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Onze werkgroep telt in 2019 nog 

steeds vijf leden, die goed op 

elkaar zijn ingespeeld: Nellie 

Meurkens-van Deurzen 

(coördinator), Adri Compen, Theo 

Fransen, Jos Lamers en Toine 

Saanen.  

Op termijn zijn we op zoek naar 

iemand met degelijke kennis van 

het aanleggen en onderhouden van een databank van alle foto’s die we 

gescand, bewerkt en opgeslagen hebben. De reden: slechts een minimaal deel 

van onze inspanningen komt terecht bij het RHCE ter publicatie. Bovendien 

wordt het steeds lastiger om in de tienduizenden foto’s snel iets op te zoeken. 

Werkzaamheden 

De werkgroep was vrijwel elke woensdagmorgen op de heemkamer bij elkaar. 

Het werk bestaat uit het uitzoeken, aanvullen, scannen, rubriceren, beschrijven 

en archiveren van analoge en digitale foto’s. Ongeveer 5000 ‘Cranendonckse’ 

foto’s zijn terug te vinden in het archief van het RHC. 

Enkele leden van de werkgroep fotografeerden ook in 2019 weer een aantal 

evenementen. We noemen onder andere de Fakkelestafette, de Belevingsdag, 

de opening van het oorlogsmonument. 

Ook in 2019 veranderde het straatbeeld in Budel. Dat hebben we uiteraard 

fotografisch vastgelegd. We noemen ponder meer de sloop van de panden 

Verweijen en Rooijmans, beiden in de Dr. A Mathijsenstraat. 

Neeskens 

Een aanzienlijk aantal uren hebben we gestoken in het fotograferen en 

bewerken van alle panden die architect Neeskens in Cranendonck heeft 

gebouwd. Uiteindelijk hebben we van de dochter van architect Neeskens ook 

alle nog aanwezige blauwdrukken en tekeningen van al zijn werken mogen 

ontvangen. 
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Deze staan nog opgeslagen op de fotoafdeling; wellicht hebben andere 

werkgroepen ook iets aan deze collectie. 

 

Expositie 

Het tentoonstellen van Cranendonckse foto’s in verzorgingshuis Mariënburght 

loopt nog steeds. De reacties die we mogen ontvangen zijn stuk voor stuk 

positief. 

Aanspreekpunt 

Ons vaste aanspreekpunt van het RHC in Eindhoven was in 2019 Marleen Dietz. 

Ze komt af en toe naar Budel voor overleg. Tijdens dit overleg wordt de actuele 

stand van zaken besproken en worden vragen en problemen aan de orde 

gesteld, c.q. opgelost. 

 

Namens de Werkgroep Fotografie 

(Toine Saanen) 
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