
  

Terugkeren naar de Heemkunde-site kan via de Terugknop.
U vindt de terugknop bovenin uw scherm, meestal uiterst linksboven.



 

Heemkundekring Boxtel  

 

Excursiereis naar Xanten – Bergh – Anholt 
 
Uitnodiging voor deelname aan de jaarlijkse bus-excursiereis op zaterdag 7 september, naar Duitsland. 
PROGRAMMA:  
8.00 uur  Vertrek bus uit Boxtel, parkeerterrein Hoogheem aan de Hendrik Verheeslaan 
9.20 uur  Aankomst in het Duitse Xanten, en aansluitend koffie/thee en koek  
10.15 uur  Rondleiding in Xanten onder leiding van gids 
11.45 uur  Lunchpauze / vrije tijd 
13.00 uur  Busrit naar ‘s-Heerenbergh en bezoek Kasteel Bergh  
15.00 uur  Busrit naar Anholt en bezoek Kasteel Anholt 
17.00 uur  Busrit naar Kalkar en bezoek Kalkar 
18.15 uur  Bus terugreis  
19.00 uur  Diner Restaurant Schaijk, rond 21.30 uur terug in Boxtel 

 
Aanmelden en kosten 

 De kosten voor deelname aan deze excursie bedragen voor onze leden € 60.00.  

 Alleenstaande leden kunnen een vriend(in) of kennis meevragen.  

 In deze prijs is begrepen: vervoer per luxe touringcar, koffie, entreeprijzen, gidsen, diner.  

 Denkt u aan paspoort of identiteitskaart.  

 Dieetwensen graag bij aanmelding aan ons doorgeven.  

 Aanmelden bij secretaris@heemkundeboxtel.nl  684586 of jw.schuller@alice.nl  672939  

 Geeft u svp door indien u al een doorlopende reisverzekering heeft. Voor de overige deelnemers 
zorgen we voor een reisverzekering, hiervoor heeft de verzekeraar uw geboortedatum nodig. Graag 
doorgeven bij uw aanmelding.  

 Betaling door overmaking van het bedrag van € 60.00 per persoon op rekeningnummer  
12 87 12 880 tnv Penningmeester Heemkunde Boxtel. U bent definitief ingeschreven als deelnemer 
na overmaking van het bedrag.   
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Xanten 
Tweeduizend jaar geleden vestigden de Romeinen zich in dit gebied aan de Nederrijn en bouwden er 
een belangrijke stad, die na 400 jaar bewoning verlaten werd. Wij brengen geen bezoek aan deze 
Romeinse stad in het Archeologisch Park, maar richten ons op het middeleeuwse Xanten. Na de koffie 
bezoeken we, onder leiding van een Nederlandstalige gids, de Sint Victor Dom met vele rijke 
kunstschatten en de bezienswaardigheden in het stadscentrum.  
www.xanten.de  
www.google.nl afbeeldingen, geeft prachtige detailfoto’s op <xanten dom st victor> en <xanten dom marienaltar> 

 

 

Kasteel Huis Bergh 
Net boven Kleef op Nederlands grondgebied ligt stadje ’s-Heerenbergh, met de middeleeuwse burcht 
Huis Bergh. Hier woonden de machtige heren van Bergh, die ook eigendommen hadden in Brabant in 
Boxmeer en Bergen op Zoom. In 1912 werd textielbaron Van Heek eigenaar, die het kasteel met veel 
zorg heeft gerestaureerd en ingericht. Zijn fascinatie voor de middeleeuwen is in de collectie duidelijk 
zichtbaar. Het kasteel is stijlvol gemeubileerd, en ingericht met Noord-Europese en Italiaanse 
schilderkunst en historische portretten. Van Heek verzamelde onder meer middeleeuwse handschriften 
en momenteel worden onder de titel “Schoonheid op perkament” de mooiste handschriften van Huis 
Bergh tentoongesteld. We bezoeken het kasteel zonder gids op eigen gelegenheid.  
www.huisbergh.nl  
www.collectiegelderland.nl is een digitale ontsluiting van de collectie. Voor wie zich thuis wil voorbereiden (of gewoon genieten) 
kan door de collectie bladeren. Zoek op <huis bergh> voor alle 2960 treffers. Beperk door een keuze te maken, bijvoorbeeld 
getijdenboek of miniatuur. Klik op de foto voor vergroting.  
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Kasteel Anholt 
Deze middeleeuwse waterburcht werd rond 1700 door de vorsten Van Salm verbouwd tot een barok 
kasteel. Er zijn prachtig gemeubileerde zalen en salons, zoals een ridderzaal, bibliotheek, pronkzaal en 
natuurlijk ontbreekt de hofkeuken niet. Het kasteel is ingericht met renaissance en barok meubilair en er 
is een grote collectie Chinees, Japans, Nederlands en Duits porselein. Het museum heeft verder een 
belangrijke schilderijenverzameling, met onder meer werken van Rembrandt, Jan van Goyen, Gerard ter 
Borch, Teniers, Jan Breughel de jonge, Holbein, Mirillo, en Cranach. De familie Van Salm bewoont het 
kasteel sinds eeuwen nog steeds. Bij het kasteel zijn barokke tuinen en een tuin in Engelse 
landschapsstijl. We bezoeken het kasteel met gids.  
www.fuerst-salm.de  
De Duitse vorsten Van Salm zijn gelieerd aan de Boxtelse heren Van Salm-Kyrburg. Voor een stamboom Van Salm-Kyrburg 
www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I16178.php en voor het levensverhaal van de laatste Boxtels heer Van Salm-
Kyrburg www.heemkundeboxtel.nl/images/stories/div_pdf/prins_frederik_111_laatste_heer_van_boxtel.pdf  

 

 
 

Kalkar 
Na de overweldigende indrukken van Anholt gaan we richting Kalkar, bij iedereen nog bekend vanwege 
de voormalige kerncentrale. In het mooie oude centrum van Kalkar krijgt u gelegenheid voor een 
drankje, of ijsje, of om zelf even rond te lopen.  
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Onze volgende lezing is op dinsdag 24 september om 20.00 uur in Zaal de Adelaar, Baroniestraat 75 te 
Boxtel. De lezing wordt verzorgd door Irma Uhlenbusch.  
 

Levensverhaal schrijven, wat zijn de mogelijkheden? 
 
Aan de hand van het levensverhaal van de Boxtelse kolenboer, Piet Timmermans, verzorgt de 
schrijfdocente en auteur Irma Uhlenbusch een avond vol tips om zelf aan de slag te gaan met het schrijven 
van uw of andermans levensverhaal. 

 
Een leven lang verzamelen we herinneringen. Hoogte- en dieptepunten, 
alledaagse anekdotes en thema’s die in ons leven een grote rol hebben 
gespeeld, maken ons uniek. Sommige dingen hebben we 
gemeenschappelijk, zoals het tijdsbeeld en de maatschappelijke context, 
die als een soort decor voor ons individuele leven fungeren. 
‘Ik zou er wel een boek over kunnen schrijven’, is een veelgehoorde 
uitspraak. Maar wanneer we dat daadwerkelijk willen gaan doen, dan 
blijkt het niet zo eenvoudig. Een schrijfcoach kan u daarbij helpen door 
een vorm, een structuur aan te reiken waarbinnen uw verhaal tot zijn 
recht komt en u het ook volhoudt om door te schrijven. 
Irma Uhlenbusch geeft in deze presentatie een inkijkje in de keuken van 
het levensverhaal schrijven: een stimulans om vandaag nog te 

beginnen! 
 
Het boekje over Piet Timmermans wordt op die dag ook 
gepresenteerd.  
www.zinnenenzo.nl  
 
 
 
 
 
 

MEDEDELINGEN  
 
Ons bestuurslid Frans Tillie heeft aangegeven te stoppen met zijn functie in het bestuur. We danken 
hem voor zijn jarenlange inzet voor de heemkundekring, waarbij zijn belangstelling en kennis vooral lag 
bij de (Boxtelse) spoorwegen. We willen het bestuur aanvullen en roepen daarvoor kandidaten op. 
Reageren kan tot 17 september. Christ van Eekelen heeft zich al als aspirant-bestuurslid aangemeld. 
Tijdens de bijeenkomst op 24 september benoemen de aanwezige leden het nieuwe bestuurslid.  

 
Onze volgende lezingen zijn op 29 oktober en 26 november.  

 
Penningmeester: Nellie van den Brandt-Boselie, 0411-678103 
penningmeester@heemkundeboxtel.nl Contributie is 20 euro per jaar. Ons 
rekeningnummer Rabo 1287.12880 tnv Penningmeester Heemkundigekring, 
Fellenoord 18, 5283CP 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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