Jaarverslag Heemkundekring Helmont 2021

Zoals gebruikelijk wil ik allereerst uw aandacht vragen voor de leden die in 2021 zijn overleden.
Dit zijn H. Heinemans, Netty van Meel, Diny de Gooijer, Tini Söhngen, Sjoerd Aukes, J. vd Vrande,
Frans Smulders en Frans de Reijdt.
*Op 31 december 2021 had de heemkundekring 265 leden (op 31 dec. 2019, 245). We mochten 34
nieuwe leden inschrijven. Van 14 leden is het lidmaatschap opgezegd waarvan 4 door overlijden. We
hebben van 3 sponsoren afscheid genomen. De lijst van begunstigers vindt u in elk heemblad op de
laatste pagina.
*Het bestuur van de heemkundekring heeft dit jaar 11x vergaderd en het beleid verantwoord in de,
door corona lang uitgestelde, jaarvergadering op 19 oktober. Daarnaast heeft het bestuur regelmatig
met de verschillende werkgroepen en personen intern overleg gehad. Gelukkig was het mogelijk om
veilig te vergaderen in de heemkamer met inachtneming van de coronaregels. Tijdens de lockdowns
voelde het vaak als een uitje om op donderdag naar de heemkamer te kunnen gaan.
*Ook in 2021 is er, bijna altijd digitaal, overleg geweest met het Erfgoedplatform Helmond. Dit
platform faciliteert en initieert allerlei activiteiten op het gebied van historisch onderzoek. De naam
is inmiddels gewijzigd in Platform Historisch Veld. Helaas is ook hier de vergadering in november niet
door kunnen gaan maar we hopen dat we snel weer bij elkaar kunnen komen.
*De heemkundekring is uitgenodigd deel te nemen aan de Klankbordgroep Omgevingsvisie Helmond.
In deze groep, vertegenwoordigers van verschillende organisaties, wordt gepraat over de toekomst
van onze gemeente aan de hand van drie invalshoeken: de economische, de ecologische en de
sociaal-maatschappelijke in het kader van de nieuwe Omgevingswet. In deze wet wordt beschreven
hoe onze stad zich kan ontwikkelen tot 2040 en wat de belangrijkste aandachtspunten en opgaven
zijn over verkeer, wonen, natuur en werken.
*Onze voorzitter Ton Janssens heeft, op verzoek Victor Willems, beleidsadviseur kunst en cultuur van
de gemeente Helmond, zitting genomen in de begeleidingscommissie van het “Project Jozef van den
Broek”. Jozef van den Broek was een bekende fotograaf die gedurende vele jaren ontelbare foto’s
heeft genomen van Helmond en het leven van haar inwoners. Deze foto’s zijn door zijn weduwe
geschonken aan het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven maar moesten nog wel digitaal
toegankelijk worden gemaakt. Via een oproep in verschillende media en persoonlijke benadering is
een groot aantal vrijwilligers gevraagd mee te werken aan dit project.
*De regionale werkgroep Historische Geografie is inmiddels opgegaan in de Stichting Archeologisch
Samenwerkingsverband (SAS) met als doel een grotere personele en financiële slagkracht. Elke
deelnemende heemkundekring draagt hier geldelijk aan bij naar rato van het aantal leden. Voor ons
bedraagt dat bedrag € 200,00 per jaar. De kaarten van Stiphout en Helmond zijn inmiddels
opgenomen in het bestand en de werkgroep is uitgebreid met enkele nieuwe vrijwilligers. Mocht u
interesse hebben om deel te nemen dan kunt u zich aanmelden.
*De werkgroep digitalisering heeft inmiddels zowat alle apparatuur in de heemkamer vervangen en
aangevuld met bijvoorbeeld een NAS server om nog beter alle foto’s en andere documenten te
kunnen digitaliseren. De server maakt het mogelijk om vanuit huis te werken. Er ligt nog veel
materiaal in de heemkamer, waaronder een groot aantal foto’s, dat gescand en beschreven moeten
worden. Dit is veel werk en langs deze weg doet de werkgroep dan ook een oproep aan de leden om
zich aan te melden om samen deze klus aan te pakken.

*In het voorjaar van 2021 is het project “Helmond in 100 stukskes, vuilnis in Helmond” na een aantal
malen te zijn uitgesteld gepresenteerd in aanwezigheid van demissionair Minister van Engelshoven
(Cultuur). Het bijbehorende boek, uitgegeven door de heemkundekring, werd haar hierbij
overhandigd. De verkoop van het boek was een groot succes. Zowel via de heemkundekring als via
de boekhandels zijn ruim 300 exemplaren verkocht. Het project is in 2021 genomineerd voor de
Brabants Lof & Brabantse Belofte prijs maar mocht deze helaas niet winnen.
*Onze leden Joost Niessen, Jolanda Bakker en Ton Pijnenburg hebben het initiatief genomen een
expositie samen te stellen over het avontuurlijke leven van een markante stadsgenoot Carlo Stevens.
In deze tentoonstelling kwamen allerlei aspecten van zijn leven voorbij maar de nadruk werd vooral
gelegd op zijn leven in Helmond. Verschillende keren heeft het Helmonds kindercircus Jacona een
optreden verzorgd in de “straten van de Elzaspassage” om zo het publiek attent te maken op de
expositie. Aanleiding voor deze tentoonstelling was onder meer de publicatie van het boekje getiteld
“Carlo Stevens, avonturier, waaghals en levensgenieter” geschreven door Jolanda Bakker. Het eerste
exemplaar werd op 19 september uitgereikt bij de opening van de tentoonstelling door onze
voorzitter aan Tobey Stevens, zoon van Carlo. Dit boekje is aan de leden uitgereikt en kon worden
gekocht op de expositie en in de boekhandel. Voor dit project, expositie en boekje, is bij de
gemeente Helmond een subsidie aangevraagd waarna een mooi bedrag van 3000 euro is toegekend
en ontvangen. We mochten gedurende de tijd van de expositie rond de 1200 bezoekers ontvangen
ook van buiten Helmond en er hebben zich ruim 10 personen aangemeld als nieuw lid van de
heemkundekring.
*Helaas hebben we in 2021 bijna alle lezingen en excursies van de agenda moeten schrappen.
Alleen na de jaarvergadering van 19 oktober konden we genieten van twee video impressies over de
Lucas Gassel wandeling in 2020 en over het leven en expositie van Carlo Stevens.
*Ook dit jaar hebben we weer meegedaan met de Rabobank Clubkas Campagne wat ons een mooi
bedrag van € 339,85 heeft opgeleverd. Er waren 44 stemmen op ons uitgebracht.
*Bij de redactie van ons heemblad Helmonds Heem heeft een wisseling plaatsgevonden. Marleen
van Amstel-Smits is toegetreden tot de redactie en Mario Kuijpers heeft zijn lidmaatschap beëindigd.
*Zoals u misschien wel hebt gezien zijn diverse bestanden en collecties op onze website toegankelijk
gemaakt. Zo zijn de boeken uit onze bibliotheek, de lijst met archiefstukken en verschillende
collecties opgenomen. Ik wil u wijzen op het bouwtekeningen archief van architect Cor Paaps waarin
tekeningen zijn opgenomen van hem en andere architecten uit begin vorige eeuw.
*Uit het voorgaande blijkt dat we als heemkundekring niet hebben stilgezeten ondanks het feit dat
we maar beperkt open konden zijn waardoor vele leden ons niet konden bezoeken. Vele mensen
wisten ons gelukkig online te vinden waardoor we hen behulpzaam konden zijn bij hun onderzoek en
antwoord konden geven op hun vragen. Uit registratie blijkt dat we ongeveer 60 vragen o.a. naar
foto’s, de betekenis van straatnamen, over bijzondere gebouwen en monumenten en over personen
binnengekomen via ons e-mailadres, hebben kunnen beantwoorden. In de praktijk zijn dit er meer
want vragen via telefoon of mondeling gesteld zijn niet meegerekend. Bij deze wil ik die leden
bedanken waar ik altijd een beroep op kan doen om vragen te beantwoorden wat soms een hele klus
is. Als er nog onder u mensen zijn met expertise op een bepaald gebied wat heemkunde of
geschiedenis betreft en u wilt hierbij ook behulpzaam zijn dan kunt u zich bij mij aanmelden zodat ik
u op mijn lijstje kan zetten.

*Het bestuur heeft alle noodzakelijke voorzieningen getroffen om aan de eisen te voldoen die voor
het ANBI nodig zijn. Er is o.a. een beleidsplan geschreven en vorig jaar door de ledenvergadering
goedgekeurd. Alle informatie staat op onze website.
*We hebben ons, als vereniging, in laten schrijven in het UBO-register van de Kamer van Koophandel
hetgeen een Europese verplichting is. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner oftewel de
“uiteindelijke belanghebbende”. Dit is te vergelijken met de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
maar dan op Europees niveau. Doel van dit register is om financieel-economische criminaliteit tegen
te gaan zoals witwassen, fraude, belastingontduiking en terrorismefinanciering. Ik wil het maar even
genoemd hebben!
*De heemkamer is geopend op donderdagochtend vanaf 10.00 uur voor de werkgroepen en leden en
op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur voor leden en ook anderen evenals op elke tweede
dinsdagavond van de maand van 19.00 tot 21.00 uur. Door de corona maatregelen was de
heemkamer meerdere malen enkele weken gesloten. Om al die sluitingen een beetje te
compenseren zijn we gedurende de zomer opengebleven, hiertoe waren we in de gelegenheid
omdat Het Baken ook zijn deuren openhield.
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