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Lezingen en excursies 2019:
22 januari:
Lezing “Helmond van nul tot nu” door Martin Geerts.
26 maart:
Lezing “Organisatie en aanpak van de hoofdinfrastructuur in de
groeistadperiode” door Henk Schimmel.
16 april:
Lezing “Een besluit met grote gevolgen voor Helmond” (over Hans Gruijters)
door Rogier Verkroost.
7 mei:
Lezing “Middeleeuws handschriftproductie in Helmond op het spoor” door
Bernardien van den Berg.
17 september:
De geplande lezing “Oorlogsvliegvelden in Bakel-Gemert-Helmond” door
Ruud Wildekamp kon helaas niet doorgaan in verband met zijn plotselinge
overlijden op 18 augustus.
22 oktober:
Excursie naar Philips Historische Producten in Eindhoven.
19 november:
Excursie naar Stichting Industrieel Erfgoed Meierij in Veghel.
11 december:
Lezing “Maria van Brabant” door Noud de Loos.
Werkgroep Helmond binnen de Wallen:
De werkgroep, bestaande uit Jeroen van der Heijden en Wim Boelhouwers, heeft zich in 2019
hoofdzakelijk bezig gehouden met het databasegeschikt maken van bewoningsgegevens uit de
periode 1650-1832. In 2019 zijn 21 panden in de Ameidestraat-Zuid en Kerkstraat en 25 panden in de
Veestraat-Zuid bewerkt. Deze gegevens moeten nog voorzien worden van genormaliseerde namen
en kunnen dan worden toegevoegd aan de database van de website. Het kaartmateriaal op de
website “Helmond binnen de wallen”, dat oorspronkelijk bestond uit kaarten van Google Maps, is
vervangen door kaartmateriaal van Open Street Maps. Dit was noodzakelijk omdat Google Maps de
kaarten niet meer gratis ter beschikking stelde. Open Street Maps is een zgn. open source project.
Gegevens hiervan kunnen door iedereen gratis worden gebruikt. De voortgang heeft dit jaar
enigszins te lijden gehad door werkzaamheden besteed aan de aan dit project verwante werkgroep
“Historische Geografie Peelland”. Op zich is dat niet erg omdat uiteindelijk de gegevens van beide
projecten kunnen worden samengevoegd.
Werkgroep Historisch Geografie Peelland:
De werkgroep, bestaande uit Ton Janssens (bestuurlijke taken) en Wim Boelhouwers (uitvoerende
taken), is in 2019 definitief van start gegaan. In het begin van het jaar was dat nog in de
opleidingsfase maar in de loop van het jaar is het werkelijke tekenen en digitaliseren van
kaartmateriaal begonnen. Inmiddels zijn de kadasterkaarten van de voormalige gemeenten Helmond
en Stiphout uit 1832 gedigitaliseerd.
Eind 2019 is ook André Dirks toegetreden tot de werkgroep. Ook hij zal zich bezig houden met de
uitvoerende taken.
De werkgroep is inmiddels begonnen met het digitaliseren van de kadastrale minuutplans 1832 van
de voormalige gemeente Vlierden. Immers ons huidige Brouwhuis viel in die tijd (1832) onder
Vlierden. Bij het tekenen is dankbaar gebruik gemaakt van de ondersteuning door de
heemkundekring Nuenen. In het heemhuis aldaar komt eens in de vier weken een tekengroep bij
elkaar om gezamenlijk ondervonden problemen op te lossen en elkaar te ondersteunen. De
aanwezigen zijn afkomstig uit een aantal peelgemeenten. Het doel is om uiteindelijk tot een digitale
dekking van kadasterkaarten uit 1832 voor geheel Peelland te komen. Daarnaast is er eens in de drie
maanden een bijeenkomst met alle deelnemende Peelgemeenten. Deze bijeenkomst heeft tot doel
alle betrokkenen op één lijn te houden. Ook worden hier regionale en soms landelijke
ontwikkelingen op het gebied van digitalisering van kaarten besproken.

Deze groep, onder leiding van Peter van den Berk (Mierlo), onderzoekt ook de mogelijkheid van een
gezamenlijke server waarop alle bestanden van de lokale werkgroepen geplaatst kunnen worden en
via een op die server geïnstalleerde website onderzocht kunnen worden.
Werkgroep genealogie:
De werkgroep genealogie biedt hulp aan geïnteresseerden bij hun onderzoek naar familiegegevens
en kan behulpzaam zijn bij het samenstellen van een familie stamboom. Via allerlei sites op internet
als ook in de in ons bezit zijnde microfiches en boeken van de burgerlijke stand van Helmond is veel
informatie terug te vinden. Verder is de werkgroep druk bezig met het verzamelen van allerlei
genealogische familiegegevens aan de hand van rouwadvertenties, condoleancekaarten e.d. die door
de werkgroep worden gescand en gedigitaliseerd en verder worden verwerkt in een database. Sinds
kort kan men deze gegevens inzien in een door de werkgroep samengestelde website onder
www.NFBA.nl, wat staat voor (Nederlands Familie Berichten Archief) en waar inmiddels al ruim
25.000 namen worden vermeld.
Het verzamelen en verwerken van deze genealogische gegevens is een tijdrovende klus die zowel
tijdens onze wekelijkse ochtend bijeenkomst als ook door de werkgroep thuis wordt gedaan. Daarom
zoeken wij nog naar vrijwilligers om de werkgroep te versterken om allerlei hand- en spandiensten te
verrichten met o.a. het scannen en verwerken van gegevens op een computer. Deze werkzaamheden
kunnen gemakkelijk thuis worden gedaan, waarna de werkgroep deze verder verwerkt voor
vermelding in de database en op de website. Om de website te kunnen terugvinden zijn er een aantal
kaartjes beschikbaar met vermelding van het www.adres.
Zijn er nog mensen onder u of binnen uw familie die overlijdensberichten, gedachtenisprentjes of
anderszins hebben, dan houden wij ons daarvoor gaarne aanbevolen.

