
Bijlage 7. 

 
Activiteitenplan 2022 
 
 
 
 
 
Het activiteitenplan is een afgeleide van het beleidsplan en geldig voor één kalenderjaar. Het 
activiteitenplan 2022 is een uitwerking van het beleidsplan 2022 – 2025. 
In de jaarvergadering van begin 2023 vindt de evaluatie van dit activiteitenplan plaats. Het 
activiteitenplan is resultaat gericht met concrete actiepunten. 
 

1. Inrichten huidige heemkamer 
Het huidige meubilair wordt vervangen, zodat de ruimte voor meerdere functies 
gebruikt kan worden. Ook wordt er een groot TV-scherm geplaatst, zodat er 
presentaties plaats kunnen vinden. Ook wordt er een scanner (Epson V-600) en een 
boekenscanner aangeschaft. 
Omdat er geen afgesloten ruimte in de bibliotheek is om onze voorraad op te slaan, 
wordt de huidige hoek waar we nu gebruik van maken, afgeschermd met 
scheidingswandjes of kamerschermen. 

 
2. Gericht zoeken naar vrijwilligers voor de werkgroepen 

Algemene oproepen om vrijwilligers voor de werkgroepen te krijgen, leveren weinig 
op. We gaan mensen persoonlijk benaderen. Zoals in het beleidsplan is verwoord, 
richten we ons speciaal op jongeren. 
 

3. Lessen worden weer opgestart 
De lessen op de scholen voor BO bovenbouw en VO onderbouw worden in het 
voorjaar weer opgestart. Vanwege corona konden deze in 2020 en 2021 niet worden 
gegeven. 
 

4. Overleg met gemeente en andere cultuurinstellingen 
Tijdens 4 geplande bijeenkomsten maken we afspraken hoe we samen met de 
gemeente aandacht kunnen geven aan gezamenlijke belangen. Een gemeentelijk 
monumentenbeleid, archeologische activiteiten, een kerkenvisie, straatnamenbeleid 
worden door ons ingebracht. Data: 25/03; 17/06; 16/09 en 02/12. 
 

5. Digitale beeldbank verder vullen 
We beschikken over veel beeldmateriaal. Dit wordt ingevoerd in Memorix Maior. 
Tijdens een heisessie op 13 januari 2022 hebben we daar afspraken over gemaakt. 
Dit is een prima project om vrijwilligers aan te trekken. 
 

6. Historische geografie 
Om de historie goed te kunnen begrijpen is het belangrijk om zicht te hebben op 
historische kaarten. In 1832 is het kadaster ontstaan en dat is het uitgangspunt van 
de historische geografie. Er is in het verleden al veel werk verzet. Nu willen we 
samen met andere heemkundekringen ons verder bekwamen. Aansluing bij het HGB 
(Historische Geografie Brabant) waarin een tiental heemkundekringen uit ZO Brabant 
participeren, is waarschijnlijk. 
 
 



7. Verbonden levenslopen 
In 2021 is de werkgroep van 4 personen gestart met het koppelen van 
overlijdensaktes aan genealogische gegevens van Ad van Run. Op dit ogenblik 
bestaat het werk vooral uit inkloppen van gegevens. 
 

8. Mondelinge bronnen 
 
Een werkgroep van zes personen bereidt zich voor via een cursus “interviewen” om in 
gesprek te gaan met veelal oudere mensen om hun verhalen te bewaren voor de 
toekomst. Op dit ogenblik wordt er gewacht op opnameapparatuur, merk Olympus. 
 

9. Scannen van foto’s gemeente Veldhoven 
Het fotoarchief van de gemeente Veldhoven wordt ingescand. Op dit ogenblik zijn er 
ongeveer 20.000 foto’s beschikbaar.  
 

10. Van Straatnamenboek Veldhoven naar Straten met een verhaal. 
Aanvankelijk hadden we het plan opgevat om in 2022 het overzicht van de 
Veldhovense straten, waarvan de basale grondslag aanwezig is, om te vormen tot 
een leesbaar boek met veel foto’s. Dit gaat niet lukken. We gaan er dit jaar aan 
beginnen, maar we richten ons op een verschijningsdatum in november 2023. Een 
viertal fotografen van de Fotogroep Veldhoven heeft medewerking toegezegd. 
 

11. Geheimen van Veldhoven 
De bestaande inhoud van GvV, Nederlands en Engels, is overgezet van een app in 
de play store en app store naar een website. Dit is eind maart 2022 klaar. 
 

12. Kennis delen met derden 
Nu we hopelijk de beperkende maatregelen van de corona achter de rug hebben, 
stellen we ons meer open voor collega-heemkundekringen en overkoepelende 
organisaties. Voorbeelden hiervan zijn: Brabants Heem, Monumentenhuis, RHCE en 
BHIC. Op 25 maart is een bezoek van de afdeling genealogie van de PVGE met ons 
gepland. I.v.m. het 75-jarig bestaan van Brabants Heem vindt er op 20 oktober een 
jubileumviering plaats. Op deze datum verschijnt een boek, waarin wij een hoofdstuk 
geschreven hebben over “Oers St. Jan” en de Sint-Janstros. 
 

13. Lezingen en excursies 
Wij willen het komende jaar 2 of 3 lezingen voor onze leden organiseren. Deze 
kunnen door eigen leden worden gegeven, maar ook door personen van buiten onze 
vereniging. Ook willen we enkele excursies organiseren. Omdat binnen Veldhoven de 
wandelingen die opgenomen zijn in de Geheimen van Veldhoven al in een behoefte 
voorzien, willen we ons ook richten op excursies buiten Veldhoven. 

 
 
 
 
 
 
 


