
Jaarverslag 2021 werkgroep Genealogie en Kadaster 
 
Begin 2021 telde de Werkgroep Genealogie zes leden: Theo Fransen, Harry van Heugten, Sjors van 
Cranenbroek, Annie Staals-Jacobi en Guul Vullers.  
Harry de Laat, Ton Rutten, Bert Junggeburt, en Bert Staals zijn de extraleden voor de kadastergroep. Harry 
de Laat is onze afgevaardigde in het kringbestuur.  
 
Activiteiten 
Als kadastergroep kwamen we in 2021 driemaal in de pers: in weekblad HAC, het Eindhovens Dagblad en in 
heemkundig tijdschrift ‘In Brabant’. Zo krijgt het kadasterproject staat steeds meer aandacht. Verder werd 
op zaterdag 11 september deelgenomen aan de Open Monumentendag. De kadastergroep mocht zich 
verheugen in een goede belangstelling. Circa 70 bezoekers kon men tellen. De aanwezige werkgroepleden 
Harry van Heugen en Bert Staals gaven uitgebreid uitleg over het kadasterproject en konden de gestelde 
vragen beantwoorden. 
Ten behoeve van het kadasterproject werd door Brabants Heem aan de overkoepelende organisatie 
‘Historische Geografie Brabant’ een subsidie van € 3500 toegekend. Dit bedrag komt ten goede aan de 
inrichting van een geo-server en het opzetten van een geo-viewer. Dank voor deze mooie geste. 
 
Openingstijden voor bezoekers 
Na een langdurige sluiting van de heemkamer gingen wij in september weer enthousiast aan de slag. 
De genealogiebestanden en het rouwarchief (16.500 exemplaren) werden bijgewerkt. 
Echter in november kwam van overheidswege vanwege de corona-pandemie opnieuw het dringende 
advies om de contactmonumenten te verminderen. Dit deed ons besluiten om de openstellingen van de 
heemkamer vanaf november weer af te gelasten. In 2021 was onze heemkamer slechts vijf maal geopend 
en mochten we 32 bezoekers ontvangen. 
Met inachtneming van de geldende coronaregels zijn de werkgroepleden wel enkele keren bij elkaar 
geweest om de werkzaamheden af te stemmen. Het kadasterproject staat niet stil, door de leden (en nog 
drie helpende handen) wordt thuis hard doorgewerkt. 
 
Afscheid 
Op zaterdag 27 november bereikte ons het verdrietige bericht dat 
ons werkgroeplid Harry de Laat op vrijdag 26 november op 70-
jarige leeftijd was overleden. Harry was sinds 2016 een 
enthousiast lid van onze kadastergroep. Een ICT-er, die konden we 
bij ons kadasterproject goed gebruiken. Zijn inzet was subliem.  
De bestuurlijke kwaliteiten van Harry kwamen al snel 
bovendrijven; een jaar later trad hij toe tot het kringbestuur, maar 
de kadastergroep bleef hij trouw. Begin 2021 werd hij ongeneeslijk 
ziek. Wij zijn Harry veel dank verschuldigd. Dat Harry mag rusten in vrede. 
 
Op zondag 28 november werden we opgeschrikt door het bericht van overlijden van Theo Fransen, de 
nestor van onze werkgroep. Theo overleed op zaterdag 27 november op 86-jarige leeftijd. Theo stond 
mede aan de basis van de in 1997 opgerichte Werkgroep Genealogie. Wij noemden Theo weleens 
gekscherend ‘de lopende encyclopedie van Budel’, hij wist er alles van, te meer omdat hij ook lid was van 
de Werkgroep Fotografie. Theo’s gezondheid was de laatste tijd broos, maar zijn heengaan verraste ons 
toch nog. We zullen hem missen. Dat Theo mag rusten in vrede. 
 
We hebben dit jaar afscheid genomen van twee hardwerkende leden. Geheel in stijl van Theo en Harry 
gaan we verder met onze werkzaamheden.  
We hopen van harte dat we in de loop van het komende jaar de publieksopenstellingen kunnen hervatten; 
daarvoor gelden dan wel nieuwe openingstijden: 14.00-17.00 uur en 19.00-22.00 uur. 
 
Wij wensen ieder een goed en vooral gezond 2022. 
 
Namens de Werkgroep Genealogie en Kadaster 
(Annie Staals-Jacobi) 


