Fotografie
Onze werkgroep telt in 2020 nog steeds
vijf leden. Nellie Meurkens-van Deurzen
(coördinator), Adri Compen, Theo
Fransen, Jos Lamers en Toine Saanen.
Harry de Laat heeft voor onze
Heemkundekring ingeschreven op een
databankprogramma: Het Zijper Collectie
Beheer systeem (ZCBS). Hij heeft aan een
workshop deelgenomen en zijn kennis met
ons gedeeld. Hij blijft deze workshop
volgen. Uiteindelijk gaat onze werkgroep
dus zelf aan de slag met een databank:
om te publiceren in eigen beheer en om
snel iets te zoeken en te vinden voor eenieder die daar mee gediend is.

Expositie
Het tentoonstellen van Cranendonckse foto’s in verzorgingshuis Mariënburght loopt vertraging op.
De zorgmedewerkers, gasten en bewoners moesten het dit jaar doen met de foto’s die er sinds maart
hangen. Omdat de Heemkamer gesloten is en een verzorgingshuis een risicogebied is, hebben we dit even
opgeschort tot betere tijden.
Werkzaamheden
De werkgroep was dit jaar amper bij elkaar op de heemkamer. De reden is bekend: Het Coronavirus. Ons
werk, bestaande uit het uitzoeken, aanvullen, scannen, rubriceren, beschrijven en archiveren van analoge
en digitale foto’s gebeurde bij de leden thuis en/of werd uitgesteld vanwege een gebrek aan nieuw
aangeleverd materiaal. Zodoende blijft het aantal van plm.5000 “Cranendonckse” foto’s die zijn terug te
vinden in het archief van het RHC nagenoeg gelijk.
Ook in 2020 veranderde het straatbeeld in Budel. Dat hebben we uiteraard fotografisch vastgelegd.
We noemen o.a. de sloop garage Schilders en garage Verhoeven.
Maar ook landschappelijk veranderde er een en ander. Ook van de herinrichting van de Gastelse Heide en
het Soerendonks Goor zijn foto’s gemaakt.
En uiteraard probeerden we het leven in Coronatijden een beetje vast te leggen.

Zandpaden
Gestaag maar zeker worden alle zandpaden in de gemeente fotografisch vastgelegd.
Aanspreekpunt / RHC
Ons vaste aanspreekpunt van het RHC in 2020 is Marleen Dietz. Dit jaar is zij vanwege het virus niet langs
geweest. Wel organiseerde het RHC een tweetal digitale “bijeenkomsten”: Nellie bezocht het Webinar RHCe
over o.a. de toekomst van het RHC, dienstverlening door het RHC in coronatijden en bewerking van het
Begemann bedrijfsarchief. Adri nam deel aan een kennissessie auteursrecht voor kleine
erfgoedorganisaties.
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