Heemkundevereniging ”Op die Dunghen”
Secretariaat: Bosscheweg 7 5275 HD Den Dungen
Email: secretaris.opdiedunghen@gmail.com
Website: www.heemkundedendungen.nl
Rekeningnummer: 1129 90 908 (Rabobank)
Opgericht 27 sept. 1967

MEDEDELINGENBLAD
25e Jaargang, nummer 1, maart 2012, ISSN 1388-1701
Lidmaatschap van de heemkundevereniging
De Heemkundevereniging Op die Dunghen heeft
één bankrekening, namelijk: 1129 90 908 van de
Rabobank. De contributie over 2012 is € 12,50
voor leden in Den Dungen / Maaskantje en de
Dungense bewoners van de Herven en € 19,50
voor leden daar buiten, vanwege de verzendkosten
van het Griensvenneke, die € 2,00 per aflevering
bedragen.
Voor de verwerking van de betaling is het fijn als u
het nummer 2012- met de een tot drie cijfers van
de factuur bij de betaling vermeldt. Namens de
penningmeester bij voorbaat dank.
Bestuursverkiezing
In de jaarvergadering van maart 2012 zijn André
Schoones en Perry Pijnappels aan de beurt om af
te treden als bestuurslid. Perry Pijnappels heeft
aangegeven herkiesbaar te zijn, terwijl André
Schoones te kennen heeft gegeven niet herkiesbaar
te zijn. Kandidaten voor de functie van secretaris
kunnen zich tot de dag van de jaarvergadering
aanmelden via ons emailadres:
secretaris.opdiedunghen@gmail.com, of bij een
van de bestuursleden persoonlijk.
Vrijwilligers gezocht
André Schoones heeft aangegeven alle vrijwilligerstaken per eind maand te beëindigen. We zijn
daarom op zoek naar mensen die een klein deel
van hun vrije tijd willen besteden aan de heemkundevereniging. Om de conttinuïteit zo veel mogelijk
te waarborgen zoeken we verschillende mensen die
geïnteresseerd zijn om een van de volgende taken
op zich te nemen:
- Het beheren van de verzameling bidprentjes.
- Het beheren van de verzameling foto’s.
- Verzamelen en beheren van de knipsels over Den
Dungen/Maaskantje.
- Het beheer van de heemmaterialen op de zolder.
(Bij het beheren van de verzamelingen gaat het om

een overzicht van de verzameling bijhouden en
nieuwe aanwinsten erin te voegen.)
- Het voorbereiden van teksten voor de website.
- Het (mede) organiseren van onze evenementen.
- Het bijhouden van de ledenadministratie.
- Het up-to-date houden van bezorglijsten voor het
Griensvenneke, de uitgaven verdelen over de bezorgers en een 60-tal per post verzenden.
- Het schrijven van artikelen voor het Griensvenneke.
- Het vier maal per jaar bezorgen van ongeveer 50
exemplaren van het Griensvenneke in Den Dungen/Maaskantje.
De statuten vermelden, dat tot het begin van de
vergadering leden schriftelijk nieuwe bestuurskandidaten kunnen voordragen.
Bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd. De bestuursleden verdelen daarna
de taken onderling.
Activiteiten van “Op die Dunghen” in 2012
- Op woensdag 16 mei om 20.00 uur zal Cees
Verhagen bij Boer Goossens een lezing houden
over De Zuid-Willemsvaart. In deze lezing komen veel aspecten aan de orde, zoals de gravers,
de bouwers, de vele alternatieve plannen en het
geruzie met België over het Maaswater en waarom
het kanaal op de plek kwam te liggen waar het nu
ligt. Het kanaal snijdt al meer dan 175 jaar het
Brabants en Limburgs landschap. Het ombouwen
van het “Canal du Nord” tot Zuid-Willemsvaart
komt in de lezing aan de orde en de kanalen die
later gegraven zijn, zoals het Defensiekanaal, Afwateringskanaal Neer en het Kanaal van Deurne en
de Helenavaart.
Het is onvoorstelbaar dat het 120 km lange kanaal
(het langste kanaal van “Groot-Nederland”) met
21 sluizen door ca. 7000 arbeiders met de hand,
schop, kruiwagens en manden, in ongeveer vier
jaar gegraven is. De gravers kwamen meestal niet
uit de directe omgeving. Zij kwamen vaak in groe1

pen, soms met hun vrouwen en kinderen, uit Wallonië, Drenthe en Holland naar dit grote werk. Om
zoveel mogelijk overlast te vermijden en besmettelijke ziekten te voorkomen werden zij in kampementen ondergebracht.
Speciale aandacht zal de spreker aan de gravers en
scheepsjagers schenken, deze laatste ook wel togers of teugelers genoemd. Zij trokken met hun
paarden meer dan 100 jaar de schepen door het
kanaal. De toegang is gratis.
- Op zondag 10 juni neemt Heemkundevereniging
“Op die Dunghen” weer deel aan de Braderie op
het Maaskantje. Zoals gebruikelijk zal er weer een
voorwerp in de kraam liggen waarvan de naam of
het gebruik geraden kan worden.
- Op zondag 24 juni brengen we een bezoek aan
onze Belgische vrienden uit Erps-Kwerps, Kortenberg en Dijleland. Het bezoek zal dit jaar in het
teken staan van 700 jaar charter van Kortenberg.
In het volgende mededelingenblad zult u er meer
over kunnen lezen, maar als u mee wilt - een dergelijke dag is steeds van hoog gehalte: gezellig,
interessant en goed van eten en drinken - reserveert u dan deze datum in uw agenda!
- In het weekeinde van 8 en 9 september is er een
Open Monumentendag. Het thema van het jaar
2012 is: Groen van Toen. Hiermee staan we stil bij
de rol, het belang en de betekenis van het groen in
relatie tot monumenten. Er is aandacht voor monumentaal groen in brede betekenis: stadsparken,
tuinen, boerenerven, landgoederen, buitenplaatsen,
lanen, monumentale bomen, begraafplaatsen, verdedigingswerken, landschapselementen (grafheuvels, terpen, dijken), hofjes, villaparken, tuindorpen en meer. (Bron: website Open monumentendag). Of dit thema ook in Den Dungen/Maaskantje
wordt ingevuld, hoort u nog van ons.
- Op 27 september zal de vereniging 45 jaar bestaan. We hopen rond die tijd een publicatie te
laten verschijnen. Deze zal gaan over het jaar 1900
en de 72 personen die in Den Dungen/Maaskantje
geboren of gedoopt zijn.
Werkgroep Genealogie en “In 1900”
De website “In1900.nl” is door leden van de
werkgroep genealogie gevuld met data en namen
van familieleden van 72 personen. Van een aantal
zijn foto’s op de site gezet door mensen die iemand “geadopteerd” hebben. Een werkgroep, bestaande uit Harrie Maas, Henk van Gestel, André
Schoones en Cor Schakenraad hebben de taak op
zich genomen om een publicatie voor te bereiden

die rond 27 september zal verschijnen, t.g.v. het
45-jarig bestaan van “Op die Dunghen”.
Deze publicatie zal verschijnen in plaats van de
nummers 3 en 4 van het Griensvenneke. Dat houdt
dus in dat alle abonnees de publicatie zullen ontvangen.
De werkgroepleden van “In 1900” komen regelmatig bij elkaar om de activiteiten op elkaar af te
stemmen. Een deel van de begeleidende artikelen
over bijvoorbeeld het dorpsbestuur, de landbouw,
de parochie en het onderwijs in 1900 zijn in concept klaar.
Een gigantische klus wordt nog het schrijven van
de 72 hoofdsukken over hen die in 1900 hier geboren of gedoopt zijn. De werkgroep is zeer geïnteresseerd in foto’s en afbeeldingen van hen. Wie
heeft foto’s, of wie kent personen die waarschijnlijk deze materialen hebben en ze even uit willen
lenen om te gebruiken in de publicatie?
Ook al zou het maar gaan over maar één foto dan
nog is de werkgroep er blij mee!
Fototentoonstelling
In 2007 was er grote belangstelling voor de fototentoonstelling in de Blauwe Scholk ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de heemkundevereniging. Toen is voorgesteld zoiets elke vijf jaar
te herhalen om zo een beeld van het dorp vast te
laten leggen door de deelnemers.
Onlangs is besloten deze tentoonstelling niet dit
jaar, maar waarschijnlijk volgend jaar te houden.
Wellicht dat er rond de uitgave van “Geboren in
1900” nog een boekpresentatie met het tentoonstellen van foto’s gecombineerd kan worden. Het
is te vroeg om te bepalen of dat haalbaar is.
Foto Poelboys / Melodisten?
Bij het schrijven van het artikel over de familie
Schuurmans hadden we een foto willen plaatsen
van de Poelboys, later Melodisten genoemd. Er is
bekend dat er folders door hen gemaakt zijn en dat
ze op veel feesten hebben gespeeld. Wie heeft een
afbeelding van de leden van deze groep (te leen)?
Ontvangen materialen.
Van mevrouw Smits-v.d. Westelaken o.a. veel
foto’s en reproducties ervan, brochures en boeken.
(Scans van) bidprentjes of devotieprentjes van Jan
Goossens, mevrouw van Lieshout, Arnold de
Veer, mevrouw v.d. Broek, Dré van Dijk, Jan
Rietveld en Martien Broeren. Van Jan Rietveld
ook enkele kleine materialen: o.a. een gebreide
kindercape en kruikezakken.
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