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Extra digitale Nieuwsbrief met nieuwtjes en mededelingen. De volgende nieuwsbrief, met 
de uitnodiging voor de lezing op 9 april over Vrilkhoven, ontvangt u binnenkort.  
 
 

Lezing 22 maart Christ van Eekelen over Pierre Janssen 
Christ van Eekelen is de auteur van het boek ‘Pierre Janssen, een 
halve eeuw Boxtel’.  
Op vrijdag 22 maart houdt Christ van Eekelen een 2 uur durende 
lezing over deze Boxtelse kunstschilder in het KunstCentrum 
Boxtel aan de Clarissenstraat 6.  
U bent welkom vanaf half 8, aanmelden bij het KunstCentrum of 
info@kunstcentrumboxtel.nl, entree 8 euro.  

 
 

Lezing 18 maart en excursie 23 maart over schilder Roger Raveel 
Roger Raveel is een van de grootste 
Belgische naoorlogse schilders. Hij 
speelt een belangrijke rol in de 
moderne kunst vanaf 1950. In 
kleurrijke tinten schildert hij wat hij 
ziet en wordt geïnspireerd door de 
alledaagse dingen om hem heen. Het 
kijken daar draait zijn schilderkunst 
om. In een tijd van abstractie in de 
kunst, vormt hij een uitzondering. De 
‘Nieuwe Visie’ wordt door hem 

ontwikkeld. In Nederland is hij een belangrijk figuur in de ‘Nieuwe Figuratie’, een stroming 
uit de jaren zeventig. In Machelen aan de Lei staat het museum Roger Raveel, de ‘Kapel 
Roger Raveel’ en het plein van de Nieuwe Visie met de ‘Muur van de Verbeelding’.   
Lezing maandag 18 maart om 19.45 uur in de bibliotheek Boxtel door Marja Reitsma van 
Kunstkamer Boxtel. Kosten voor alleen de lezing € 12,50 per persoon 
Excursie zaterdag 23 maart het werk en leven van kunstenaar Roger Raveel te Machelen 
aan de Leie (bij Gent), georganiseerd door Kunststichting Boxtel. Kosten voor excursie, 
entrée en busreis (vertrek 9 uur, terug 18.15 uur) + lezing € 45,- per person. Aanmelden 
info@kunststichtingboxtel.nl of telefonisch bij Hannie van Schijndel 06 22562001.  
Meer informatie over Roger Raveel en dagprogramma www.kunststichtingboxtel.nl  
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Archeologische Studiedag 24 maart over aardewerk 
Op zondag 24 maart 2013 organiseert het Noord-Brabants Archeologisch Genootschap 
samen met Brabants Heem de archeologische voorjaarsstudiedag (10.30-16.00 uur) op 
zondag 24 maart 2013. Het thema van de studiedag:  
“Oud aardewerk, nieuwe inzichten”, studies naar aardewerk uit de late prehistorie, de 
Romeinse tijd, de middeleeuwen en nieuwe tijd.  
 
Deze dag bestaat uit drie lezingen die achtereenvolgens het aardewerk uit de late 
prehistorie, de Romeinse tijd en de middeleeuwen en nieuwe tijd als onderwerp hebben.  
Lezing 1 - Laat-prehistorisch en inheems-Romeins aardewerk - Kennis in beweging, door  
dr. Peter van den Broeke (Bureau Archeologie en Monumenten gemeente Nijmegen) 
Lezing 2 - Romeins aardewerk. Wat kun je ermee?, door dr. Harry van Enckevort (Bureau 
Archeologie en Monumenten gemeente Nijmegen) 
Lezing 3 - Bekers, borden en bakpannen: 6 eeuwen gebruiksaardewerk uit Bossche 
bodem (1200-1800), door drs. Ronald van Genabeek (Afdeling Bouwhistorie, Archeologie 
en Monumenten gemeente ’s-Hertogenbosch) 
Daarna zijn er twee workshops waarin 
in kleinere groepen op meer praktische 
wijze op het materiaal wordt ingegaan 
en het aardewerk van dichtbij kan 
worden bekeken. Tijdens de workshops 
is er tevens de mogelijkheid om zelf 
meegebracht schervenmateriaal te 
laten determineren.  
De studiedag wordt gehouden in de 
nieuw ingerichte publieksruimte van de 
afdeling Bouwhistorie Archeologie en 
Monumenten van de Gemeente ’s-
Hertogenbosch, die enkele dagen 
daarvoor officieel wordt geopend. 
Locatie: Oude Sint-Jacobskerk, 
Bethaniestraat 4 
5211 LJ ’s-Hertogenbosch. De kosten + lunch bedragen € 22 per persoon, te betalen in de 
zaal. Aanmelden nbgarcheologie@Gmail.com 
 
 
 
Penningmeester: Nellie van den Brandt-Boselie, Fellenoord 18, 5281CB 
Boxtel, 0411-678303 penningmeester@heemkundeboxtel.nl  
Contributie is 20 euro. Gelieve het bedrag over te maken op rekeningnummer 
Rabo 1287.12880 tnv Penningmeester Heemkundigekring, Boxtel.  
Secretaris en ledenadministratie: Hanneke van der Eerden, Liempdseweg 3, 
5283RB Boxtel, 0411-684586 secretaris@heemkundeboxtel.nl  
Website: www.heemkundeboxtel.nl  
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