Terugkeren naar de Heemkunde-site kan via de Terugknop.
U vindt de terugknop bovenin uw scherm, meestal uiterst linksboven.
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Vaak hoor je in je directe omgeving de vraag of die
of die familie van je is. Die vraag zou bijna altijd
beantwoord kunnen worden met “ja”, immers ieder
een is wel via-via familie van elkaar. Maar ben je ook
familie van bijvoorbeeld die rijke stinkerd of die sloeber
uit het dorp? Dat is natuurlijk de vraag. En daar kan
antwoord op komen.
Omdat de zoektocht naar de voorouders van Wilbert
Steenbakkers veel van de vroegere bewoners van
Liempde omsloot, kwam het idee dat “net zo goed
heel Liempde uitgezocht kon worden”. Zo gezegd zo
gedaan, enkele jaren later is de (oude) bevolking van
Liempde in kaart gebracht. De laatste generatie is
lastig, deze is dus ook niet compleet. Wat vooral opviel
is dat bijna iedereen (behalve de import van ver) wel
familie van elkaar is. Soms zelfs dichterbij dan ge
dacht / gehoopt.
Ook bleek dat er veel banden met Boxtel zijn. Daarom
is ook Boxtel in het onderzoek meegenomen. Dat heeft
vervolgens weer werk voor ruim 10 jaar opgeleverd!
En ook daar bleek het veel familie van elkaar te zijn.
Bij dit onderzoek wordt (digitaal) stad en land door
zocht naar Liempdenaren en Boxtelaren. En ze wor
den overal gevonden. Waar mensen naar toe vertrek
ken (of vandaan komen): vaak zit er een patroon in.
Informatie wordt uit verschillende bronnen gehaald:
burgerlijk stand, boeken van de kerk, bidprentjes,
kerkhoven, kranten, noem maar op.
Tijdens de presentatie zal Wilbert Steenbakkers uitleg
geven over onder andere hoe het onderzoek wordt
uitgevoerd, welke soorten bronnen gebruikt worden,
welke belemmeringen er zijn, worden vele leuke en
soms wel schokkende feiten verteld en is er de gele
genheid om vragen te stellen.

Doopboek van de RK kerk Sint Petrus van het jaar 1752.

Voor mensen die interesse hebben in hun eigen
stamboom bestaat de mogelijkheid dat Wilbert deze
uitzoekt.
Omdat onderzoek van de jongste generaties lastig is,
houdt hij zich aanbevolen om deze gegevens te krij
gen.

Kaart uit huizenregistratie Boxtel na 1910.
Links: Index-kaartje van de religieuzen in Boxtel.

2

Aanmelden en kosten
* De kosten voor deelname aan deze excursie bedragen voor onze leden € 66.00.
* Alleenstaande leden kunnen een vriend(in) of kennis meevragen.
* In deze prijs is begrepen: vervoer per luxe touringcar, koffie/thee en vlaai, entreeprijzen, gidsen, buffet met
consumpties.
* Aanmelden via reis@heemkundeboxtel.nl of
0411-684586 Hanneke van der Eerden, of 0411-672939 Joop Schuller
* Betaling door overmaking van € 66.00 per persoon op rek. NL79RABO0128712880 tnv Penningmeester
Heemkunde Boxtel. U bent definitief ingeschreven als deelnemer na overmaking van het bedrag.
Onze bus vertrekt om 8.00 uur vanaf het parkeerterrein bij het Chinees restaurant New Palace, Schijndelseweg
170, 5283 AH Boxtel. U kunt hier uw auto/fiets de hele dag parkeren. www.newpalace.nl
Als afsluiting van de dag is er een buffet bij dit Chinees restaurant New Palace. Consumpties (bier/fris/wijn)
en koffie zijn bij het buffet inbegrepen. Na het buffet gaat u vanaf hier weer huiswaarts.
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Valkenburg aan de Geul
Een van de mooiste spoorwegstationnetjes van Ne
derland staat in Valkenburg. Het is in 1853 gebouwd,
waarbij de architect zich liet inspireren door het paleis
van koning Willem II in Tilburg. Het is tevens het oudste
nog in bedrijf zijnde station van Nederland. We drin
ken in het stationsrestaurant koffie/thee, met een
lekker stuk Limburgse vlaai. http://stationnerie.nl

Houthem
Daarna gaan we naar Houthem, waar bij Chateau
St. Gerlach de bijzondere pelgrimskerk van Sint Ger
lach ligt. www.st-gerlach.nl
De aan Sint Gerlachus gewijde parochiekerk was
oorspronkelijk de kloosterkerk van een norbertines
senklooster, een adelijk stift. Hiervan zijn nog grote
delen bewaard gebleven, het huidige sterrenhotel
Chateau St. Gerlach. De kerk is een van de weinige
barokke kerkgebouwen die Nederland rijk is. In de
kerk zijn unieke frescoschilderingen uit 1750 en het
praalgraf van Gerlachus te zien. In het graf bevindt
zich een nis met gewijd zand, dat kan worden mee
genomen. Het zand werd eertijds uitgestrooid in de
stallen tegen veeziekten.
De heilige Gerlachus was van adellijke afkomst en
leefde in de 12e eeuw. Na de dood van zijn geliefde
echtgenote gaf hij zijn lichtzinnige leven en al zijn bezit
op en ging op bedevaart naar Rome en Jeruzalem.
Bij thuiskomst trok hij zich terug als kluizenaar en nam
zijn intrek in een holle eik in Houthem. Hier was hij een
voorbeeld en raadgever voor velen. Na zijn dood rond
1165 werd nabij zijn graf een norbertijnenklooster
gebouwd, dat zich ontwikkelde tot een adellijk vrou
wenstift. In 1785 moesten de zusters het klooster ver
laten en stond het kloostercomplex lange tijd leeg,
totdat het een adellijk woonhuis werd. Het huidige
hotel- en conferentieoord Chateau St. Gerlach is te
genwoordig in het klooster gevestigd. www.chateau
hotels.nl/chateau-st-gerlach/home

Roermond
In Roermond bezoeken we, samen met een gids, het
Cuypershuis. Hier woonde en werkte de Roermondse
architect en ontwerper Pierre Cuypers (1827-1921). Hij
bouwde dit woonhuis met atelier en bedrijfspand in
1853. Van hieruit werd gewerkt aan de opdrachten,
zoals honderden kerken en het Amsterdamse Cen
traal Station en Rijksmuseum. Hij werkte ook aan vele
restauraties, zoals van Kasteel De Haar. Behalve ge
bouwen werkte Cuypers met zijn medewerkers ook
aan het ontwerpen van interieurs, kunstvoorwerpen
en meubels, allemaal in de hem kenmerkende neo
gotische stijl.
Als extraatje is hier momenteel de tentoonstelling ‘De
sign Derby’ te bekijken. Het geeft een overzicht van
twee eeuwen topdesign uit België en Nederland.
www.cuypershuisroermond.nl
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vervolg Roermond
Na de lunch neemt de gids ons mee door de Roer
mondse binnenstad voor een stadsrondleiding. De
nadruk ligt op de invloed die Pierre Cuypers in de stad
heeft achtergelaten, niet enkel op zijn tijdgenoten en
leerlingen, maar ook op de maatschappij. Cuypers
was immers niet alleen een groot architect maar ook
een groot kunstenaar. We komen om 14.00 uur samen
bij de door Cuypers gerestaureerde romaanse Mun
sterkerk.

Horn
Vlakbij Roermond bezoeken we in Horn het museum
‘Terug in de tijd’. De eigenaars zijn geboren verzame
laars, die enorm veel objecten uit vooral de naoorlog
se periode bijeen gebracht hebben. Verloren gegane
herinneringen komen weer tot leven als u in dit muse
um ronddwaalt. Het lijkt wel of onze jeugd hier be
waard is gebleven. De oude tv, eerste bromfiets, de
grutterswinkel, een ingerichte huiskamer, maar ook
hele verzamelingen oldtimers, poppenwagens, gita
ren, fototoestellen, en zelfs de uit de V&D bekende
‘aapjeskast’. www.museumterugindetijd.nl
Nagenietend van alle herinneringen uit uw jeugdja
ren is er nog gelegenheid voor een consumptie,
voordat we weer naar Boxtel afreizen
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Dwarsdeelschuur
Onrooi 13 Boxtel.
Een 18e-eeuwse dwarsdeelschuur bij boerderij De
Half Galg. De restauratie is onlangs in gang gezet. Het
waardevolle ankerbalkengebint verdient een zorgvul
dige restauratie. De aanpak daarvan wordt uitgelegd
door een commissielid met veel praktische restaura
tie-ervaring. Eigenaar en heemkunde-lid hebben
aanvullende verhalen.

In het weekend van 10 en 11 september 2016 zijn meer
dan vierduizend prachtige monumenten in heel Ne
derland gratis toegankelijk voor iedereen. Het is dé
kans om een plek te bezoeken waar je normaal niet
zo snel komt, of om mee te doen aan een eenmalige
activiteit.
De Boxtelse Monumentencommissie bestaat dit jaar
25 jaar. De commissie heeft een zestal monumenten
uitgezocht, die extra in het zonnetje gezet gaan
worden. Op zaterdag 10 september vanaf 13.00 uur
zullen deze monumenten bemand worden door een
lid van de Monumentencommissie, een lid van
Heemkunde Boxtel en de eigenaar van het pand. Er
zullen flyers beschikbaar zijn, waarop een fietsroute
staat vermeld.
Let op: de eerste zes monumenten zijn enkel op
zaterdag 10 september te bezoeken.
De volgende drie monumenten zijn zowel op zater
dag als op zondag te bezoeken.

Den Eijngel
Lennisheuvel 93.
Een boerderij en herberg waarvan het woonhuis een
hoog zadeldak heeft tussen twee topgevels. Het
monumentencommissielid vertelt over het bouwhisto
risch onderzoek dat hij gedaan heeft terwijl eigenaar
en Heemkunde Boxtel-lid het archeologisch en ar
chiefonderzoek toelichten. En ondertussen is er bin
nen en buiten veel te zien.
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Eikendaal 1 Liempde
Een kortgevelboerderij uit 1914 met delen van een
oudere boerderij. Door een recente restauratie is het
interieur in ere hersteld en tegelijkertijd hoogst actu
eel. Het commissielid bespreekt samen met de eige
naar het thema ‘Wat er wèl kan bij een restauratie’.
Het Kek-Liemt-lid vertelt over activiteiten in Liempde
rond oude boerderijen.

Het Groot Duijfhuis
Hoevedreef 2 Liempde.
Een boerderij van het Brabantse staldeeltype uit de
hallehuisgroep uit de 18e eeuw. Een vierkante bak
stenen duiventoren, een herenkamer uit de 16e eeuw
en een prachtig plekje langs de Dommel complete
ren het plaatje. De eigenaar (Brabants Landschap)
en het commissielid bespreken de nagenoeg afge
ronde restauratie en herbestemming van de schuur.
Jan van de Sande vertelt over Kasteren.

Voormalig Heilig Hartkerk
Baroniestraat 26 Boxtel.
De H.Hartkerk is een neogotische 3-beukige kruisba
siliek uit 1901.Vorig jaar werd de kerk onttrokken aan
de eredienst. Een lid van de monumentencommissie
kreeg de opdracht om de herbestemmingsmogelijk
heden in kaart te brengen. Over de aanpak van die
opdracht krijgt de bezoeker informatie, terwijl een lid
van het kerkbestuur en heemkundeman interessante
aspecten van het gebouw laten zien en bespreken.

De volgende drie monumenten zijn zowel op zaterdag
als zondag te bezoeken. Hier krijgt u uitleg over het
gebruik van symbolen.

Turkse Moskee
De Turkse Mevlana moskee, is links van de Marrokkan
se moskee gelegen.
Beide gebouwen zijn van 1982.
Uitleg over symbolen van de islam.

Marokkaanse moskee
De Marokkaanse al-Fath moskee is rechts van de
Turkse moskee gelegen, Hoogheem 483. Uitleg over
de symbolen van de islam.

Protestantse kerk
Villa Nimrod
Clarissenstraat 39 Boxtel.
Een stadsvilla van architect Frans Ruts in eclectische
stijl met invloed van de ‘Amsterdamse school’-stijl,
gebouwd in 1927. Het interieur is gaaf bewaard en
heeft spectaculaire kleurcombinaties. De bezoeker
krijgt informatie over de technieken bij schilderwerk,
houtbewerking en kleurgebruik bij monumenten.

Het Protestantse Lodewijkkerkje, Clarissenstraat 18, is
in 1812 gebouwd na financiële steun van Koning
Lodewijk Napoleon.
Binnen wordt er uitleg gegeven over de symbolen in
het protestantisme en wat er daarvan te zien is in de
kerk en tijdens de diensten, denk bijv. aan de verschil
lende antependia voor de avondmaalstafel.
Buiten is er een demonstratie letterhakken, er worden
symbolen uitgehakt, die betekenis hebben in het
christendom, zoals bijv. de Ichtus, vis en een kruis.

Is dit misschien een idee?
U kunt een lid werven door iemand een lidmaatschap
voor een jaar ter gelegenheid van een verjaardag,
jubileum etc. aan te bieden.
U kunt een lid opgeven bij de secretaris.
Zie colofon voor adresgegevens.
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Archeoloop

Indien onbestelbaar:
De Houtbreker 23, 5283 ME Boxtel

U wilt een stukje schrijven!
U mag zelf ook kopij aanleveren voor een van de
volgende nieuwsbrieven. Lever uw tekst aan als
Word-bestand en voeg daar eventuele foto’s bij
(graag in 300 Dpi)

8 oktober Archeoloop in Boxtel.
De heemkunde organiseert een Archeoloop samen
met de Archeologische Vereniging Kempen- en
Peelland. De AVKP organiseert een aantal keren per
jaar een Archeoloop in haar werkgebied. Zie ook
www.awn-archeologie.nl
Op 8 oktober gaan we ruim 10 kilometer wandelen
langs archeologische en historische plaatsen in
Boxtel. De start is om 10uur bij eetcafé De Oude Ket
ting, Bosscheweg74. Twee of drie heemkundigen,
waaronder voorzitter Dik Bol, zullen toelichting geven
bij de Grafheuvel op Heult, Naamborden voor ge
huchten, Bord van de fietstocht Hercules Magusanus,
Oprijlaan van begraafplaats Munsel, Eerste steen
weg, Kerkheuvel, Stapelen, Redoute, Houtskelet van
Romeinse boerderij bij Lennisheuvel.
Voor leden van de heemkunde en leden van de AVKP
is de wandeling gratis.
Zelf een lunch en drinken meenemen. Het is nodig om
vooraf even aan te melden dat u gaat komen:
E-mail: voorzitter@heemkundeboxtel.nl
of telefonisch 0411-616763

Colofon
VOORZITTER:
Dik Bol
Stationsstraat 45
5281 GB Boxtel
telefoon: 0411-616763
E-mail: voorzitter@heemkundeboxtel.nl
PENNINGMEESTER:
Nellie van den Brandt- Boselie
Fellenoord 18
5281 CB Boxtel
E-mail: penningmeester@heemkundeboxtel.nl
telefoon: 0411-678303
rek.nr.: NL79 RABO 0128712880
t.n.v. Heemkundekring Boxtel
SECRETARIS EN LEDENADMINISTRATIE:
Christ van Eekelen
De Houtbreker 23
5283 ME Boxtel
telefoon: 0411-675818
website: www.heemkundeboxtel.nl
E-mail: secretaris@heemkundeboxtel.nl
REDACTIE:
Christ van Eekelen
Hanneke van der Eerden
REDACTIEADRES:
De Houtbreker 23
5283 ME Boxtel
E-mail: redactie@heemkundeboxtel.nl

Wonderlijke klim
Klim op de Sint-Jan naar de tijd van Bosch
Met eigen ogen, van dichtbij, de prachtige beelden
hoog bovenin de kathedraal aanschouwen?
Op 25 meter hoogte staan er op de Sint-Jan zesenne
gentig prachtige luchtboogbeelden uit natuursteen
gehouwen. Fabeldieren, muzikanten, draken, potsen
makers (grapjassen) en monsters, die níemand nor
maliter kan zien. Waan uzelf tijdens deze wonderlijke
klim in vervlogen tijden en ervaar met ons de middel
eeuwen.
39 personen hebben zich aangemeld voor deze ex
cursie. De inschrijftermijn is reeds verstreken.

