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Jaarverslag 2011
Op 17 januari vond de eerste bestuursvergadering plaats. In de loop van het jaar zijn 8 bestuursvergaderingen gehouden.
De algemene vergadering in 2011 werd gehouden op maandag 14 maart. Er waren 27 leden aanwezig,
28 leden hadden zich afgemeld. Na de bespreking van verslagen van de secretaris, de heemzolder en
de redactie van “Het Griensvenneke” volgde de pauze met roggebrood en zult. Daarna deed de
penningmeester verslag. De leden van de kascommissie waren verhinderd. Er was een door hen
getekende verklaring aanwezig. In de nieuwe kascommissie werden benoemd Stan Rijken en Jan van
Gool.
De nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement werden aangenomen met de opmerking dat de
Anbi-status van de vereniging niet duidelijk is opgenomen. Daar wordt alsnog in voorzien.
Daarna noemde de voorzitter de activiteiten van de vereniging in 2011.
Aftredend waren Harrie Maas en Jeff Wessels. Zij stelden zich niet herkiesbaar. Er hadden zich geen
kandidaten gemeld. Door het bestuur werden Cor Schakenraad en Gijs Sterks als kandidaatbestuursleden voorgedragen. Nadat Cor Schakenraad en Gijs Sterks zich hadden voorgesteld, werden
zij bij acclamatie benoemd.
Theodoor van den Heuvel kreeg als vice-voorzitter het woord om de vertrekkende bestuursleden te
bedanken voor hun jarenlange inzet. Hij onderstreepte dat met bloemen. Voor zijn werk als voorzitter
in 25 jaar is door Brabants Heem het zilveren draaginsigne toegekend aan Harrie Maas. Deze werd
door Harrie Boot opgespeld en de oorkonde werd voorgelezen en overhandigd.
In de rondvraag werden drie vragen gesteld, die door de voorzitter werden beantwoord.
De bestuursfuncties waren in 2011 als volgt verdeeld: Cor Schakenraad voorzitter, Theodoor van den
Heuvel vicevoorzitter, André Schoones secretaris, Arno Pijnappels penningmeester, Jos Bertens,
Perry Pijnappels en Gijs Sterks bestuursleden.
Het bestuur was vertegenwoordigd bij bijeenkomsten van Brabants Heem in Oirschot alsook werden
de regiobijeenkomsten van Brabants Heem bezocht.
Jos Bertens is in 2011 betrokken geweest bij het project: hoogstamfruitbomen terug in Den Dungen.
Jos Bertens en Henk van Gestel waren ook betrokken bij de Ommetjes in Den Dungen, drie
wandelroutes over bestaande wegen en paden en langs sloten. Op 28 mei werden die officieel
geopend.
Op 19 juni werd deelgenomen aan de jaarlijkse Braderie op het Maaskantje. Het te raden voorwerp
was een ontschorser. Bestuursleden en leden van de vereniging bemanden de kraam. Het thema van
onze kraam was archeologie.
3 Juli brachten de heemkundevereniging Erps-Kwerps, het Erfgoedhuis Kortenberg en de Gidsenbond
Dijleland het tweejaarlijks bezoek aan Den Dungen. Na de ontvangst bij Boer Goossens met koffie en
Bossche bol werd een rondleiding verzorgd bij de Kildonkse molen. Na het diner bij Boer Goossens
werd een bezoek gebracht aan Heusden en Bokhoven. De dag werd afgesloten met een ontvangst met
broodmaaltijd in de Blauwe Scholk.
Op donderdag 21 juli heeft Henk van Gestel weer een rondje langs de info-bordjes gemaakt om ze
schoon te maken en het hoge opgroeiende onkruid er rond omheen weg te knippen.

De schutskooi aan de Bosscheweg met het
informatiebord ernaast.
Het thema van Open Monumentendag was in
2011: hergebruik van monumenten. Wim van
Acht en Jos Bertens stelden hun woning open
voor bezoek. Daar werd ruim gebruik van
gemaakt.
Op zaterdag 10 december werd aan de
Kerstmarkt in de St. Jacobusstraat
deelgenomen. Het thema was dit jaar het project
In 1900. Door Cor Schakenraad was een
powerpoint-presentatie verzorgd.
Nadat de heemkundevereniging op 13 nov. 2009 de gemeente Sint-Michielsgestel attent had gemaakt
op het vervallen dijksluisje in de Poeldonksedijk, heeft de gemeente het opgepakt. De restauratie is in
2011 afgerond.
Door de gemeente is advies gevraagd voor de namen van nieuwe straten in Den Dungen tussen
Paterstraat en Hooidonk. Nadat een tiental namen van personen was voorgedragen, werd door de
gemeente meegedeeld, dat het advies niet werd overgenomen en dat een commissie zelf moderne
namen gaat zoeken.
De verkoop van boeken en losse nummers van Het Griensvenneke was het afgelopen jaar matig te
noemen.
In 2010 hadden we op de website 19.604 bezoeken in 2011 waren dat er 31.235, d.w.z. een stijging
van 63%. Mies Schuurmans (uit de Zandstraat) heeft weer heel wat uren achter zijn computer gezeten
om alles wat o.a. door Henk van Gestel aangedragen werd op de website te zetten.
Henk van Gestel heeft bij het verschijnen van nieuwe nummers van "Het Griensvenneke" in De Brug
aandacht besteed aan de onderwerpen daarin.
Nieuws van de heemkundevereniging wordt soms ook via de Ware Jacob, De Brug, het Brabants
Dagblad, het Klaverblad, de Meierij of Lokaal 7 onder de aandacht gebracht.
In het afgelopen jaar zijn twee leden overleden: Annie Schakenraad en Mathieu Smits. Vier leden
zegden hun lidmaatschap op, 11 personen meldden zich in de loop van 2011 aan als lid. Twee
personen betaalden hun lidmaatschap niet en zijn als lid uitgeschreven.
Het aantal leden per 31 december 2011 bedroeg 311, waarvan 9 ruilabonnementen van "Het
Griensvenneke" met andere heemkundeverenigingen en vijf gratis abonnementen.
Jaarverslag van de heemzolder 2011.
De “werkgroep inventarisatie” die uit acht mensen bestaat, is elke donderdagmiddag (behalve in de
schoolvakanties) op de heemzolder aanwezig om te werken met de materialen, bidprentjes, foto’s,
knipsels, boeken, brochures en documenten.
De bidprentjes staan dankzij Mies Schuurmans nu op de website. Er verschijnen ongeveer een keer
per maand nog kleine aanvullingen.
Vrijwel wekelijks komen er vragen via e-mail binnen, die dan via de secretaris meestal binnen 14
dagen door Harrie Maas en Henk van Gestel worden beantwoord.
Ook worden regelmatig genealogische gegevens uitgewisseld. Vaak levert dat naast namen en data
ook interessante foto’s op. We hebben intussen 3611 unieke bidprentjes, 2794 hebben we in bruikleen
van de parochie en 2533 zijn van de Heemkundevereniging. Het aantal knipsels bedraagt 13.945. Het
aantal ontvangen en door de werkgroep ingescande foto’s is ruim 2500 en het aantal ingescande dia’s
is 1269.

Links de kast met fotomappen, midden de bakken met doop-, trouw- en begraafgegevens (1610-1810)
en de bidprentjes en rechts een knipselbak.
Daarnaast heeft de vereniging ook nog digitale foto’s, die niet zijn afgedrukt, nl. ruim 6000.
Op de donderdagmiddag kwamen soms mensen op bezoek met vragen, maar ook werden materialen
voor de heemkundevereniging afgegeven. Aanbod van (grote) materialen slaan we vanwege de
toekomst van de heemzolder af.
De lijst van ontvangen materialen in 2011 beslaat 5 pagina’s. In de mededelingenbladen staat steeds
een samenvatting van ontvangen materialen en de schenkers ervan.
André Schoones, secretaris.

Redactie Het Griensvenneke: Jaarverslag 2011
Er zijn afgelopen jaar opnieuw vier uitgaven van Het Griensvenneke verschenen (in februari, mei,
augustus en november). Hierin zijn 19 artikelen geschreven door zeven verschillende auteurs. Met hun
bijdragen zijn we er ook dit jaar in geslaagd om elke uitgave van 28 pagina’s te voorzien. Ieder
nummer bevatte artikelen op verschillende gebieden en werd ruim geïllustreerd met vooral veel foto’s.
Er zijn circa 1250 nummers gedrukt bij Drukkerij Biblo Van Gerwen. Zes vrijwilligers bezorgen Het
Griensvenneke. Een vijftigtal wordt per post verstuurd.
André Schoones heeft in 2008 een index opgesteld van alle reeds verschenen artikelen in Het
Griensvenneke en houdt deze lijst actueel. De lijst is via onze website www.heemkundedendungen.nl
te benaderen en gesorteerd op titel en auteur(s). Tevens is op de website een link opgenomen naar de
site van de Universiteit van Tilburg, waar elke uitgave van Het Griensvenneke wordt aangemeld. Op
deze site zijn overigens alle publicaties over Den Dungen geïndexeerd.
Verder verschijnen op de website verhalen over Den Dungen en haar inwoners. Dit zijn met name
artikelen die een ruime tijd geleden al in het Griensvenneke zijn gepubliceerd. Deze webverhalen
worden door Henk van Gestel en Jos van Thiel indien nodig geactualiseerd en opnieuw opgemaakt.
Deze activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Uitgangspunt is dat
webverhalen niet concurreren met Het Griensvenneke.
De samenstelling van de redactie bestond uit: Henk van Gestel, Harrie Maas, Jos van Thiel, Perry
Pijnappels en Gijs Sterks. Begin 2011 heeft Jacq van Eekelen na jarenlange trouwe dienst moeten
besluiten te stoppen als redactielid wegens gezondheidsredenen. Gijs Sterks is toegetreden tot de
redactie. Vanwege drukke werkzaamheden van Perry heeft Gijs het hoofdredacteurschap op zich
genomen.
6 februari 2012
Gijs Sterks

