Jaarverslag 2021 werkgroep Fotografie
Op 27 november 2021 hebben we helaas afscheid moeten nemen van Theo
Fransen. Theo was een zeer gerespecteerd lid van onze groep. Naast zijn enorme
kennis van de Budelse mensen in persoon en tijd, het was onze wandelende
encyclopedie, gaan we vooral de mens Theo missen.
Ook heeft de Heemkundekring afscheid moeten nemen van Harry de Laat.
Ook dit verlies heeft consequenties voor onze werkgroep. Harry had voor onze
heemkundekring ingeschreven op een databankprogramma: Het Zijper Collectie
Beheer systeem (ZCBS). Hij heeft zijn kennis daarvan zo goed als mogelijk
doorgegeven aan ons werkgroep lid Adri Compen. Helaas kunnen we niet meer
terugvallen op Harry’s kennis van het programma en zullen we andere kanalen
moeten aanboren.
Daarnaast is er nog de viruscrisus die door het land raast. Het samenstellen en onderhouden van onze
eigen databank loopt hierdoor vertraging op.
Expositie
Het tentoonstellen van Cranendonckse foto’s van toen en nu in verzorgingshuis Mariënburght loopt ook dit
jaar vertraging op. De zorgmedewerkers, gasten en bewoners hebben dit jaar maar 1 nieuwe serie foto’s
kunnen bekijken. Omdat de Heemkamer een groot deel van het jaar gesloten was en een verzorgingshuis
een risicogebied is, schorten we deze exposities op tot betere tijden.
Werkzaamheden
Ook dit jaar was de werkgroep minder dan gebruikelijk op de heemkamer bij elkaar. De reden is bekend:
Het coronavirus. Ons werk, bestaande uit het uitzoeken, aanvullen, scannen, rubriceren, beschrijven en
archiveren van analoge en digitale foto’s vordert wel, maar in een lager tempo dan gebruikelijk.
De laatste maanden van het jaar hebben we nog een mooie scanopdracht gekregen: een groot deel van het
LHNO-LTS-MAVO archief werd ons aangeboden om te digitaliseren. De beschrijving ervan staat voor 2022
op de agenda.
Ook in 2020 veranderde het straatbeeld in Budel. We hebben dat zo goed als mogelijk proberen bij te
houden. Er waren echter geen spectaculaire zaken te fotograferen.
Ook hebben we vrijwel geen evenementen kunnen vastleggen, vanwege het verbod hierop.
Een uitzondering was de “coronakermis” op het evenemententerrein.

Kermis op het evenemententerrein

Renovatie molen Zeldenrust

Zandpaden
Gestaag maar zeker worden alle zandpaden in de gemeente
fotografisch vastgelegd. De Werkgroep Monumenten is bezig met
de beschrijving ervan. Waarschijnlijk komt onze werkgroep in 2022
samen met de werkgroep zandpaden tot een compleet overzicht in
woord en beeld.

Zandpad Paalstraat
Aanspreekpunt RHC
Ons nieuwe vaste aanspreekpunt van het RHC is in 2021 Loes van den Heuvel.
Zij is dit jaar vanwege het virus nog niet langs geweest.
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