
  

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



 
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief



Welkom
Onze full color heemkundenieuwsbrief is in een nieuw jasje gegoten en wordt als Pdf-bestand via de mail
verstuurd. Een kleine groep ontvangt de nieuwsbrief per post. Krijgt u nu de nieuwsbrief nog via de post thuis
gestuurd en heeft u hem liever via de E-mail, zodat u hem op uw gemak op de computer kunt lezen, laat het
even weten. Stuur dan een berichtje naar de redactie.Heeft u tips voor de nieuwsbrief? Laat ook dat aan de
redactie weten. Wilt u zelf een stukje schrijven? Dat kan ook. Stuur uw  bijdrage,  eventueel met losse foto's
naar de redactie. De redactie wenst u veel leesplezier.

AGENDA 
Welkom en opening van de jaarvergadering.
Notulen jaarvergadering van 14 januari 2014. 
Het verslag heeft u ontvangen bij de nieuwsbrief van februari 2014 en staat ook op onze website. Tijdens de
jaarvergadering liggen kopieën op de tafels.
Financieel verslag over 2014:
Ligt tijdens de jaarvergadering op de tafels.
De kascommissie: 
Bestaat uit Rini van Oirschot en Steven van Groeningen.
Begroting voor 2015:
Voorstel om de jaarcontributie voor 2015 te continueren op 20 euro. U kunt het bedrag  overmaken op
NL79 RABO 0128712880. 
Bestuursaangelegenheden: 
Joop Schuller heeft het bestuur verlaten, zijn plaats is ingenomen door Frank van Doorn.
Overzicht bestuur in 2014:
Bestuur bestaat uit: voorzitter Dik Bol; secretaris Hanneke van der Eerden; penningmeester Nellie
van den Brandt- Boselie; leden Gerard Buiks; Leo van de Langenberg; Christ van Eekelen en Frank van Doorn. 
Volgens het rooster van aftreden zijn Gerard Buiks en Frank van Doorn aan de beurt om als bestuurslid af te
treden. Frank is nog geen jaar bestuurslid, maar heeft de plaats van Joop Schuller ingenomen en die was
dit jaar aan de beurt. Beide kandidaten stellen zich voor een nieuwe termijn van 3 jaar beschikbaar en zijn
daarom herkiesbaar. U kunt tegenkandidaten tot 15 januari aanmelden bij de secretaris.
Overzicht ledenactiviteiten in 2014. 
Lezingen: Tijdens onze bijeenkomsten van het afgelopen jaar:  Restauratie Pastorie Duinendaal; Jeroen Bosch;
De eerste Pastoor in Boxtel; Tweehonderd jaar Koninkrijk; "Van heide tot broek" Een geografische en historische
kijk op de Dommel; Rechtspraak van de Boxtelse schepenbank en De Maas, vriend en vijand.
Excursies: Jeroen Bosch en BHIC in ‘s-Hertogenbosch; Busexcursie Gouda, Oudewater en Schoonhoven.
Overzicht van de werkgroep activiteiten in 2014.
Webmaster www.heemkundeboxtel.nl ;  Fotowerkgroep;  Werkgroep Pierre Janssen; werkgroep Jan Kruij
sen; Archeologische werkgroep en Veldnamenonderzoek.
Pauze
Na de pauze neemt onze voorzitter u mee in een rondreis langs de archeologische activiteiten in het afge
lopen jaar. De grafheuvel, de opgraving in Zonnegolven, de Kartuizer boerderij aan de Goorestraat en
De Engel. Tot slot gaat hij in op de vraag of het nu eendjes of merletten zijn die op ons gemeentewapen staan. 

Jaarvergadering 20 januari 2015
We nodigen u uit voor onze volgende bijeenkomst, namelijk de jaarvergadering en een lezing, op dinsdag
20 januari 2015 om 20.00 uur in Zaal de Adelaar, Baroniestraat 75 in Boxtel.

Uw Rijk Kome
De Paters Assumptionisten bewonen sinds 1915 kas
teel Stapelen te Boxtel. Bij gelegenheid van dit eeuw
feest geven ze een jubileumboek uit 'Uw Rijk Kome'.
Het boek is te koop voor 25 euro, maar heemkunde
leden kunnen het boek aanschaffen voor 20 euro. Te
koop vanaf 7 januari bij onze voorzitter tegen contan
te betaling, en tevens tijdens onze jaarvergadering.
We bieden dan ook nog andere Boxtelse boeken te
koop aan
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Emmers vol scherven bij opgravingen
boerderij Den Engel.
Op 13 december heeft een groep vrijwilligers een berg
zand nagekeken die afkomstig was uit de sleuf rond
om de boerderij Den Engel. Die sleuf is nu gevuld met
grind en voert het hemelwater af. Met het oog en met
behulp van een hark werden emmers vol met scher
ven gevonden. Met twee metaaldetectoren werd
naar metalen voorwerpen gezocht. Alle vondsten –
drie emmers vol - gaan naar archeologisch bureau
RAAP om uitgezocht te worden. Op het eerste gezicht
lijken de emmers weinig zeer oud aardewerk te be
vatten. Het oudste stukje aardewerk dateert van ca.
1600 en lijkt de bodem van een beker. Voor de me
taalvondsten is het opmerkelijk dat er geen munten
tussen zitten. Bij Den Engel zal in het voorjaar nog een
gelegenheid zijn om als vrijwilliger mee te helpen bij
het leeghalen van twee kelders in het woongedeelte.

Werkgroep Archeologie

Onderzoek Goorestraat 1
Onder deskundige leiding is de Heemkundekring op
6 december 2014 gestart met archeologisch en his
torisch onderzoek aan de boerderij van familie Peij
nenburg aan de Goorestraat 1 te Boxtel.
Deze eeuwenoude monumentale boerderij brandde
op 12 februari 2013 tot de grond toe af.
 

 

Digitale nieuwsbrief werkgroep
archeologie
De Heemkundekring Boxtel en stichting Kèk Liemt
hebben gezamenlijk een werkgroep archeologie. Op
onregelmatige tijden verschijnt er een digitale
nieuwsbrief archeologie. Wilt u deze nieuwsbrief ont
vangen? Meldt u dan aan bij Dik Bol.
E-mail: voorzitter@heemkundeboxtel.nl

 

Kunstschilder Jan Kruijsen
Een werkgroep o.l.v. Nel en Frank van Doorn is op zoek
naar schilderijen van Kruijsen. Niet alleen Jan Kruijsen,
maar ook zijn zoon Antoon en zijn dochter Maria. De
werkgroep heeft ook interesse in schilderijen, die ge
maakt zijn door de kunstinrichting ‘Peinture Bogaerts’.
Meerdere Boxtelse schilders, waaronder Jan Kruijsen,
Pierre Janssen, Franz Knirsch en Willem Schäffer, be
gonnen hun loopbaan bij deze kunstinrichting in de
Molenstraat. Heeft u ook zo’n schilderij, neem dan
contact op met Nel of Frank van Doorn. Een berichtje
naar de redactie van de Nieuwsbrief mag ook.
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'Pierre Janssen' verhuist van Bretagne
naar Boxtel
Wekelijks worden er nog ‘nieuwe’ ontdekkingen ge
daan als het gaat om schilderijen van Pierre Janssen.
Zo vond Christ van Eekelen op Marktplaats een groot
stilleven (100 x 80 cm). De vraagprijs was zodanig
hoog, dat er waarschijnlijk niemand op zou reageren.
Maar de eigenaar, Martin Arnoldus, had het tegen
overgestelde voor ogen. Dat bleek toen Christ contact
met hem opnam. Het schilderij is  75 jaar in de familie
en hangt  al geruime tijd aan een stevige spijker in
Bretagne. De grootvader van Martin Arnoldus was
een broer van de echtgenote van Pierre Janssen. Nu
Martin Arnoldus gaat verhuizen en kleiner gaat wonen
is het schilderij te groot geworden voor zijn nieuwe
woning. Martin had het plan opgevat om het prach
tige stilleven te schenken. Christ heeft voorgesteld om
het te schenken aan het Museum Boxtel, zodat het,
zoals Martin wenste, door iedereen bewonderd kan
worden. Martin Arnoldus werd in contact gebracht
met het Mubo. Willem van Vossen, secretaris van het
museum, was zeer verguld met de schenking en wil
het dan ook graag opnemen in de collectie van het
Mubo. Afgesproken werd dat het schilderij, dat Martin
Arnoldus zelf vanuit Franrijk naar Boxtel komt brengen,
op 6 januari 2015 zal worden overgedragen aan het
Mubo. Zo is Boxtel weer een echte ‘Janssen’ rijker.

Lezingen

In 2015 zullen er lezingen worden gehouden op:
24 februari
17 maart
14 apil
28 april
19 mei
6 oktober
17 november 

Heemkundefoto's in etalage
Op 18 december heeft de Heemkundekring een
aantal foto’s opgehangen in de etalage van een
leegstaande winkel in de Stationsstraat. De foto’s, die
de etalageruit sieren, zijn ongeveer 50 tot 100 jaar
geleden ook in de Stationsstraat gemaakt. 

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. Heemkunde
kring Boxtel
SECRETARIS EN LEDENADMINISTRATIE:
Hanneke van der Eerden
Liempdseweg 3
5283 RB  Boxtel
telefoon: 0411-684586
website: www.heemkundeboxtel.nl
E-mail: secretaris@heemkundeboxtel.nl
REDACTIE:
Hanneke van der Eerden
Christ van Eekelen
REDACTIEADRES 
Liempdseweg 3
5283 RB  Boxtel
E-mail: redactie@heemkundeboxtel.nl


