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Bestuur
In de jaarvergadering op 28 maart 2012
waren twee bestuursleden aftredend. Perry
Pijnappels is herkozen. André Schoones heeft
zich niet herkiesbaar gesteld voor een
bestuursfunctie. Tijdens de vergadering
hebben wij onze waardering uitgesproken
voor zijn enorme inzet voor de vereniging.

Publicaties van de heemkundevereniging en
losse exemplaren van Het Griensvenneke zijn
te bestellen bij het secretariaat en verkrijgbaar
bij:
 The Read Shop, Petrus Dondersplein 14,
Sint-Michielsgestel;
 Theehuis van Orrikes, Poeldonksedijk 7,
Den Dungen (alleen zomermaanden).

Er hebben zich geen nieuwe kandidaten voor
een bestuursfunctie aangemeld. Het bestuur
heeft daarop in de eerstvolgende reguliere
bestuursvergadering de hoofdtaken van de
secretaris verdeeld onder de andere bestuursleden en enkele vrijwilligers. Hierdoor zijn de
secretariële taken gewaarborgd en blijft de
vereniging goed functioneren. Wel heeft het
onze voorkeur om de vacature weer in te vullen. Als u geïnteresseerd bent, kunt u contact
opnemen met de voorzitter Cor Schakenraad
(tel. 073-5942685) of een mail sturen naar
secretaris.opdiedunghen@gmail.com. In
tegenstelling tot eerder berichten zijn we nu
niet per definitie op zoek naar een secretaris.
Een bestuursfunctie betekent minimaal dat u
circa 10x per jaar deel neemt aan de
bestuursvergadering, eventueel activiteiten
mee organiseert (zoals bijvoorbeeld de
jaarlijkse braderie en kerstmarkt) en/of
contactpersoon bent voor een werkgroep van
de vereniging.

De ledenadministratie wordt verzorgd door
Jan van Gool, die zich als nieuwe vrijwilliger
heeft aangemeld. Een nieuw lidmaatschap,
adreswijzigingen en dergelijke kunnen per
post, via mail of persoonlijk bij één van de
bestuursleden worden doorgegeven. Zij zullen
zorgen dat de gegevens door Jan verwerkt
worden.

Secretariaat
Het secretariaat is bereikbaar via:
Post: Bosscheweg 7, 5275 HD Den Dungen
E-mail: secretaris.opdiedunghen@gmail.com
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Te laat betaalde lidmaatschappen
Bij de eerste uitgave van Het Griensvenneke
is de factuur voor het lidmaatschapsgeld
gevoegd (dit geldt niet voor nieuwe leden die
tijdens de kerstmarkt in 2011 lid zijn
geworden). Helaas zijn nog niet alle
rekeningen betaald. Wij verzoeken daarom
desbetreffende leden om dit binnen 14 dagen
alsnog te doen. Het lidmaatschap moet
namelijk vooruit betaald worden en niet
achteraf. Wij hebben immers al uitgaven om
Het Griensvenneke te laten drukken. Deze
kosten moeten betaald worden uit het
contributiegeld. Als dit te laat betaald wordt,
drukt dat op de rekening van de vereniging.
De contributie bedraagt € 12,50 per jaar voor
de kernen waar onze vrijwilligers Het
Griensvenneke bezorgen. Als u buiten het

bezorggebied woont, ontvangt u het
Griensvenneke per post en bedraagt de
contributie € 19,50 per jaar (met uitzondering
van onze leden op De Herven, zij blijven voor
€ 12,50 lid van onze vereniging). U kunt het
verschuldigde bedrag overmaken op ons
rekeningnummer 1129.90.908. Wij rekenen
op uw medewerking.
Werkgroepen
Zoals eerder vermeld had André Schoones
veel werkzaamheden van onze vereniging op
zich genomen. Deze zijn in onze eerste
nieuwsbrief van dit jaar vermeld. De
secretariële taken zijn gewaarborgd. Met hulp
van vrijwilligers willen we het overige
waardevolle werk niet verloren laten gaan. De
werkgroepen krijgen een nieuwe impuls Voor
elke werkgroep heeft het bestuur inmiddels
een contactpersoon aangewezen. Wij hechten
er waarde aan om de werkgroepen opnieuw
onder uw aandacht te brengen:
Werkgroep Het Griensvenneke
Hoofdredacteur Gijs Sterks, kopij kan worden
aangeleverd per mail gijs.sterks@hetnet.nl
Het Griensvenneke wordt door zes vrijwilligers
bezorgd, Jan van Gool coördineert de
bezorging.
Werkgroep heemzolder
Een groep van circa acht vrijwilligers werkt
elke donderdagmiddag (m.u.v. de
schoolvakanties) op de heemzolder aan de
inventarisatie en het digitaliseren van de
heemcollectie (bibliotheek, bidprentjes, foto’s
en collectie). Initiatiefnemer van deze
werkgroep is Rien Meulenbroek.
Kees van Oudheusden heeft zich als nieuwe
vrijwilliger aangemeld en gaat de digitale
collectie bidprentjes beheren en aanvullen.
André Schoones beheert tot het einde van dit
jaar de fotocollectie. Gijs Sterks is
contactpersoon vanuit het bestuur.
Wilt u een bezoek brengen aan de
heemzolder dan kunt u er terecht op
donderdag tussen 14 en 16 uur.
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Werkgroep website
Onze website wordt door veel
belangstellenden bezocht. Mies Schuurmans
en Henk van Gestel houden deze site sinds
2007 actueel. Mies Schuurmans heeft
aangegeven per 1 augustus 2012 deze taak
neer te leggen. Het bestuur dankt hem nu al
voor zijn waardevolle inzet. Wij zijn nog op
zoek naar een vervanger voor Mies. Vanuit
het bestuur is Cor Schakenraad
contactpersoon voor deze werkgroep.
Werkgroep archeologie
In ons dorp zijn enkele archeologen op
professionele en/of hobbymatige wijze actief.
Bij relevante ontwikkelingen of vondsten
worden wij daarvan op de hoogte gesteld.
Martijn van Meurs is de contactpersoon van
deze “informele” werkgroep. Vanuit het
bestuur is Perry Pijnappels aanspreekpunt.
Werkgroep genealogie
Deze werkgroep verzamelt genealogische
gegevens van mensen uit Den Dungen /
Maaskantje. Verschillende personen zijn met
een eigen stamboom bezig, maar er zijn ook
leden die een algemeen databestand
beheren. Deze groep is nu actief met het
project “Geboren in 1900”. Cor Schakenraad
is daarvoor contactpersoon. Bent u
geïnteresseerd in uw eigen stamboom of al
actief met onderzoek bezig, dan bent u van
harte welkom bij het (circa) viermaandelijks
overleg van de werkgroep.
Werkgroep historisch onderzoek en
(straat)naamgeving
Bij de ontwikkeling van nieuwe beleids- of
bestemmingsplannen wordt tegenwoordig
aandacht gevraagd voor de lokale
geschiedenis van het plangebied. De
initiatiefnemer van het plan doet dan navraag
bij de heemkundevereniging. Harrie Maas en
Henk van Gestel nemen deze verzoeken in
behandeling. Vanuit het bestuur is Cor
Schakenraad contactpersoon.

Heemcollectie
Zoals tijdens de jaarvergadering
aangekondigd, is het bestuur op zoek naar
een oplossing voor het onderbrengen van de
heemcollectie. Dit is nodig omdat wij over
enkele jaren zeer waarschijnlijk
De Blauwe Scholk moeten verlaten. Het
Boerenbondsmuseum in Gemert bouwt op dit
moment aan een schoolgebouw uit 1900 en
heeft onze vereniging benaderd om onze
schoolbanken daarin te mogen gebruiken. Wij
hebben hier positief op geantwoord en
besloten om de schoolbanken te schenken en
andere schoolspullen in bruikleen te geven.
Braderie
Op zondag 10 juni 2012 neemt de
heemkundevereniging deel aan de braderie
op het Maaskantje. Zoals gebruikelijk zal er
ook weer een voorwerp in de kraam liggen
waarvan de naam of het gebruik geraden kan
worden. Bezoek dus onze kraam en maak
ook kans op een mooie prijs. Bent u op zoek
naar een origineel (verjaardags)cadeau, kom
dan langs voor onze speciale
boekenaanbieding of overweeg eens om een
lidmaatschap cadeau te doen. U kunt het op
de braderie eenvoudig regelen.
Excursie naar Kortenberg België
Onze Belgische vrienden van Het Erfgoedhuis
Kortenberg, de Gidsenbond Dijleland en
Heemkunde Vlaams-Brabant nodigden ons uit
op zondag 24 juni 2012. Met de bus brengen
we dan een bezoek aan Kortenberg. Deze
excursie staat in het teken van 700 jaar
charter van Kortenberg.
Het programma:
7:15 Verzamelen bij de Blauwe Scholk
9:30 Ontvangst te Erps-Kwerps
10:00 Expo 'Het Charter van Kortenberg'
11:30 De Lambiek te Alsemberg
13:00 Eten in de Neu Pruim te Beersel
15:30 Kasteel van Gaasbeek
17:45 Receptie Kortenberg
18:00 Brabantse koffietafel
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We verwachten tussen 20:00 en 20:30 weer
in Den Dungen te zijn.
Het aantal beschikbare plaatsen in de bus
was snel gevuld door veel enthousiaste
aanmeldingen. Aanmelden is dus niet meer
mogelijk. Voor de deelnemers belooft het een
interessante en gezellige dag te worden. De
bus staat op 24 juni om 7:15 uur bij de Blauwe
Scholk klaar. Wij verzoeken alle deelnemers
om ruim op tijd aanwezig te zijn. In verband
met het rijtijdenbesluit moet de bus om stipt
7:30 uur vertrekken.
Open monumentendag
Op 9 september 2012 is het weer Open
Monumentendag. Het thema van dit jaar is
“Groen van toen”. De heemkundevereniging is
door de gemeente Sint-Michielsgestel
benaderd om samen met de verenigingen uit
de ander kernen en de omliggende
gemeenten Den Bosch en Vught samen te
werken. Gezien het landelijke thema “Groen
van Toen” heeft de gemeente Den Bosch het
thema “1629 / de groene vesting” geïnitieerd.
Omdat de stelling van 1629 op het
grondgebied van de drie gemeenten ligt wil
men graag samenwerken. Wij houden u te
zijner tijd via onze website, De Brug en de
Ware Jacob op de hoogte over de activiteiten
op deze dag.
45 jaar “Op die Dunghen”
Onze vereniging viert op 27 september 2012
haar 45 jarig bestaan. Het bestaan van de
vereniging danken wij aan onze trouwe en
betrokken leden. Wie jarig is trakteert … in het
kader van het 45-jarig bestaan verwachten wij
een boek uit te geven over het project
“Geboren in 1900”. Alle leden die in 2012 lid
zijn (of worden) ontvangen het boek daarom
gratis. Om dit mogelijk te maken laten wij de
uitgave van Het Griensvenneke nummer 3 en
4 vervallen. De volgende uitgave van Het
Griensvenneke wordt eind februari 2013
verwacht.

