Slotje Bruheze’ op te zetten. Een archeologisch
onderzoek naar het vermeende slotje in Brouwhuis in samenwerking met de Archeologische
Vereniging kempen en Peelland. De eerste bijeenkomst heeft inmiddels plaats gevonden. *Het
project “Helmond in 100 stukskes” waarbij 100 verhalen worden verzameld bij de gevonden
voorwerpen uit de afvalhoop in Mierlo-Hout is een archeologisch samenwerkingsproject tussen onze
stadsarcheoloog, het Kunstkwartier en de Heemkundekring Helmont. Dit project heeft in 2019 de
landelijke archeologieprijs behaald.
*De werkgroep Historische Geografie heeft een grote stap gemaakt. De complete kadastrale kaart
van 1832 is gedigitaliseerd door Wim Boelhouwers. Er is maandelijks overleg met de regionale
tekenaars en vier keer per jaar is er regionaal overleg geweest met de HG-werkgroepen van de
Peelgemeenten. De werkgroep kan nog best wat meer ondersteuning gebruiken.
*Ook dit jaar hebben we weer meegedaan met de Rabobank Clubkas Campagne wat ons een mooi
bedrag van 873,71 euro heeft opgeleverd met dank aan alle stemmers.

*Vanaf 2019 is de heemkamer voortaan ook elke tweede dinsdagavond van de maand geopend van
19.00 tot 21.00 uur. Er komen nu mensen naar de heemkamer die op donderdagmiddag niet kunnen
bijvoorbeeld i.v.m. hun werk en dat heeft het bestuur doen besluiten deze openstelling voort te
zetten in 2020.
* In de redactie van ons heemblad heeft een personeelswisseling plaats gevonden. We danken
nogmaals de oud-redactieleden Kelly en Martin Geerts en Berry Wijnen en wensen de nieuwe leden
veel succes (Mario Kuipers en Jolanda Bakker). Zoals u misschien al gemerkt heeft is het heemblad
met 4 pagina’s uitgebreid en voortaan ook in full color.
*Tot slot maak ik u er op attent dat er in de heemkamer een kast staat met daarin dubbele
exemplaren van boeken over Helmond en andere onderwerpen. Deze boeken worden verkocht voor
1 euro voor leden en 3 euro voor niet-leden. De kast is goed gevuld dus u bent van harte welkom
eens te komen neuzen.
4. Financieel overzicht 2019 en begroting 2020.
Penningmeester Frans ‘t Sas geeft een toelichting op het overzicht en de begroting.
5a. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid.
De financiën zijn door de kascommissie, bestaande uit Harrie van Steenoven en Ton Pijnenburg,
goedgekeurd. Bij acclamatie wordt aan het bestuur decharge verleend.
5b. Benoeming nieuwe leden kascommissie. Harrie van Steenoven is aftredend. Ad Snels stelt zich
beschikbaar voor de kascommissie in 2021.
6. Bestuursmutaties.
Volgens rooster is aftredend secretaris Dorethé van Dijk. Zij stelt zich herkiesbaar. Er hebben zich
geen andere kandidaten gemeld. Zij wordt herkozen.
7. Verslag werkgroepen.
Werkgroepen die verslag willen doen van hun activiteiten in het afgelopen jaar worden hiertoe in de
gelegenheid gesteld.
Zie separaat verslag gepubliceerd op de website.
8. Vooruitblik 2020.
* Het bestuur heeft ook komend jaar weer de nodige bestuursvergaderingen en het nodige in- en
extern overleg. Intern met de verschillende werkgroepen en extern met de gemeente Helmond,
Brabants Heem, Erfgoedplatform, Historisch Platform Peelland en Regionaal overleg vanuit de
verschillende werkgroepen.
Indien er vanuit het bestuur iets te melden valt, informeert het bestuur u via de vertrouwde digitale
nieuwsbrief.
* De Heemkamer heeft de nodige aandacht voor degene die daar verantwoordelijk zijn. We merken
nu al dat die soms te klein is en dat we inventief met de ruimte moeten omgaan. Ook dit jaar zullen
de nodige middelen beschikbaar zijn om op ICT-gebied alles up to date te houden. De archivering en
digitalisering van alle aanwezige en nieuw aangeleverde stukken heeft de volle aandacht. Ronald
Clarijs is volop bezig het fotoarchief, in samenspraak met Harrie van Koll en Henk van Dijk, van een
nieuw eigen gemaakt programma te voorzien en dit te vullen.
*Lezingen en excursies staan natuurlijk weer op het programma. Lees de aankondigingen in ons
heemblad en de nieuwsbrieven. De lezing van Louis van de Werff, welke in januari wegens de super
grote opkomst voor een aantal mensen niet toegankelijk was, zal in het najaar nogmaals gepland
worden.

*Werkgroepen:
**Lucas Gassel: de officiële opening van de rondwandeling, door onze werkgroep gemaakt, zal op
zondag 8 januari om 11.00 uur gepresenteerd worden in de bibliotheek waarna die voor de eerste
keer gelopen kan worden.
**Slotje Bruheze: Op 20 januari is deze werkgroep met een startbijeenkomst opgestart. Zij zullen het
nodige onderzoek samen met de stadsarcheoloog en de Archeologische Vereniging Kempen en de
Peel gaan verrichten.
**De werkgroep Historische Geografie gaat op de ingeslagen weg verder in samenspraak met de
collega werkgroepen van de Peelgemeenten. Uitbreiding van deze werkgroep is zeer wenselijk maar
de materie is wel moeilijk.
**Bidprentjes blijven soms met duizenden nieuwe binnen komen. Dit vergt zeer veel werk waarvoor
zich gelukkig al verschillende vrijwilligers willen inzetten. Het zou fijn zijn als die zich de hele opzet
van het bidprentjesarchief eigen maken.
**De overige werkgroepen gaan ook dit jaar op de zelfde wijze verder. Indien van daar uit iets te
melden valt verneemt u dat natuurlijk.
*Erfgoedplatform Helmond. Deze vanuit de gemeente Helmond geïnitieerde werkgroep zal dit jaar
opgericht worden. De voorbereidingswerkgroep, waarin onze voorzitter zitting heeft gehad zal dan
ook opgeheven worden.
*Cultuurhistorische inventarisatie Helmond. Vanuit de gemeente Helmond zijn wij uitgenodigd om
met twee personen van de Heemkunde samen met andere cultuurhistorische personen, zoals de
monumenten werkgroep, aan deze commissie deel te nemen. Doel van de commissie is de stad
fasegewijs opnieuw cultuurhistorisch in kaart brengen, met een inventariserend en waarderend
onderzoek van bovengrondse cultuurhistorische waarden in Helmond. Hiermee kunnen we
misschien voorkomen dat er historisch waardevolle gebouwen gesloopt worden.
*Uitgave publicatie 2020 wordt boek van stadsarcheoloog Theo de Jong ‘Helmond in 100 stukskes’.
Wat een samenwerking is van hem, het Kunstkwartier en de Heemkunde.
*Aanwas van nieuwe leden blijft onze volle aandacht behouden. Het streven is om 250 leden dit jaar
te halen.
Kortom, er staat ons weer een aantrekkelijk jaar te wachten waar we ons natuurlijk voor 100% zullen
inzetten.
9. Rondvraag en sluiting.
*Harry van Koll wijst op het feit dat de ruimte in de heemkamer te klein gaat worden met alle nieuwe
apparatuur die we het komende jaar gaan aanschaffen waaronder een kopieerapparaat. We zullen
ons moeten behelpen.
De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en nodigt eenieder uit voor een hapje, drankje
en praatje na afloop van de lezing “Oude Helmond in woord en beeld” door Martin Geerts.
Namens het bestuur,
Dorethé van Dijk, secretaris

