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Het project “in1900”
De werkgroep Genealogie van onze heemkundevereniging heeft, vooral dankzij de inbreng van
Cor en Luuk Schakenraad, de basis gelegd voor
een nieuw genealogisch project.
Als voorwerk is het volgende gedaan: Er is lijst
gemaakt van de 50 personen die in het jaar 1900 in
Den Dungen en van de 19 die in de rest van ons
werkgebied in dat jaar geboren zijn. Van al deze
personen is de geboorteakte opgevraagd.
Op www.in1900.nl is die lijst in te zien onder de
knop “69 Dungenaren en Maaskanters” (rechts
boven). Als een van die genoemde personen familie van u is, of als u geïnteresseerd bent in genealogie en aan het project wilt deelnemen, kunt u onder
de knop “meedoen en help” een formulier invullen,
waarna u een van de personen die nog „zwart‟ zijn,
kunt kiezen om van hem of haar een aantal gegevens te verzamelen en in te vullen. Een handleiding
hoe u tekst en foto‟s kunt invoeren staat ook op de
site. Iedereen, die kan lezen en typen, kan dan met
zijn of haar persoon aan de slag. En hebt u adviezen nodig, dan zijn de mensen van de werkgroep
graag bereid u verder te helpen.
We hopen op deze manier een tijdsbeeld te kunnen
schetsen met teksten en foto‟s van personen die
allemaal geboren zijn in 1900 en ongetwijfeld een
aantal interessante verhalen zullen opleveren.
Wie “adopteert” een van hen, gaat op zoek naar
gegevens over die persoon en publiceert die op de
website www.in1900.nl ?
Stand van zaken ANBI-status
Na de statutenwijziging van dit jaar is een fiscaal
nummer en de ANBI status aangevraagd. Het fiscaal nummer is toegekend. Op de aanvraag voor
de ANBI-status is nog geen antwoord binnen.
Naamgevingcommissie
B. en W. van de gemeente Sint-Michielsgestel
hebben nog geen reactie geven op de tien namen
van personen die door de Heemkundevereniging

zijn voorgesteld voor de nieuwe straten in het gebied tussen Hooidonk en Paterstraat.
Geschonken of in bewaring gegeven
Meer dan 600 bidprentjes afkomstig van de
familie van Erp (Sint Jacobusstraat) en van
de gezusters van den Broek.
2 Boeken over Indiëgangers van Cor/Jo
Schakenraad.
16 Brochures van Bernard Donkers.
Acten uit Rosmalen van Ad en Theo
Cooijmans.
Kan, 5 Keulse potten en een boek van Jacq
van Eekelen.
Activiteiten van of in samenwerking met leden
van Heemkundevereniging “Op die Dunghen”
Op zondag 19 juni nam de Heemkundevereniging
weer deel aan de Braderie op het Maaskantje. Het
te raden voorwerp in de kraam droeg op de heemzolder het etiket “ontschorser.” Omdat die naam
niet genoemd werd, is door ‟t Oude Ambacht tussen de personen, die ongeveer de omschrijving
“werktuig om bomen / palen van schors te ontdoen” hadden, geloot voor de prijs: een dinerbon.
Dank aan de vrijwilligers die de kraam weer bemand hebben.
Op zondag 3 juli brachten onze Belgische Jumelagevrienden uit Erps-Kwerps, Kortenberg en Dijleland een bezoek aan Nederland. Op het bezoek
aan de Kilsdonkse molen en na de middag aan
Heusden en Bokhoven werd door Henri Vannoppen als volgt gereageerd: “Van harte bedankt voor
de fijne dag in Noord-Brabant. Iedereen vond het
super. We krijgen zelfs mails binnen van ons leden, waarin ze hun appreciatie uitspreken voor
deze dag, die prachtig georganiseerd was dank zij
jullie.” Harrie Maas en Jeff Wessels hebben dit
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namens onze vereniging georganiseerd. Onze dank
daarvoor! Een verslag van die dag door Henri
Vannoppen en enkele foto‟s staan op onze website
onder: Agenda > Activiteiten.
In 2012 brengen wij weer een tegenbezoek aan
België. Dat zal dan o.a. in het teken staan van 700
jaar charter van Kortenberg.
In het weekeinde van 10 en 11 september is de
jaarlijkse Open Monumentendag. Het thema van
dit jaar is herbestemming van gebouwen: boerderijen die in twee of meer wooneenheden werden
gesplitst, winkels, raadhuis, postkantoor e.d. die
een andere bestemming kregen als bijvoorbeeld
woonhuis, kantoor of winkel.
Drie leden van de vereniging hebben zich gebogen
over het Dungense aandeel in de open monumentendag.
We bekijken ook nog of er richting scholen iets
gedaan kan worden met dit thema.
Open Monumentendag is dit jaar sober van opzet:
er komt geen brochure en geen fietstocht.
In de gemeente Sint-Michielsgestel worden op
zondag 11 september van 12.00 tot 17.00 uur
een aantal gebouwen opengesteld voor bezoek.
Dat zijn: in Den Dungen: Hooidonksestraat 3b:

(boerderij: nu woonboerderij gesplitst in twee
wooneenheden),

(boerderij: nu woonboerderij met architectenbureau), in Berlicum: Wamberg 5 (boerderij: nu
woonboerderij met architectenbureau), in SintMichielsgestel: kapel Doveninstituut (nu museum),
kasteel Grote Ruwenberg (nu conferentieoord) en
in Gemonde: Boomstraat 20 (boerderij: nu woonboerderij in gebruik als een woning).
Meer informatie is te zijner tijd te vinden in De
Brug op de pagina‟s van de gemeente SintMichielsgestel.
Ter herinnering: In Het Griensvenneke jaargang 34
(2009) nummer 3 staat een artikel van de hand van
Jos Bertens over het pand Bosscheweg 60.
Nog steeds: schrijvers gevraagd
Op onze oproep om nieuwe schrijvers te werven
en om ideeën voor onderwerpen aan te dragen, is
gereageerd met twee ideeën voor een onderwerp:
een artikel over pater Piet Schakenraad, die in juli
40 jaar priester was. Dat artikel is door de familie
op zijn feest aangeboden. Een bewerkte versie
ervan zal in een later nummer van het Griensvenneke worden opgenomen.
In het BHIC werden acten en brieven ontdekt over
geboorte en overlijden van de zoon van een Dungense moeder aan boord van het schip de Leerdam
die daarom als tweede voornaam Leerdam kreeg.
Dat gegeven heeft geleid tot een artikel in nummer
3 van deze jaargang.
De redactie blijft overigens geïnteresseerd in personen die (eventueel met hulp) een onderwerp
willen uitwerken. Wie waagt de stap?
De hoofdredacteur Gijs Sterks is bereikbaar via
073-5514324 of gijs.sterks@hetnet.nl.
Werkgroep inventarisatie
Vanaf 1 september a.s. gaat de werkgroep inventarisatie weer verder met de werkzaamheden: het
scannen van dia‟s, de gescande foto‟s van labels
voorzien en het invoegen van knipsels foto‟s en
bidprentjes in de verzamelingen.
Op donderdagmiddag is dus een bezoek aan de
heemzolder mogelijk voor mensen die informatie
hebben of willen vragen. Mocht iemand op een
ander tijdstip een bezoek aan de heemzolder willen
brengen dan kan een afspraak gemaakt worden via
073-5942014 of
secretaris.opdiedunghen@gmail.com.
In de vakanties van de scholen en in de weekeinden is de Blauwe Scholk meestal gesloten.

Bosscheweg 60 (boerderij met herberg: nu woonboerderij met Bed & Breakfast), Spurkstraat 90
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Dijksluisje
Het oude sluisje in de Poeldonksedijk is, na een
alarmbrief aan de gemeente Sint-Michielsgestel
van de heemkundevereniging, n.a.v. de staat van
onderhoud ervan, grondig opgeknapt. Alle lof aan
iedereen bij de gemeente Sint-Michielsgestel die
een bijdrage geleverd heeft aan het onderzoek en
het herstel van dit monument. In Het Griensvenneke van aug/sept 2011 staat een artikel over de dijksluisjes en foto‟s van de oude en de nieuwe staat
waarin ze verke(e)r(d)en.

3

