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Bezoek aan de nieuwe gashouder van Helmond.

Ir. Plouvier, directeur van de gemeentebedrijven,
heeft zich bereid verklaard voor de leden van onze
kring een causerie te houden over de nieuwe gashouder
die op 20 oktober j.l. officieel is geopend,
liVij hebben de eer U daarom uit te nodigen om op
Zaterdag, 8 november a.s., des namiddags ora j uur
aanwezig te zijn in de Lunchroom "De Brug"
Ir. Plouvier zal hier een inleiding houden waarna
wij de gashouder zullen gaan bezichtigen.
Wij vertrouwen, dat vele leden gebruik zullen maken
van de unieke gelegenheid om eens nader kennis te maken
met deze voor iedere stadgenoot zo belangrijke installatie .
Zoals wij reeds in ons contactblad no. 5 mededeelden,
kunnen leden die dit wensen de gashouder beklimmen. Bij
helder weer heeft men dan een mooi panorama over onze
stad.

Het Bestuur.

- 2 Nog iets over de gasfabriek.
Bij de officiële opening van de nieuwe gashouder op
20 oktober j.l, heeft Ingenieur Plouvier enkele historische
bijzonderheden vermeld, die men reeds in couranten-verslagen
heeft kunnen lezen. Wij willen die nog met enkele aanvullen.
Het Gemeentebestuur ontving omstreeks I86I van verschillende zijden het verzoek om concessie tot het oprichten van een
gasfabriek.
Naar aanleiding van de goede informaties omtrent de ganj van
zaken bij de gasfabriek te Maastricht en Roermond meende men,
dat een eigen exploitatie meer in het algemeen was en daarom
werd aan de gemeenteraad voorgesteld een gasfabriek op te
richten.
Na langdurige discussies werd op 23 september I86I besloten tot de bouw daarvan. De fabriek en de installaties
werden gebouv\fd volgens een plan van de civiel.--" ngenicar J,
van der Maden uit Dordrecht. De gemeente beschikte over geen
terreinen voor de fabriek en daarom v/erden van de heer A.Bots
een tiental woningen achter de Kaven aangekocht i'-oor de prijs
van Fl. 6000,-. Op de plaats van deze huizen verrezen fabriek
en gashouders. De aanbesteding had plaats op 23 april l562 en
het werk v\rercl gegund voor Fl, k'^.kkSjaan C. Ho gendoorn aannemer te Giessendam.
Bij het graven van de putten voor de gashouders openbaarden zich verscheidene wellen waardoor moest worden afgeweken
van het bestek en de gashouders 2 ellen boven de begane grond
moesten aangelegd worden.
Voor de financiering van het werk had de gemeente inmiddels
een lening aangegaan van Fl. 60.OOO,- bij de Associatie Cassa
te Amsterdam. In I863 werd de fabriek in gebruik genomen. In het
verleden zijn er dikwijls moeilijkheden geweest met de leveranciers der kolen. Het is meermalen voorgekomen, dat een gehele
lading vanwege de slechte kwaliteit niet kon worden geaccepteerd
In het eerste jaar bestond het personeel uit directeui^ en
drie werklieden. Het salaris van de directeur bedroeg Fl, 6OO,'s jaars, dat der werklieden Fl. 5,- per week.

- 3 Hier volgen enige bijzonderheden der directeuren vanaf de oprichting der fabrieken tot heden .
?::_?2^^!£E

CI863-I876) Hij was beeldhouwer en architect te
Kerkdriel. Hij heeft o.a. ook de twee leeuwen boven
de leeszaal vervaardigd. Naast zijn functie van
directeur der gasfabriek, gaf hij nog veel lessen
in tekenen.
In 1876 verliet hij onze stad wegens zijn benoeming
tot directeur der t^asfabriek te Roermond.

P. Polet

(I876-I88O) Haarlemmer van geboorte. Was vóór zijn
benoeming te Helmond bouw en gasdeskundige te
Utrecht. Vertrok in I880 naar Middelburg alwarr
hij was benoemd tot directeur van de gasfabriek
aldaar,

H. Goossens

('l880-'l885) Was eerst bestuurder der smederij van
de weduwe de Vries te Helmond. Bij een ontploffing
in de gasfabriek in 1885 kwam hij oni het leven o

P.W. Paye23

(I885-I9OI) Was eerst directeur der gasfabrieken ie
Oosterhout. Na zijn eervol ontslag in I9OI vertrok
hij naar Eindhoven,
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(1901-191^) Vifas vóór zijn benoeming te Helmond
directeur der gasfabriek te Woerden. Overleed te
Helmond in 19l5.

Ir_._P.RietjeLs

(191^-1955)

Ir. L.J.M. Plouvier

1955-heden.
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De vogelwereld van Noord-Brabant,
Dinsdag, 18 november a.s., ces avonds om 8 uur zal de
ZeerEerwaarde Heer Knippenberg van het Seminarie "Beekvliet"
te St. Michielsgestel, voor onze leden een causerie

houden

over bovengemeld onderwerp.
Convocaat volgt nog.

Lezing Ben van Biabant.
De lezing van Ben van Brabant op 15 oktober j'.l.j v;erd door
een gi-oot aantal leden bijgewoond.
Het bestuur maakt hiervoor zijn compliment"?». Het is wel een
prettig zijn tevredenheid te kunnen betuigen. 'Jilb U zorgen dat
wij het na de volgende vergadering weer kunnen doen ?

