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De beide leden van de heemkundevereniging die hun woning openstelden ter bezichtiging op de open monumentendag reageerden als volgt:
De monumentendag is geslaagd in mijn ogen. We hebben meer dan 100 gasten
ontvangen uit Den Dungen, Berlicum, Sint-Michielsgestel, Heeswijk-Dinther en
's-Hertogenbosch. De historie van de plek, de aanlegsteiger in de tuin, den herd, de
gelagkamer en de veel licht creërende verbouwing spreken aan. Voor een volgende
keer kan ik me voorstellen dat een werkgroepje in een vroeg stadium het initiatief
naar zich toetrekt. Door het samen met de verenigingen neer te zetten en ook nog
gericht extern te communiceren, krijg je ongetwijfeld nog meer klandizie, zeker uit
Den Bosch. Verder was het aantal zo groot dat sommige bezoekers te weinig aandacht en uitleg hebben gekregen. Ook zou het leuk zijn geweest om een gastenlijst
te hebben gehad.
De Open Monumentendag was zeer geslaagd. Hoeveel mensen er zijn geweest, heb
ik niet bijgehouden maar er zijn aan één stuk door kijkers binnen en buiten geweest.
Ik heb het als zéér nuttig ervaren, vooral om mensen duidelijk te maken dat behoud
van authenticiteit bij een restauratie erg belangrijk is. Mensen zien dat het bewonen
van een boerderij zo zijn beperkingen heeft maar dat je er veel sfeer voor terug kan
krijgen. Een sfeer die bovendien uniek is. Ik denk wel dat het nuttig is om een voorbereidingsgroepje te formeren, vooral met het oog op reclame voor de heemkundevereniging. Misschien kunnen we een keer met de deelnemers evalueren.
Stichting De Groene Vesting
Stichting De Groene Vesting zet zich in voor de linie van Frederik Hendrik uit 1629.
De verovering van ‟s-Hertogenbosch door Frederik Hendrik is een nooit geëvenaarde gebeurtenis in de geschiedenis van ons land. De inname betekent hét keerpunt
tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De onneembare „Moerasdraak‟ valt in het jaar 1629
in handen van de Staatse troepen en vanaf dat moment worden de Spanjaarden
steeds succesvoller bestreden.
Om ‟s-Hertogenbosch in te kunnen nemen legt Frederik Hendrik rond de stad een
meer dan veertig kilometer lange aanvalslinie aan. Een aaneenschakeling van dijken
en grachten, die worden beschermd door tientallen uitkijkposten, schansen, hoornwerken en redoutes. Een groot deel van die linie is nog altijd in het landschap rond
de stad aanwezig. Soms nauwelijks zichtbaar als kleine hoogteverschillen en subtiele lijnen, soms overduidelijk in de vorm van oude dijken en restanten van fortificaties.
Stichting De Groene Vesting zet zich in om de linie van Frederik Hendrik zichtbaar
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en beleefbaar te maken en te houden en te ontsluiten voor een breed publiek. Letterlijk, zoals in de vorm van fiets- en wandelroutes met informatie over de onderdelen van de linie die soms duidelijk, soms minder duidelijk in het landschap te herkennen zijn. Figuurlijk door kennis over de linie te ontwikkelen en te verspreiden en
door zeer uiteenlopende activiteiten en projecten met de linie te verbinden.
Samen met overheden, bedrijven en burgers wil de stichting van de linie een echte
„levende‟ linie maken. Door eigen activiteiten te organiseren en mee te werken aan
projecten van anderen wil zij bereiken dat in het jaar 2029, als het beleg van ‟s-Hertogenbosch zijn 400e verjaardag beleeft, de linie écht op de kaart staat.
Kijk voor meer informatie op: www.degroenevesting.nl
Naamgevingcommissie
B. en W. van de gemeente Sint-Michielsgestel hebben te kennen gegeven dat zij
voor de nieuwe straten in het gebied tussen Hooidonk en Paterstraat een ander
soort namen zoeken dan wij aan hen hebben voorgesteld. Daarmee zijn helaas achteraf criteria gesteld waaraan die namen moesten voldoen.
Een interne commissie bij de gemeente gaat nu moderne namen verzinnen.
Geschonken of in bewaring gegeven
Bidprentjes zijn geschonken door Rien Meulenbroek, Arnold de Veer, Suzanne Pijnappels-Stekelenburg, Stan Rijken, Cor Schakenraad, Anton van Hedel, Net Broerenvan der Steen en Martien Broeren.
Van Mariet van Breugel-Groenendaal kregen we materiaal van o.a. Paperclip, het
Jongensgilde en Jong Nederland.
Van mevrouw v.d. Westelaken-Verbeek via mevr. v.d. Westelaken-van Nieuwburg
een kapperstas van Jan van de Westelaken met kappersspullen, die hij gebruikte als
hij mensen in het bejaardenhuis ging knippen of scheren.
Van mevr. Verhagen en Van den Broek van de opgeheven volksdansgroep DIOS
kregen we het vaandel van de vereniging en fotoboeken om foto‟s in te scannen.
Mede dank zij Henk van Gestel zijn de meeste personen op de foto‟s ook bekend.
Van Anton van Hedel kregen we kapstokhaken van de oude Sint Jozefschool en een
aantal foto‟s en documenten die vooral betrekking hebben op parochie en scholen.
Mathieu Smits
Op zondag 6 november overleed toch nog vrij plotseling ons lid Mathieu Smits.
Heemkunde was een van zijn interessen. Hij was een van de leerkrachten die regelmatig met zijn groep de heemzolder bezocht. Hij maakte foto‟s bij belangrijke gebeurtenissen van” Op die Dunghen” en was vrijwel altijd aanwezig bij lezingen of
tentoonstellingen. Hij heeft enkele artikelen geschreven en hij heeft samen met zijn
moeder heel wat personen op foto‟s van namen voorzien. Dat zijn inzet en interesse
gewaardeerd werd, blijkt uit het feit dat een aantal (oud-) bestuursleden bij zijn uitvaart aanwezig was.
Opbergbanden voor Het Griensvenneke.
Als u losse nummers van het Griensvenneke graag in omslagen op zou willen bergen, laat u dat het secretariaat middels telefoon, e-mail of een briefje even weten?
Bij voldoende belangstelling willen we daar werk van maken. De kosten van een
dergelijke band zijn ongeveer € 10,00.
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Het project “in1900”
Het project “geboren in 1900 in Den Dungen en Maaskantje” begint gestalte te krijgen. Toch zal er nog een berg werk verzet moeten worden voor de website helemaal
gevuld is en de publicatie ervan in de vorm van een boek t.g.v. het 45-jarig bestaan
van de heemkundevereniging klaar is voor de drukker.
Waar we op dit moment de meeste behoefte aan hebben, is foto‟s van de 72 personen die op de website “In1900” staan en van hun ouders, broers en zussen, kinderen, woningen en belangrijke gebeurtenissen in hun leven. Ook als een persoon al
geadopteerd is, zijn foto‟s zeer welkom: Als we een scan mogen maken, hebt u de
foto‟s binnen een dag terug.
Rond de 40 personen zijn al geadopteerd (d.w.z. er zijn mensen die gegevens en
foto‟s van die personen aan het verzamelen zijn). Van de mensen die nog niet zijn
geadopteerd heeft de werkgroep de genealogie gegevens van de ouders en indien
van toepassing: van broers, zussen en kinderen verzameld. Adopteren van een persoon betekent dus hoofdzakelijk: deze gegevens controleren en aanvullen en een
aantal foto‟s zoeken binnen de familiekring en (laten) scannen. De al bekende genealogische gegevens kunt u desgewenst opvragen door een telefoontje naar 073594 2014 of door een mailtje te sturen naar secretaris.opdiedunghen@gmail.com.
Het project is ook buiten Den Dungen opgevallen. Daardoor kregen Cor Schakenraad en André Schoones een uitnodiging van Omroep Brabant om in de studio in
Son en Breugel iets over het project te komen vertellen. Op 30 oktober was de uitzending ervan.
Hieronder staan in een alfabetische lijst de gegevens van geboorte, overlijden en
huwelijk naast elkaar (voor zover bij ons bekend) van de personen uit het project.
Als we van lezers horen, wanneer en waar mensen overleden of getrouwd zijn (waar
nu „onbekend‟ achter staat) kan ons dat ingangen geven om nog meer over de betreffende personen op het spoor te komen.
Naam
Aa
Alebeek
Alebeek
Alebeek
Berk
Bers
Boven
Boxtel
Breugel
Broeren
Broeren
Broeren
Ceelen
Cooijmans
Gestel
Goossens
Goossens
Goossens
Griensven
Grinsven
Grinsven

Tussenv
van der
van
van
van
v den
van
van
van
van

van

van
van
van

Voornamen
Antoon
Christiaan
Maria
Marinus
Josephus
Adrianus
Wilhelmina
Hendrikus
Albertus
Johan Joh
Marinus
Petrus
Anna Maria
Adriana Alb
Gerardus
Johanna
Johanna
Margaretha
Marinus
Antonia
Hendrika C

Geb Datum Overl dat Huwelijk
22-12-1900 20-1-1995 18-1-1924
11-03-1900 onbekend 16-5-1931
13-11-1900 6-10-1992 9-10-1924
26-04-1900 23-7-1945 13-10-1927
22-04-1900 onbekend onbekend
19-04-1900 22-5-1900
nvt
06-06-1900 27-2-1977 21-4-1921
08-10-1900 4-9-1901
nvt
28-05-1900 23-4-1933 ong. 1924
18-09-1900 2-10-1900
nvt
29-10-1900 22-12-1900
nvt
04-01-1900 5-8-1990
2-7-1925
18-01-1900 20-1-1900
nvt
22-10-1900 9-2-1926
nvt
09-10-1900 20-10-1900
nvt
13-06-1900 27-7-1962 26-6-1919
27-11-1900 3-12-1980 11-9-1928
17-07-1900 27-2-1999 27-8-1928
24-04-1900 26-7-1900
nvt
21-11-1900 2-10-1986 26-5-1922
02-01-1900 14-7-1982 16-10-1919

Getrouwd met
Grinsven, Marie v
Timmermans, Wilh
Haas, Haske de
Blummel, Joh M

Minkels, J /Traa, P

Spierings, Maria J

Donk, Nard vd
Cooijmans, Adr Alb.
Cooijmans, Toon
Breugel, Corn v
Eijndhoven, Paulus v
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Groenendaal
Hamond
Heessels
Heijden
Houtum
Koevering
Koevering
Kuijpers
Kusters
Kusters
Laat
Langenberg
Lieshout
Lieshout
Merkelbach
Meulenbroek
Meulenbroek
Mollen
Ondersteijn
Osch
Pijnappels
Pinxteren
Raaijmakers
Rixtel
Schakenraad
Schakenraad
Schuurmans
Schuurmans
Smits
Smits
Smits
Spierings
Spierings
Steen
Thiel
Timmermans
Velden
Verhoeven
Vermeulen
Verzandvoort
Vissers
Vissers
Vissers
Vos
Vos
Vught
Vught
Westelaken
Wijgergangs
Zandbeek
Zandbeek

van
van der
van
van de
van de

de
van de
van
van

van
van
van

van der
van
van der

van
van
van de
van
van

Antonia
Wilhelmina
Francis
Antonetta M
Antonetta
Antonius W
Clasina
Johan
Geerdina
Johanna
Anna Maria
Adrianus
Christiaan
Hendrika
Antonetta
Johannes
Wilhelmus Eng.
Gerardus
Jan
Petrus C H
Hendrik Nicolaas
Martina
Maria Gerdina
Wilhelmina
Maria
Wilhelmus Antonius
Antonia
Antonius
Hendrika Maria
Petrus
Petrus Franciscus
Antonius
Maria Johanna
Petrus
Henricus
Antonius
Nicolaas C.
Josephus Cornelis
Gertruda
Engelbertus Fr
Petrus
Wilhelmus
Wilhelmus
Francisca
Leonardus
Johannes
Johannes Henricus
Petrus
Gerardus
Hendrika
Theodorus

09-06-1900
10-08-1900
09-11-1900
14-08-1900
13-03-1900
14-07-1900
04-02-1900
24-03-1900
05-06-1900
25-01-1900
12-12-1900
18-07-1900
15-12-1900
13-01-1900
23-09-1900
30-06-1900
04-09-1900
19-11-1900
30-07-1900
17-11-1900
06-12-1900
16-10-1900
20-02-1900
28-05-1900
24-02-1900
26-02-1900
30-12-1900
24-07-1900
24-06-1900
29-01-1900
15-04-1900
11-05-1900
08-05-1900
22-04-1900
01-06-1900
01-02-1900
29-10-1900
14-10-1900
24-12-1900
06-04-1900
25-02-1900
14-01-1900
16-12-1900
29-01-1900
12-06-1900
06-03-1900
14-04-1900
27-04-1900
30-12-1900
07-11-1900
03-05-1900

19-1-1907
nvt
2-2-1901
nvt
5-8-1901
nvt
24-1-1987 6-5-1924 Dupont, Petr. J
2-3-1968 22-6-1922 Vos, Antonius
14-9-1900
nvt
onbekend ong. 1924
25-11-1980 onbekend Oetelaar, Ant vd
onbekend onbekend
31-12-1901
nvt
23-10-1976 18-6-1924 Breugel, Jan Joh v
onbekend onbekend Aarle, Maria Corn v
24-1-1901
nvt
12-2-1955 15-5-1930 Goossens, Harrie
7-10-1900
nvt
23-8-1900
nvt
13-4-1925
nvt
onbekend onbekend
16-8-1900
nvt
14-2-1902
nvt
24-5-1981 ong. 1957 Merkelbach, Stientje
onbekend onbekend Vissers, Henricus
onbekend onbekend Geerings, Hendrikus
22-6-1977 28-10-1924 Martens, Joh
11-12-1945
nvt
23-8-1965
nvt
30-5-1990 10-4-1905 Kapteijns, Jos
4-10-1959
ja
Vermeulen, Marie
3-7-1901
nvt
4-6-1996 25-5-1926 Langenberg, Mien vd
onbekend
ja
Mathieu, B / Spoor, A
3-2-1901
onbekend
3-8-1998
2-7-1925 Broeren, Puck
10-12-1988 1-5-1930 Vught, Paulina v
onbekend onbekend IJsebaart, Louisa JE
23-8-1900
nvt
5-11-1900
nvt
29-12-1925
nvt
onbekend onbekend
6-3-1901
nvt
14-3-1900
nvt
19-12-1923
nvt
28-7-1966 14-7-1922 Smulders, Sjaan
4-2-1900
nvt
8-8-1965
onbekend
9-10-1900
nvt
19-9-1943 15-7-1924 Westelaken Paula vd
20-3-1975 22-5-1924 Heuvel, Arnoldina vd
9-10-1942 16-4-1905 Smulders, Hendrika
6-9-1983 21-5-1929 Smits, Henricus
1-12-1936 9-12-1922 Mosselaar, Anna vd

Hebt u vragen, foto‟s of informatie: secretaris.opdiedunghen@gmail.com!
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