Verslag van de algemene ledenvergadering op 14 maart 2011.
Aanwezig 27 leden, afgemeld: 28 leden.
Afmelding ontvangen van: Mw Van Wanrooij-Smits, mw. Van den Boogaard-Klerkx, Toon van
Hooijdonk, Kees van Oudheusden, Leo v.d. Westelaken, Theo Verhagen, Wil Verbruggen, Marij
de Coster, Mien van der Aa- Goossens, C. Baaijens, mw. Van Abeelen-Pijnappels, Mari van
Zandbeek, Martijn van Meurs, Carel van Lamoen, Bertha Schakenraad, Antoon Pijnappels, Henk
Pijnappels, C. v.d. Aa-v.d. Heijden, Tom Gerris, Antoinette de Groot-Pijnappels, Jan van Alebeek,
Marie Claassen, Sabine Walstra, Jacq. van Eekelen, Willie Verlande, Jos Maas, Mevr. Wittenberg,
Mariet van Schijndel.
1. Opening door de voorzitter.
Harrie Maas heet iedereen welkom.
2. Mededelingen.
De namen van personen die zich hebben afgemeld, worden voorgelezen.
Er zijn geen andere mededelingen.
3. Vaststellen van de notulen van maart 2010.
Er zijn geen vragen of opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de secretaris.
4. Jaarverslag 2010 van de vereniging en van de heemzolder door de secretaris.
Er zijn geen vragen of opmerkingen. De beide verslagen worden vastgesteld met dank aan de
secretaris.
5. Jaarverslag 2010 van de redactie van “Het Griensvenneke” door de hoofdredacteur.
Perry Pijnappels vat het verslag samen en meldt dat hij als hoofdredacteur van het Griensvenneke
wordt opgevolgd door Gijs Sterks. Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de hoofdredacteur.
De voorzitter nodigt Gijs Sterks uit om zich voor te stellen. Gijs vertelt wie hij is, waar hij vandaan
komt en iets over zijn interesses.
In de pauze die al na 20 minuten genoten kon worden, werd roggebrood met zult rondgedeeld.
6. Financieel verslag 2010 door de penningmeester.
Het financieel verslag heeft een wat andere vorm dan in voorgaande jaren. Er zijn geen vragen of
opmerkingen over. Het wordt vastgesteld met dank aan de penningmeester.
Verslag van de kascommissie.
Sabine Walstra heeft zich afgemeld vanwege vakantie. Marie Claassen heeft zich vlak voor de
vergadering ziek gemeld, zodat er geen verslag gedaan kan worden door de kascommissie. Wel
is een door beide leden getekend verslag aanwezig. Voorstel van de voorzitter is een verklaring
van de kascommissie op te nemen in het volgende mededelingenblad. Dat voorstel wordt
aangenomen.
Benoemen nieuwe kascommissie.
Stan Rijken en Jan van Gool stellen zich beschikbaar voor de nieuwe kascommissie.
7. Wijziging van de statuten van de vereniging
(op verzoek van de algemene ledenvergadering in 2010).
Jan van Gool merkt op dat in de nieuwe statuten niet is opgenomen dat de vereniging een
algemeen nut beogende instelling is zonder winstoogmerk. Verder heeft niemand vragen of
opmerkingen. De voorzitter neemt op zich dat met de notaris te bespreken.
Er is desgevraagd niemand die een schriftelijke stemming wenst. Alle aanwezigen zijn voor het
overige (afgezien van de opmerking van Jan van Gool) unaniem akkoord met de vernieuwde
statuten en het vernieuwde huishoudelijk reglement.

8. Activiteiten 2011.
De voorzitter noemt activiteiten en nodigt diverse leden uit iets over onderdelen ervan te zeggen.
De website.
Henk van Gestel meldt: Sinds september 2007 hebben we 50.000 bezoekers getrokken. Dit jaar
trekken we gemiddeld 100 bezoekers per dag. Opvallend is dat ook veel personen uit het
buitenland de website bezoeken. De indruk bestaat dat vooral het publiceren van de bidprentjes
veel bezoekers trekt.
Naar aanleiding van informatie op de website, krijgen we regelmatig vragen op heemkundig
gebied of aanvullende informatie n.a.v. bijv. webverhalen of foto’s.
Alle medewerkers aan de website, vooral Mies Schuurmans de webmaster, worden bedankt voor
hun werkzaamheden.
Werkgroep genealogie.
Alle leden van de werkgroep doen familieonderzoek of hebben dat gedaan. Er is eerst besproken
wie er wat heeft verzameld. Bij het 40-jarig bestaan is een tentoonstelling opgezet.
Cor Schakenraad vertelt over het nieuwe project “Geboren in 1900 in Den Dungen / Maaskantje”
De 50 personen uit Den Dungen zijn bekend. We hebben van hen intussen de geboorteakten. Het
zoeken naar de geboorten in Maaskantje vergt wat meer speurwerk. Er wordt nu ook gezocht naar
een gebruiksvriendelijk programma om daarna het project uit te dragen via de gebruikelijke
kanalen en iedereen uit te nodigen de “website” te helpen vullen met alle genealogische
gegevens, akten, documenten, foto’s, woonplaatsen, huizen, beroepen en werkzaamheden,
kortom alles wat van de persoon bekend is. Zo ontstaat een tijdsbeeld van 1900 tot na WO II in
ons werkgebied.
Voorgesteld wordt om de lijst nu al bekend te maken. Dat gebeurt zodra ook de personen die in
1900 in het Maaskantje geboren zijn, zijn opgespoord.
Werkgroep inventarisatie.
Elke donderdagmiddag zijn maximaal acht personen in wisselende samenstelling op de zolder
aan het werk met foto’s, bidprentjes, knipsels, documenten, boeken en materialen. Er is in het
verleden van alles in mappen bijgehouden. Nu wordt alles in enkele digitale bestanden verwerkt.
Werkgroep archeologie.
In de werkgroep zitten twee personen. De vijf heemkundeverenigingen hebben met de gemeente
Sint-Michielsgestel afgesproken dat bij archeologisch onderzoek door professionele bureaus €
100 vergoeding gevraagd wordt voor de (verplichte) inschakeling van de expertise van de
heemkundeverenigingen. Henk van Gestel en Harrie Maas beantwoorden de vragen meestal
binnen twee weken. Door het secretariaat worden de antwoorden daarna verstuurd.
Naamgevingscommissie.
Skipos, het schoolbestuur, heeft een suggestie gevraagd voor een nieuwe naam van de
fusieschool Sint-Jozefschool / ’t Kiemveld. De voorgestelde naam is niet overgenomen.
Voor een zijstraat van Zeterdonk, een zijstraat van Hooidonk en voor het nieuwe plan
“Jacobskamp” zijn in totaal 12 namen gevraagd. Het advies voor Henskenspad is overgenomen.
De naam Proeftuin werd niet overgenomen. Er is nu aan de gemeente voorgesteld om namen van
personen en families - onder voorwaarden - te gaan hanteren. Op dit moment wachten we een
tweede reactie van B & W af.
Cultuurhistorische wandeling.
25 Jaar geleden was er grote belangstelling voor de fietstochten van de heemkundevereniging. Nu
organiseren veel instanties tochten, ook de belangstelling voor lezingen taant: er zijn weinig goede
sprekers en het is best moeilijk aansprekende onderwerpen te vinden. Daarom is men 2 jaar
geleden begonnen met cultuurhistorische wandelingen. De animo daarvoor is groot.

Ommetjes.
Jos Bertens vertelt over de ommetjes: wandelingen van ong. 10 km vanuit de bebouwde kom door
het buitengebied van Poeldonk, Beemden (lang de oude Aa) en Woud over ongebaande paden
(laarzenpaden) langs akkers, eilanden en waterlopen. De paden worden gemarkeerd en in mei
geopend.
Monumenten.
Heemkundeverenigingen zijn ogen en oren in de gemeente om situaties rond monumenten te
signaleren. Dat is ook gedaan met het dijksluisje in de Poeldonksedijk. Dit sluisje wordt
gerestaureerd.
Project hoogstamfruitbomen: Den Dungen, moestuin van Den Bosch.
Jos Bertens vertelt: Vorig jaar zijn er 350 bomen aan 40 eigenaren uitgereikt. Dit jaar 250 bomen
aan 25 eigenaren. De verwachting is dat het project nog enkele jaren zal lopen. Er wordt een
snoeicursus gegeven, zodat in de toekomst een tiental opgeleide mensen de bomen in de goede
vorm kunnen snoeien en huizen in het buitengebied (weer) omringd zijn door
hoogstamfruitbomen.
Open monumentendag.
Dit jaar wordt het thema “hergebruik” bijvoorbeeld boerderijen-woningen, raadhuis-winkel, schoolbibliotheek of gemeenschapshuis. De vijf heemkundeverenigingen gaan werken aan een
eenvoudige publicatie, waarbij elke heemkundevereniging een aspect voor zijn rekening neemt. Er
wordt gekeken of er richting de scholen iets gedaan kan worden: een korte presentatie die door de
leerkrachten zonder veel extra werk gebruikt kan worden.
Braderie en Kerstmarkt.
Presentatie van de heemkundevereniging en verkoop van boeken en tijdschriften.
Jumelage met Kortenberg, Erps-Kwerps en Dijleland.
Dit jaar brengen de Belgen een bezoek aan Nederland. Harrie Maas en Jeff Wessels bereiden dat
voor. Volgend jaar bezoeken wij België weer. Vanwege het charter van Kortenberg uit 1312 wordt
dat een bijzondere uitwisseling.
Ideeën uit de vergadering.
Er werden geen ideeën geopperd.
9. Bestuursverkiezing.
Aftredend waren Harrie Maas en Jeff Wessels. Zij stelden zich niet herkiesbaar. Er hebben zich
twee kandidaten gemeld: Gijs Sterks en Cor Schakenraad.
Cor Schakenraad stelde zich eerst aan de ledenn voor: geboren Dungenaar, woont in de Malders.
Bestuurlijke ervaring in Schoolbestuur, volksdansfestival en creatief centrum, geïnteresseerd in
geschiedenis en stamboomonderzoek. Cor Schakenraad wordt bij acclamatie door de aanwezigen
als voorzitter gekozen. Harrie Maas geeft de voorzittershamer daarna aan Cor Schakenraad.
Gijs Sterks wordt eveneens bij acclamatie als bestuurslid gekozen.
Harrie Maas stelt vast dat hij een gezonde organisatie overdraagt, gezien de financiële situatie en
gezien het aantal leden. De doelstellingen van de vereniging worden uitgedragen door Het
Griensvenneke, de website, publicaties en de al genoemde activiteiten, de contacten met het
onderwijs, bij dorpsbijeenkomsten zoals 5 mei-herdenking, Braderie, Kerstmarkt en bijv. het
jubileum van de Blauwe Scholk.
Nieuwe ontwikkelingen: cultuurhistorische wandeling, genealogie en de fototentoonstelling (eens
per 5 jaar). Het publiek legt dingen vast. In de loop van de jaren wordt een mooi fotoarchief
opgebouwd.
Na deze bestuurswisselingen krijgt Theodoor van den Heuvel het woord.
Hij vertelt over zijn ervaringen met Harrie Maas als voorzitter: aanvankelijk wat scepsis, later
meegemaakt als capabel leider en manager van de vereniging, ook in moeilijke perioden.

Harrie vindt dat de vereniging laagdrempelig moet zijn: voor iedereen, lage contributie, goede pr.
Het ledental groeide van 80 naar 300. Harrie is een avond- en nachtmens. In die tijden heeft hij
veel werk verzet voor de vereniging: studeren, schrijven, redactie voeren.
Eén negatief ding: Harrie is zelden op tijd. Het bestuur zal het eerste kwartier van de
vergaderingen voortaan het “Harrie Maas kwartiertje” noemen.
Ook Jeff Wessels wordt bedankt voor zijn inzet voor de vereniging: Harrie, Mijntje en Jeff krijgen
een bos bloemen om die dank te onderstrepen.
Harrie krijgt een fotoboek over activiteiten in de 25 jaar als voorzitter.
Harrie Boot, secretaris van Brabants Heem, krijgt daarna het woord. Harrie is niet verloren voor de
vereniging: hij blijft schrijven, is lid van de redactie en de vraagbaak van de vereniging. Voor zijn
werk als voorzitter in 25 jaar is hem door Brabants Heem het zilveren draaginsigne toegekend.
Deze wordt opgespeld en de oorkonde wordt voorgelezen en overhandigd.
10.Rondvraag.
Ton Donders: Enige jaren geleden heb ik een vraag gesteld over schilderijen van intussen
misschien verdwenen huizen in Den Dungen Is daar al iets mee gedaan?
Er is een aantal mensen bekend die in Den Dungen getekend en geschilderd hebben. Van
Oirschot, Casper Wouters, Slager, Heesters, van Lierop, Van de Thillaart, Christ van Rooij. Er is
wel navraag gedaan of er bekend was van schilders wat zij over Den Dungen gemaakt hebben.
De vraag was eigenlijk: kunnen we zelf inventariseren wat er in Dungense huizen hangt aan
schilderijen van Dungense huizen?
Er wordt toegezegd in de Ware Jacob en de Brug en op de website daar een vraag over te stellen.
Toon van de Hofstad: Is er al bekend wat er met de heemcollectie gebeurt na het sluiten van de
Blauwe Scholk over enkele jaren?
Er zijn contacten over geweest. De bibliotheek nadat die verhuisd is naar het kulturhus is
genoemd. Het zal een van de taken van het bestuur zijn daar een oplossing voor te vinden.
Willem van der Pennen: Over een tijdje wordt begonnen met de nieuwe Zuid-Willemsvaart. Zijn
er al foto’s gemaakt van het huidige gebied?
Dat is inderdaad gebeurd.
Er is een fietsbrug gepland in het verlengde van de Runweg. De op en afrit moet lang worden
vanwege de hoogte boven het kanaal. Die zal dus ver de Beemden in uitkomen.
De fietsersbond, een van de initiatiefnemers van de brug, wil met RWS, Provincie en Waterschap
in gesprek om voor te stellen de aan en afrit parallel aan de ZWV aan te leggen, zodat de
verbinding uitkomt in de buurt van de Veer aan de Hooidonksedijk en in de Hoek, zodat het oude
Aadal gespaard blijft.
11. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde dankt Harrie Maas iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en
wenst iedereen wel thuis.
Voorzitter: C. Schakenraad
Secretaris: A. Schoones

