
  

Terugkeren naar de Heemkunde-site kan via de Terugknop.
U vindt de terugknop bovenin uw scherm, meestal uiterst linksboven.
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Het jaar 2013 heeft ondertussen alweer plaats gemaakt voor een nieuw jaar, met nieuwe 
goede voornemens en nieuwe kansen. Het bestuur van de Heemkundekring Boxtel wenst u 
een heel mooi, inspirerend 2014 toe, in goede gezondheid voor allen.  
Hoewel de temperaturen op dit moment verre van winters zijn, gaat onze nieuwjaarswens 
vergezeld van een plaatje zoals het weer op dit moment eigenlijk hoort te zijn. Deze 
sfeervolle winterse foto is door Rini van Oirschot in Boxtel vastgelegd.  
 
Hierbij bedanken we al die leden die zich het afgelopen jaar op de en of andere manier 
ingezet hebben voor onze heemkundekring. Als bestuur kunnen we natuurlijk niet alles zelf 
doen, en zijn we dankbaar voor al die leden waar we nooit tevergeefs een beroep op doen.  
 

JAARVERGADERING EN RESTAURATIE PASTORIE 
 
Op dinsdag 14 januari 2014 is onze eerste bijeenkomst van dit jaar, als van ouds in Zaal de 
Adelaar, Baroniestraat 75 te Boxtel. We starten om 20.00 uur met de jaarvergadering en na 
de pauze laten Rini van Oirschot en Christ van Eekelen het verloop van de restauratie van 
de pastorie van de Verrijzenisparochie op Duinendaal zien.  
 
Op het grondplan van de vroegere 
woning van de deken van het Boxtelse 
kapittel, ‘de Dekanij’, werd in 1845 de 
huidige pastorie van de Sint Petruskerk 
gebouwd. Onderdelen van de Dekanij 
zijn bij de bouw van de pastorie 
hergebruikt. Met name aan de kap van 
de zolder is dit nog te zien.  
Het leien dak wordt door een 
classicistisch klokkentorentje 
bekroond. Voor 50 gulden werd er in 
1850 een klokje ingehangen!  
De pastorie is voorzien van een 
prachtige trap. De leuning van deze 
monumentale trap is versierd met 
gebeeldhouwde putti en bladmotieven 
in ajour-snijwerk.  
 
Afgelopen jaar is de pastorie van 
binnen en buiten grondig 
gerestaureerd en gemoderniseerd, 
zodat het gebouw weer jaren vooruit 
kan.  
 
Rini van Oirschot en Christ van 
Eekelen hebben de hele restauratie op 
de voet gevolgd en er een interessant 
beeldverhaal van gemaakt.  
 

Foto’s Rini van Oirschot 
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AGENDA JAARVERGADERING 14 januari 2014 
 

 Welkom en opening van de jaarvergadering. 

 Notulen jaarvergadering van 22 januari 2013. Het verslag heeft u ontvangen bij de 
nieuwsbrief van februari 2013 en staat ook op onze website. Tijdens de jaarvergadering liggen 
kopieën op de tafels.  

 Financieel verslag over 2013. Ligt tijdens de jaarvergadering op de tafels. 

 De kascommissie bestaat uit Evert van Gelder en Rini van Oirschot. (Als vervanger voor 
Christ van Eekelen, die tot het bestuur toegetreden is).  

 Begroting voor 2014: voorstel om de jaarcontributie voor 2014 te continueren op 20 euro. U 
kunt het bedrag overmaken op NL79Rabo01287.12880.  

 Bestuursaangelegenheden: Frans Tillie heeft het bestuur verlaten en is sinds september 
opgevolgd door Christ van Eekelen.  

 Overzicht bestuur in 2013. Bestuur bestaat uit: voorzitter Dik Bol; secretaris Hanneke van der 
Eerden; penningmeester Nellie van den Brandt-Boselie; leden Gerard Buiks, Joop Schuller, Leo 
van de Langenberg, en Christ van Eekelen.  

 Overzicht ledenactiviteiten in 2013. De bijeenkomsten van het afgelopen jaar: Rondje Boxtel 
door Frans van Susante; Graantreinen Duits Lijntje door Ton de Klein; Vrilkhoven door Nel van 
Doorn; Levensverhaal schrijven door Irma Uhlenbusch; Protestantse Gemeente Boxtel door 
Ruud van Nooijen; Presentatie boek door pater Hans de Visser; Excursie Kasteren; 
Busexcursie Xanten eo.; Tentoonstelling in Oertijdmuseum over Steentijd.  

 Overzicht van de werkgroep activiteiten in 2013.  
Webmaster www.heemkundeboxtel.nl .  
Fotowerkgroep en Werkgroep Pierre Janssen  
Archeologische werkgroep 
Veldnamenonderzoek 

 Rondvraag en sluiting van de jaarvergadering. 

http://www.heemkundeboxtel.nl/
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MEDEDELINGEN  
Lezingen in 2014: De lezingen zijn op dinsdag 25 februari, 8 april, 13 mei, 23 september, 21 
oktober en 18 november. De bus excursie is op zaterdag 13 september.  
 
Leden: Per 1 januari 2014 hebben we 149 leden 
In 2013 zijn onze leden Toos van der Eerden-Hoefnagels en Jo van der Heijden overleden, 3 
leden hebben het lidmaatschap beëindigd, waar weer 4 nieuwe leden tegenover staan.  
 
Boekenbeurs: Het voorstel om een tweedehands boekenmarkt te houden is geannuleerd omdat 
er te weinig belangstelling voor is. Tijdens de bijeenkomst op 14 januari bieden we wel enkele 
(nieuwe) boeken te koop aan, zoals de boeken over Pierre Janssen en Hendrik Verhees.  
 
Hendrik Verhees: na het succesvolle herdenkingsjaar wordt de stichting Hendrik Verhees 
opgeheven. Afgesproken is dat het archief en een aantal andere zaken onder beheer van de 
Heemkundekring komen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oude foto: een mooie foto van de eerste Boxtelse bioscoop aan de Markt, gelegen naast het 
pand waar nu Woninginrichting Den Ouden is. Deze bioscoop is in 1933 opgeheven.  
 
Penningmeester: Nellie van den Brandt-Boselie, Fellenoord 18, 5281CB 
Boxtel, 0411-678303 Contributie 20 euro op NL79Rabo01287.12880 tnv 
Penningmeester Heemkundekring, 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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