Op kabouter-expeditie door Den Dungen

Er wonen al heel lang kabouters bij De Meerse Plas, want kabouters
houden van de natuur. En bij De Meerse Plas (ook wel Dungens Gat
genoemd) is het dan natuurlijk heerlijk wonen!
De kabouters wonen vaak in bomen, maar ook wel in een holletje
onder de grond. En sommige kabouters hebben zelfs drijvende huisjes
tussen het riet op het water!
Kabouters houden van muziek maken, sporten en spelen.
Maar wist je dat kabouters kunnen praten met dieren?
De oude kerkuil vertelde de kabouters heel veel verhalen
over het mooie dorpje Den Dungen.
Nu moet je weten dat kabouters niet alleen heel behulpzaam,
maar ook heel erg nieuwsgierig zijn.
En zo gebeurde het, dat er een aantal kabouters op expeditie
zijn gegaan en tussen de mensen in het dorp zijn komen wonen.
En misschien volgen er nog wel meer!

Uitleg wandeling

Op de plattegrond kun je zien waar de kabouters wonen. Kijk maar
eens of je met behulp van de stip op de kaart in de buurt van dat
gebouw het kabouterdeurtje kunt vinden.
Het deurtje bevindt zich altijd in de openbare ruimte. De deurtjes
kunnen niet open maar je mag natuurlijk aankloppen. Wel heel
zachtjes doen hoor.
Je weet het maar nooit.
Misschien is de kabouter wel thuis en gaat het deurtje voor jou open...

1. Kabouter Jacob
Kijk nou, hier woont Kabouter Jacob. Natuurlijk
vlakbij onze kerk Jacobus de Meerdere. In de kerk
komen mensen die in God geloven samen om te
bidden, soms hoor je ze ook heel mooi zingen. Boven
de ingang zie je een beeldje van deze heilige Jacobus
de Meerdere. Rond 1380 werd een gebouwde kapel
verbouwd tot een St. Jacobus-kapel. Dat is nu het
priesterkoor, het voorste gedeelte van de kerk waar
de pastoor de mensen toespreekt. Dit is dus het
oudste stukje van de kerk. Dit is meer dan 550 jaar
oud. Een professor heeft onze kerk de mooiste laatgotische dorpskerk van Nederland genoemd.
Kabouter Jacob klimt vaak in de toren en kan dan zo
kijken naar die andere grote kerk, namelijk de SintJanskathedraal van ’s-Hertogenbosch. Hij luistert ook
graag naar het Smits-orgel en glijdt dan weleens
stiekem via een orgelpijp naar beneden.
2. Kabouter Chris
Kabouter Chris woont vlak bij het huis van de
pastoor. Met een mooi woord heet zo’n huis ook wel
een pastorie. Kabouter Chris is een broer van
kabouter Jacob. Ze zijn vaak samen aan het
wandelen in de mooie tuin van de pastorie.

3. Kabouter Willem
Kabouter Willem woont in het huis naast de
pastorie. Hij bewaakt de kerk, zodat mensen er
rustig kunnen bidden of nadenken. En als mensen
teveel herrie maken dan schakelt hij zijn vriend de
Suisse in. Die is heel groot en sterk. De Suisse draagt
een heel mooi uniform en kan heel streng kijken. Hij
heeft een soort staf waarmee hij op de grond tikt als
je op moet letten. Omdat veel bewakers van de
paus, de baas van de kerk, uit Zwitserland kwamen
kregen ze de naam de Suisse.
Suisse is het Franse woord voor Zwitser.

4. Kabouter Sjan
Kabouter Sjan ziet er graag tiptop uit. Komt dat even
goed uit, want in dit mooie pand zit een
kapperszaak. Kabouter Sjan is hier dan ook vaak te
vinden en ze is overal heel goed van op de hoogte. Je
kunt haar alles vragen! Lang geleden zat hier een
kruidenierswinkel, waar van alles te koop was.

5. Kabouter Jozef
Kabouter Jozef woont bij het Grienselhof. Meer dan
150 jaar geleden gebouwd als jongensschool. Door
die grote deuren in het midden gingen alle jongens
uit Den Dungen naar binnen om les te krijgen van de
schoolmeester. De meester woonde naast de school.
Kabouter Jozef klimt graag in de grote Linde. Dat is
die grote boom links. Die is al meer dan 70 jaar oud.

6. Kabouter Fleur
Kabouter Fleur zet graag de bloemetjes buiten en
gaat er graag op uit. Ze woont nu vlakbij dit
bijzondere bushokje. Waarom is dit een bijzonder
bushokje? Het is al heel oud en zo worden ze niet
meer gebouwd. Wist je trouwens dat voor dat er
bussen waren een tram reed in Den Dungen. Een
stoomtram en die had ook een eigen brug over het
kanaal. Nu zie je alleen in sommige grote steden nog
trams rijden.

7. Kabouter Huub
Hier woont Kabouter Huub. Hij kan hier genieten van
het kerkzicht én van Boer Goossens. De familie
Goossens ontvangt al meer dan 200 jaar vele gasten
en daar is kabouter Huub er ook eentje van. Hij
houdt van lekker eten en drinken en is dan ook
regelmatig te vinden aan de overkant.

8. Kabouter Ron
Kabouter Ron houdt van leven in de brouwerij. Wist
je dat deze boerderij vroeger een brouwerij was. Dat
betekent dat hier bier gemaakt werd. Daar houdt
kabouter Ron trouwens ook wel van.

9. Kabouter Jos
Kabouter Jos weet heel veel. Hij heeft altijd wel
goede raad voor de andere kabouters. Hij woont
vlakbij het raadhuis. Dat is dit gebouw met die mooie
trappen. Onder de trap zie je een hek met tralies. De
politie gebruikte die om de boeven vast te zetten.
Vroeger was het raadhuis het gemeentehuis van Den
Dungen. De burgemeester en wethouders waren
hier om belangrijke beslissingen te nemen voor het
dorp. Ook werd Sinterklaas daar verwelkomd. Soms
klimt kabouter Jos bovenop de trap zodat hij alles
goed kan overzien. Misschien zit hij daar nu ook
wel…

10. Kabouter Roosje
Kabouter Roosje houdt van gezelligheid. Ze maakt
graag een praatje met iedereen. Ze woont vlakbij dit
mooie pand, dat lang geleden een gezellig café was.
De deur van kabouter Roosje staat altijd open voor
iedereen, maar ze is niet thuis nu. Ze is vast even iets
lekkers halen bij de bakker, want ze krijgt straks
visite.
11. Kabouter Maria
Kabouter Maria voelt zich helemaal thuis bij De
Blauwe Scholk. Weet je waarom? Vroeger heette dit
gebouw de Mariaschool. En de meisjes uit Den
Dungen gingen allemaal naar deze school toe om te
leren lezen en te rekenen. Dit gebouw staat er dus al
heel lang, want toen was er in ons dorp een aparte
school voor jongens en een aparte school voor
meisjes. Als de zon net op is gaat kabouter Maria
spelen op het plein.
12. Kabouter Theo
Je wist al dat kabouter met dieren kunnen praten. En
daarom is kabouter Theo hier gaan wonen. Hijs is
namelijk dol op dieren. En bij deze boerderij is heel
veel plek voor de dieren. Heb jij al gezien welke
dieren hier wonen?

13. Kabouter Adriaan
Hier woont kabouter Adriaan. Vlakbij een hele oude
boerderij. En dan bedoelen we niet heel oud, maar
heel heel heel erg oud. De boerderij is van binnen
nog helemaal origineel. Dat betekent dat er nooit
iets aan veranderd is. Er zitten bij voorbeeld nog
bedstedes in. Een bedstede is een soort kast met
een bed erin. Lekker warm om in te slapen. Sttt.
Volgens mij ligt kabouter Adriaan nu ook lekker te
slapen. Luister maar eens goed. Misschien kun je
hem horen snurken.

Nog enkele kabouterweetjes
v Kabouters kunnen bijna net zo hard rennen als een haas.
v Kabouters drinken thee van brandnetels.
v Ze zijn dol op broodjes van kastanjes en koekjes van dennenappels.
v Maar als er feest is dan drinken ze heel graag limonade van honing.
v Ze smullen van taartjes van boterbloemen en madeliefjes.
v Kabouters kunnen praten met alle dieren.
v Als jij lekker ligt te slapen fluisteren kabouters complimentjes en mooie
ideeën in je oor.

Meer weten over de geschiedenis van Den Dungen?
Kijk op www.heemkundedendungen.nl voor meer informatie.

Wil je ook een kabouterdeurtje?
Kijk op www.stichting-held.nl voor meer informatie.

