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JAARVERSLAG  2021 

 
Bestuur 

Het bestuur is in 2021  11 keer bijeengekomen in bestuursvergaderingen, vanwege Corona ook deels 
digitaal, via teams. 
 
Helaas stond 2021 ook weer in de ban van de coronapandemie en konden we onze ALV pas laten 
plaatsvinden op 5 juli 2021.   Hierbij waren slechts 20  personen aanwezig. De statuten vereisen geen 
minimum aantal leden en er was dit keer ook geen lezing gekoppeld aan de ALV. 
 
Samenstelling bestuur  

Door een bestuursmutatie in 2020 moest het rooster van aftreden worden aangepast om weer aan de 
statuten te voldoen. Grey van Osch, Theo Verhagen en Willem van der Pennen zijn aftredend en 
herbenoembaar  
 

Samenstelling bestuur Per 1-1-2021 Per 31-12-2021 

Voorzitter Jaap Claerhoudt Jaap Claerhoudt 
Secretaris Grey van Osch Grey van Osch 
Penningmeester Arno Pijnappels Arno Pijnappels 
Vicevoorzitter Theodoor van den Heuvel Theodoor van den Heuvel 
Bestuurslid Willem van der Pennen Willem van der Pennen 
Bestuurslid Stan Rijken Stan Rijken 
Bestuurslid Theo Verhagen Theo Verhagen 

 
WBTR 

Het bestuur bereidt zich voor op de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Deze wet is per 1 juli 
2021 in werking getreden en heeft tot doel wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer en misbruik 
door positie en ongewenste activiteiten binnen organisaties te voorkomen. De oude statuten uit 1980 
moeten aangepast worden aan de huidige tijd en regelgeving.  Per 1 juli 2026 moeten deze aan de WBTR 
zijn aangepast. 
 
Financieel 

Tijdens de ALV werd door de kascommissie, bestaande uit Jos van Thiel en Kees van Oudheusen. Aan de 
leden wordt gevraagd om decharge aan de penningmeester Arno Pijnappels te verlenen, hetgeen werd 
besloten. Kees van Oudheusden en Rien Meulenbroek werden benoemd tot leden van de nieuwe 
kascommissie boekjaar 2021. Het verslag van de ALV van 5 juli 2021 is te vinden op de website. 
 
De financiele situatie van de vereniging is gezond maar boet door stijgende kosten elk jaar wat in op het 
eigen vermogen.Bij voortzetting van deze trend zal het bestuur genoodzaakt zijn het bedrag voor het 
lidmaatschap op enig moment te verhogen. 
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Redactie Griensvenneke  

Ook in 2021 zijn er vier uitgaven van Het Griensvenneke verschenen namelijk in maart, juni, september en 
december. De nummers 1 en 3 bevatten elk vijf artikelen, in de nummers 2 en 4 stonden zes artikelen. Van 
de 22 artikelen over uiteenlopende onderwerpen zijn er 18 door de redactieleden (alleen of in 
samenwerking) geschreven en vier door andere auteurs: twee artikelen door Cor Schakenraad, één door 
Bert van der Aa, Harrie Maas en Martijn van Meurs en één door Jan Jennissen en Henrik Bekx. 
Artikelen worden in veel gevallen geschreven na gesprekken met personen die bij het onderwerp 
betrokken waren, ofwel aan de hand van geraadpleegde of gescande stukken uit bijvoorbeeld een 
familiearchief of van het archief van het BHIC. 
 
Een aantal artikelen maakte deel uit van een reeks: 
Dungense bakkers, deel 8 en deel 9. 
Verklaringen van overlijden: deel 4. 
Veranderd dorpsbeeld: Hoek Spekstraat-Paterstraat. 
Den Dungen en het Maaskantje in het nieuws, deel 11, 12 en 13 
Bekijk dit ook nog eens, deel 3 t/m 6. 
 
Elke uitgave van Het Griensvenneke telde 28 pagina's en werd geïllustreerd met foto's, tabellen en kaarten, 
die veelal afkomstig zijn van de personen die benaderd worden voor informatie, van de auteurs, Erwin 
Verzandvoort of van de website van het BHIC. 
De redactie werd gevormd door Henk van Gestel, Harrie Maas, André Schoones en Jos van Thiel. 
De bezorgers zijn: Stan Rijken, Bert van der Aa, Grey van Osch, Kees van Oudheusden (post), Gijs Sterks (in 
Gestel), Rien v.d. Bruggen, Theodoor van den Heuvel en Theo Verhagen.  
Jos van Thiel maakt de teksten op en verzorgt tevens de coördinatie en het drukken van het 
mededelingenblad. 
 

Ledenadministratie 

 

      op 31-12 

  nieuw   opzegging   aantal 
2015  7  9  300 
2016  11  5  306 
2017  10  6  310 
2018  37  11  336 
2019  7  22  321 
2020  17  13  325 
2021  10  6  329 

 

 Realisatie 2021 Begroot 2021 

Baten 6.122,58 6.130,00 

Lasten 6.666,98 6.425,00 

Resultaat 394,40 295,00 

Eigen vermogen  

Stand per 31-12-2020 10.479,81 

Resultaat boekjaar 544,40 

Stand -er 31-12-2021 9.935,41 
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Het ledenaantal van de Heemkundevereniging laat een stijgende lijn zien, sinds 2015. 
In 2018 zien we een forse stijging van het ledenaantal naar aanleiding van een boekverkoop. Gevolgd door 
een groot aantal opzeggingen een jaar later. Vanaf 2015 is het ledenaantal gestegen met bijna 10%. 
Nieuwe leden melden zich doorgaans aan via onze website. 
Degene, die opzeggen zijn vooral leden, die vele jaren lid waren van de vereniging. Het beëindigen van het 
lidmaatschap komt vooral door overlijden. 
 
Er staan 5615 bidprentjes op de website. 
 

Activiteiten 

Ook in het jaar  2021 was er  i.v.m. de coronapandemie een beperkt programma. Gelukkig konden de 
volgende bijeenkomsten wel doorgaan. 

- 12 september Open monumentendag (OMD) 
Het niet uitbrengen van een magazine door erfgoed Den Bosch bleek een groot gemis. Voorgaande 
jaren werd dit huis aan huis bezorgd, waardoor iedere geïnteresseerde zelf kon bepalen welke 
locatie men wilde bezoeken. Ook werd er via de reguliere media te weinig bekendheid aan de 
ĚŝǀĞƌƐĞ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͛Ɛ�gegeven.  Het aantal bezoekers betrof voor de wandelexcursie o.l.v. gids 
ongeveer 15,  de bomentuin 300,  boerderij Hooidonksestraat 275, Jacobus de Meerdere kerk 50  
vooral  op de twee  momenten van de orgelconcerten. Het totale bezoekersaantal was redelijk, 
hoewel vermoed wordt dat corona hier toch nog invloed op heeft gehad. Ondanks alles kunnen we 
in Den Dungen terugzien op een geslaagde OMD. 

- Excursie Groot Tuighuis ͛Ɛ-Hertogenbosch 16 oktober 
Er hadden zich ongeveer 15 leden opgegeven voor deze excursie. We werden rondgeleid door 
stadsarcheoloog Ronald van Genabeek over alle verdiepingen en er werden vele verhalen verteld 
over de opgeslagen materialen. Speciaal voor ons waren de vondsten van het klooster St. 
Barbaradael van de Eikendonk klaargezet. Deze vondsten zijn door Frans van der Sanden tussen 
1967 en 1971 opgegraven. Nog net voordat de A2 over het donk werd aangelegd en voordat door 
werkzaamheden voor de ruilverkaveling in het Bossche Veld, het laatste stukje van deze locatie liet 
verdwijnen. De vondsten bestonden o.a. uit glasscherven van de kerkramen en delen van 
pijpaarden beeldjes.  Vorig jaar heeft onze vereniging deze vondsten overgedragen aan het Groot 
Tuighuis. Ze worden daar nu veilig en professioneel bewaard.  

- >ĞǌŝŶŐ�:ŽƐ�<ŽƌƐĞŶ�ϭ�ŶŽǀĞŵďĞƌ�͞�ĞŶ��ƵŶŐĞŶ�ƚŽĞŶ�ĞŶ�ŶƵ͟ waarbij Jos verrast werd door Otto 
Strouken van Brabants Heem, die hem de zilveren draaginsigne kwam opspelden. Jos heeft zich op 
diverse heemkundige vlakken verdienstig gemaakt voor de Dungense gemeenschap.  

- Jumbo mokkenactie in najaar met 6-tal afbeeldingen  
In samenwerking met de Jumbo winkel van dhr. W. Jansen in Den Dungen zijn een zestal mokken 
ǀĞƌǀĂĂƌĚŝŐĚ�ŵĞƚ�ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞ�ĨŽƚŽ͛Ɛ�ǀĂŶ�ŽŶƐ�ĚŽƌƉ͘��Ğ�ŬĞƵǌĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĨŽƚŽ͛Ɛ�ŝƐ�ŝŶ�ŽǀĞƌůĞŐ�ŵĞƚ�ĚĞ�ŚĞĞƌ�
Jansen bepaald. Tijdens de actie hebben we een kleine tentoonstelling in kunnen richten in de 
ǁŝŶŬĞů͘�/Ŷ�ĚĞ�ƚĞŶƚŽŽŶƐƚĞůůŝŶŐ�ǁĞƌĚĞŶ�ĂĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚĞŶ�ďŝũ�ĚĞ�ŐĞŬŽǌĞŶ�ĨŽƚŽ͛Ɛ�ŐĞƚŽŽŶĚ�ĞŶ�ŬŽŶĚĞŶ�
belangstellenden meer informatie vinden over onze vereniging; een lidmaatschap en publicaties die 
we te koop aanbieden. De actie was een succes waarbij enkele duizenden mokken zijn verkocht.  

 
Linie 1629 

Onze vereniging heeft in 2021 positief gereageerd op het verzoek tot samenwerking van  de stichting de 
Groene Vesting. Het idee is om samen met  omliggende Heemkundekringen plannen te ontwikkelen 
rondom de 500-jarige herdenking van de Linie 1629.  Er zijn nog geen vastomlijnde plannen maar men wil 
het thema wel meer gaan laten leven naar 2029 toe, het jaar dat het 400 jaar geleden is dat het Beleg 
plaatsvond. Er word dan gedacht aan sport, onderwijs, een markt op de Jufferschans etc. 
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De activiteiten in Den Bosch gebeuren vanuit het thema Verdediging, in de omliggende dorpen vanuit de 
Aanval. In ͚Ɛ-Hertogenbosch is naast de gemeente de kring Vrienden ǀĂŶ�͚͛Ɛ-Hertogenbosch actief. In de 
dorpen eromheen is het idee dat de betrokken gemeenten en de Heemkundeverenigingen actief zijn. 
 
Werkgroepen 

Het bestuur probeert volgens het beleidsplan 2020-2024  leden te werven voor verschillende werkgroepen, 
om te helpen bij verder onderzoek en werkzaamheden op het gebied van erfgoedbeheer . Vanwege corona 
staan alle werkzaamheden en plannen in de ijskast. 
Werkgroep archeologie 

Leden: Theo Verhagen, Martijn van Meurs, Sharon v.d. Ven en Ans Harmeling hebben zich aangemeld maar 
door Corona is de werkgroep nog niet opgestart. Wel oriënteren we ons op werkzaamheden voor de 
komende jaren. Zo is er contact gelegd met het Care project voor lokale archeologie in het Groene Woud. 
En is er contact gezocht met HKV Schijndel die een actieve werkgroep archeologie heeft. Met hulp van hen 
is in december een archeologisch veldwerk uitgevoerd op een aantal percelen aan de Hoogstraat. De 
vondsten worden nog nader onderzocht. Verder zijn archeologische vondsten van de Drieburgt uit Den 
Dungen in onderzoek bij HKV Schijndel. Hierover willen we komend jaar een kleine tentoonstelling 
inrichten. 
Werkgroep fotografie/beheer beeldmateriaal 

Leden: Grey van Osch, Rien Meulenbroek, Kees van Oudheusden, Paul van Leeuwen en Henrik Bekx. Zij zijn 
twee maal bijeen geweest om een plan van aanpak voor te bereiden voor de beschrijving en digitalisering 
van ons beeldmateriaal. Ook is een rubriekenindeling afgesproken.  Training en start volgen in april 2022. 
Het beeldmateriaal in BrabantCloud kan op fotoniveau voor publiek open gezet worden, zoals bij de 
bidprentjes.  
 
Communicatie  

Onze Facebookpagina heeft 313 bezoekers ontvangen. De pagina heeft 150 vind-ik-leuks/volgers, waarvan 
56,5% vrouw en 43,5% man. Er zijn 43 berichten geplaatst of gedeeld. De aankondiging voor de 
fotowedstrijd heeft de meeste facebook-gebruikers bereikt: 2006 waarvan er 42 een like hebben geplaatst. 
Sinds dit jaar is een begin gemaakt met Instagram met tot nu toe  12 volgers. Er zijn 5 berichten geplaatst. 
Op Twitter zijn 2 berichten geplaatst, waarbij het best bekeken bericht 30 personen heeft bereikt. Wij 
hebben 14 twitter-volgers. 
Onze website had in totaal 3302 gebruikers (30% meer dan 2020) bezocht,  die deze 4889 keer hebben 
bezocht. In deze 4889 sessies zijn 14.521 pagina's bekeken (gemiddeld 3 pagina's per bezoek). De 
bezoekduur was gemiddeld 2 minuten. 
De beste dag (57 bezoekers) was 12 september (Open Monumentendag). Net als vorig jaar was 63% van de 
gebruikers uit Brabant afkomstig. Indirecte bezoekers kwamen via Facebook (5%), OpenArchieven (3,5%) 
en Erfgoed ͚s-Hertogenbosch (3,5%). 
 

Opkomen voor erfgoed: Behoud Blauwe Scholk  

Het bestuur heeft samen met betrokken burgers de krachten gebundeld in het comité Blauwe Scholk. In 
2020 heeft het comité reeds de voorgenomen sloop van de Blauwe Scholk met een petitie, ondertekend 
door ongeveer 1100 personen, weten te voorkomen. In deze gesteund door o.a. Stichting Erfgoed Sint 
Michielsgestel, Brabants Heem en het Cuypersgenootschap. Deze organisaties hebben een aanvraag voor 
toewijzing tot gemeentelijk monument ingediend.  In april 2021 besloot B&W na onderzoek naar de 
cultuur-historische waarde om het gebouw de Blauwe Scholk in Den Dungen niet te slopen. Om de 
relevante delen van het gebouw goed te kunnen beschermen is in opdracht van de gemeente verder 
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onderzoek gedaan naar de waarde van het pand. (Naar aanleiding hiervan heeft B&W in Maart 2022 
besloten om de Blauwe Schol aan te wijzen tot gemeentelijk monument.   
Jaap Claerhoudt, Theodoor van den Heuvel en Grey van Osch waren namens het bestuur vertegenwoordigd 
in het comité Blauwe Scholk. 
 

 
Maart  2022 
Grey van Osch, secretaris 


