
  

Terugkeren naar de Heemkunde-site kan via de Terugknop.
U vindt de terugknop bovenin uw scherm, meestal uiterst linksboven.
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We kijken nog een keer over onze schouder naar het
jaar 2016 en richten daarna onze blik op de toekomst.
De jaarvergadering ofwel de algemene jaarlijkse le
denvergadering vindt plaats op dinsdag 17 januari
om 20.00 uur in zaal De Adelaar aan de Baroniestraat
75 te Boxtel.
U wordt hierbij van harte uitgenodigd.

Agenda
Welkom en opening van de jaarvergadering:
Notulen van jaarvergadering 19 januari 2016:
Het verslag van de jaarvergadering van 2016 staat in
de nieuwsbrief van februari 2016,  is te vinden op onze
website www.heemkundeboxtel.nl en er liggen ko
pieën op de tafels tijdens de jaarvergadering.
Financieel verslag over 2016:
Ligt tijdens de jaarvergadering op de tafels.
De kascommissie:
Bestaat uit André van den Aker en Ben Kuilman
Begroting voor 2017:
Voorstel om de contributie voor komend jaar te
handhaven op 20 euro. U maakt het bedrag over op
NL79RABO0128712880 tnv Heemkunde Boxtel
Bestuursaangelegenheden: 
Rooster van aftreden: Dik Bol en Frank van Doorn,
beiden stellen zich herkiesbaar. We zoeken één
nieuwe kandidaat om het bestuur te completeren.
Hij/zij kan zich tot 13 januari bij het secretariaat op
geven.
Overzicht bestuur op 1 januari 2017: 
Het bestuur bestaat uit: voorzitter Dik Bol; secretaris
Christ van Eekelen; penningmeester Nellie van den
Brandt-Boselie; leden Gerard Buiks, Frank van Doorn
en Wilbert Steenbakkers.
Overzicht van de ledenactiviteiten in 2016:
Na de jaarvergadering in januari werd een aantal
korte films getoond en werd de Heemkundepluim
2016 uitgereikt aan pater Hans de Visser.
Lezingen: Heemkunde Boxtel verzorgde afgelopen
jaar een zestal lezingen. Ger van den Oetelaar sprak
over de landgoederen Velder en Heerenbeek. Frans
van Eekelen over de Slag van Leckerbeetje, Dik Bol
ging in op de geheimen van de Stationsstraat en
Wilbert Steenbakkers onderzocht de bevolking van
Boxtel en Liempde en probeerde daar een recon
structie van te maken. Ad van Meurs, Hans van Liempt
en Guus Bekooy verzorgden de première van hun film
“Kind in de oorlog”. Frans Kapteijns sloot het lezingen
seizoen af met een boeiend verhaal over de historie 
van de Kampina.
Excursies: Er werd een zgn. ‘kleine excursie’ georga
niseerd naar het Kapucijnenklooster in Velp en naar 
’s-Hertogenbosch, de wonderlijke klim naar de lucht
boogbeelden van de Sint Janskathedraal.
Op 13 februari werd de tentoonstelling “Markante
Boxtelaren” bij gelegenheid van het 75 jarig jubileum
van Heemkunde Boxtel, in het Museum Boxtel geo
pend en op 12 maart vierden alle leden dit jubileum
op feestelijke wijze in zaal de Adelaar.

Overzicht van de werkgroep activiteiten
in 2016: 
Webmaster: er wordt druk gebouwd aan een nieuwe
versie voor onze website.
De huidige website is te bereiken via www.heemkun
deboxtel.nl
Werkgroep Archeologie : Heemkundekring Boxtel
en Stichting Kèk Liemt hebben gezamenlijk een
werkgroep Archeologie.
Werkgroep Foto’s: Alle veranderingen in het Boxtelse
straatbeeld worden zo nauwkeurig mogelijk digitaal
vastgelegd. Er worden ook nog steeds oude foto’s van
Boxtel gevonden. Al die foto’s zijn terug te vinden op
de beeldbank van Heemkunde Boxtel. www.beeld
bankboxtel.nl
Werkgroep Pierre Janssen: Nog steeds komen er
meldingen binnen van mensen die een ‘Janssen
‘ bezitten. Men vindt Heemkunde Boxtel via het we
reldwijde web. Google op Janssen en je komt gega
randeerd bij onze website of beeldbank uit. Het totaal
aantal opgespoorde schilderijen bedraagt 539.
Werkgroep Jan Kruijsen: Bestuurslid Frank van Doorn
heeft het manuscript voor de biografie van Jan
Kruijsen gereed. Ook voor dit boek werden veel
schilderijen opgespoord en gefotografeerd. Eind
2017 zal het boek over Jan Kruijsen op de markt ver
schijnen. Het gaat uitgegeven worden door Picture
Publishers.
Werkgroep Veldnamen: De werkgroep die ooit met
een aantal leden werd opgestart heeft nu nog enkel
Wim Veekens als lid. Wim is reeds ver gevorderd met
het boek over de veldnamen. Heemkunde Boxtel is
benieuwd naar de verschijningsdatum

Het Heemkundebestuur op 1 januari 2017
staand v.l.n.r.: Frank van Doorn, Christ van Eekelen en
Wilbert Steenbakkers
zittend v.l.n.r.: Gerard Buiks, Dik Bol en Nellie van den
Brandt-Boselie    Foto: Rini van OIrschot
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Heemkundepluim
Heemkunde Boxtel probeert al
jaren om het Boxtels cultureel
erfgoed op een positieve ma
nier onder de aandacht te bren
gen en heeft daarom in 2015 de
Heemkundepluim in het leven
geroepen. Daarmee wil ze Box
telaren, die op een bijzondere
manier met ons erfgoed om
gaan, in het zonnetje zetten. In
2015 is de keuze gevallen op de
eigenaren van Villa Catharina.
En in 2016 kreeg pater Hans de
Visser de prijs uitgereikt.
De derde pluim wordt uitgereikt tijdens de jaarverga
dering op dinsdag 17 januari 2016 om 20.00 uur. Aan
de prijs is een beeldje verbonden. Het beeldje is ge
maakt door de Boxtelse kunstenaar Paul Simons. Het
stelt een sleutel voor en de letters HB, die staan voor
de Heemkunde Boxtel. 

Nieuwe website
De website van Heemkunde Boxtel, die Jos Mandos
met veel technische kennis in de lucht houdt, is aan
vernieuwing toe.
Na een aantal offertes voor het bouwen van een
website door een professioneel bedrijf werd besloten
de vernieuwing in eigen hand te houden. Heemkun
dekring Ravensteijn bood aan om ons daarbij behulp
zaam te zijn. Dik Bol is nu, met hulp van Ravensteijn,
de nieuwe website aan het bouwen. Wij zoeken een
paar kritische personen, die behulpzaam kunnen zijn
bij het verfijnen van de website.
U hoeft helemaal geen verstand van websites te
hebben. Liever bent u  een ‘eenvoudige’ gebruiker.
Vragen van ‘beginnelingen’ dwingen de bouwer
meer aan de gebruiker te denken. De technicus snapt
het allemaal wel. Wilt u meedenken, neem dan
contact op met Dik Bol of mail naar voorzitter@heem
kundeboxtel.nl

Beeldbank Boxtel
Eind 2015 besloot Erfgoed Brabant te stoppen met de
website film- en fotobank NB. Er wordt driftig gebouwd
aan een nieuwe beeldbank, die te bereiken is via de
Brabant Cloud. Dit duurde Heemkunde Boxtel te lang.
De kosten voor de Brabant Cloud zouden vrij hoog
worden, waarna het heemkundebestuur besloot
aansluiting te zoeken bij het Zijper Collectie Beheer
Systeem (ZCBH) Dit systeem is ontwikkeld door Gerard
van Nes uit Zijpe (Noord-Holland) Sinds mei 2016 heeft
Heemkunde Boxtel een nieuwe beeldbank, die te
bereiken is via www.beeldbankboxtel.nl Meer dan
11.000 foto’s van (oud) Boxtel zijn hier te bewonderen.
Maandelijks komen er nieuwe en oude foto’s bij. Het
ZCBH heeft meerde mogelijkheden. Niet alleen een
beeldbank, ook zal Heemkunde Boxtel het boekenbe
stand in dit systeem gaan onderbrengen. U hoort hier
later meer over.

Hart voor elkaar
Van 1 t/m 13 november brachten 7.144 leden van de
Rabobank bijna 35.000 stemmen uit op 386 lokale
verenigingen en stichtingen. Een mooi resultaat voor
de inmiddels derde editie van ‘Hart voor Elkaar’. De
‘prijzenpot’ van € 150.000,- wordt begin 2017 ver
deeld.
Ook Heemkunde Boxtel deed mee  aan het prijzen
festival en kreeg 86 stemmen die goed waren voor
een bedrag van €370,00. Iedereen die gestemd heeft
op Heemkunde Boxtel : HARTELIJK BEDANKT !

Sint Petrusbasiliek
De werkgroep ‘visualisatie St. Petrusbasiliek in histo
risch perspectief’ boekt goede vooruitgang. De be
nodigde gelden om professionele krachten en mate
rialen in te huren zijn inmiddels door verschillende
subsidiënten toegezegd en/of reeds overgemaakt.
De begroting is sluitend. Sponsoring werd ontvangen
van de gemeente Boxtel, Prins Bernhard Cultuurfonds,
Stichting Petrusmonumenten, Heilig Hartparochie,
Stichting Hartje Boxtel, Heemkunde Boxtel en het
Brabants Centrum. De werkgroep is voortvarend aan
de slag gegaan om een korte film te maken, die de
(bouw) geschiedenis van de basiliek laat zien.

Archief zusters Clarissen
Een werkgroep, onder leiding van pater Hans de
Visser,  is er in geslaagd om bij de zusters Clarissen in
Megen het archief te gaan digitaliseren. Rini van
Oirschot en Christ van Eekelen hebben er een megak
lus aan om alle documenten, de oudste dateert van
1390, uit het oude Clarissenklooster in Boxtel te foto
graferen.  Van de schepenoorkonden uit ’s-Hertogen
bosch, Boxtel en andere plaatsen met een inhoud
over een zakelijke transactie van koop en/of verkoop,
huur en/of verhuur maken Geertrui van Synghel en
Hans de Visser samenvattingen. Mede door een
royale subsidiering van de Stichting Brabantse Bron
nen wordt deze ontsluiting mogelijk gemaakt.

Op de voorgrond de gebouwen van het voormalige
Clarissenklooster. In 1717 verlieten de zusters Boxtel
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Colofon
VOORZITTER:
Dik Bol
Stationsstraat 45
5281 GB  Boxtel
telefoon: 0411-616763
E-mail: voorzitter@heemkundeboxtel.nl
PENNINGMEESTER:
Nellie van den Brandt- Boselie
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

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)

Ledenactiviteiten 2017

17 jan.Jaarvergadering en uitreiking Heemkundepluim

14 febr.Lezing over Binnendommeltjes door    
Ruud van Nooijen

14 mrt.Lezing over 'De Dodendraad' door    
Herman Janssen en Frans van Gils

11 apr.Lezing over de familie Ten Brink door  
Jan Willem ten Brink

6 mei Excursie naar kasteel Nemerlaer in
Haaren

sept. Bus excursie

26 sept.Lezing

24 okt.Lezing over ontsluiten archief Boxtelse
Clarissenklooster door                        
Geertrui van Synghel

28 nov.Lezing en presentatie biografie            
Jan Kruijsen door Frank van Doorn

Cursus Petrus-o-logie
De bekendmaking dat Heemkunde Boxtel een cursus
Petrus-o-logie gaat aanbieden heeft veel aanmeldin
gen opgeleverd. Ongeveer vijf en twintig personen
hebben kenbaar gemaakt dat zij interesse hebben in
deze cursus. Een team enthousiaste heemkundele
den is druk doende om de cursus in het voorjaar van
2017 te kunnen laten starten. Heeft u ook interesse in
meer inzicht in de geschiedenis van de St. Petrusba
siliek, meld u dan aan door een berichtje te sturen
naar secretaris@heemkundeboxtel.nl

Bestuursvergadering Heemkunde Boxtel
Heemkunde Boxtel trekt in bij VVV. Donderdagavond
van 18:30 uur tot 20:30 uur en vrijdagmorgen van
10:00 tot 13:00 uur zijn Heemkundeleden te vinden in
de ‘huiskamer’ van de VVV aan de Markt.
Hier kan iedereen binnenlopen, die een vraag heeft
over Boxtel. Het publiek kan ook binnenlopen als men
foto’s heeft van oud-Boxtel. Wij scannen ze graag in
voor de Beeldbank.
Het Heemkundebestuur houdt hier ook haar bestuurs
vergaderingen.

De eerste vergadering in de huiskamer van de VVV
op 23 november 2016. Foto: Rini van Oirschot

Indien onbestelbaar:  
De Houtbreker 23, 5283 ME Boxtel



Persbericht 

========================================================================================================  

Heemkunde Boxtel 

13 december 2016 

Onderwerp: “Defilé van de kouwe drukte” kleine schaatstentoonstelling 

Door leden van de archeologiewerkgroep van Heemkunde Boxtel is in 2010 een lang stuk ‘oud roest’ met een 

ruimtelijke open krul gevonden. In eerste instantie dacht men aan een muuranker.  

Geen nieuws denkt u?! 

 

Het blijkt een schaatsijzer te zijn, dat ongeveer 400 jaar oud is. 

Het ‘stuk oud roest’ werd gevonden in het gezeefde zand  dat zich bevond onder  de kelder van het in december 

2005  afgebrande café ‘De Kom’. Het is dus aannemelijk, dat er in het begin van de zeventiende eeuw al geschaatst 

werd op die plaats (dus in zestienhonderd zoveel) Het pand was eigendom van Dhr. Toon Strik. 

 

De boerderij ‘In de Comme’ was een hoeve, die in 1558 al toebehoorde aan de Heer van Boxtel, die op kasteel Sta-

pelen woonde. De drie schuttersgildes, St. Barbara, St. Joris en St. Sebastiaan maakten jarenlang gebruik van de 

doelpaal, die bij de ‘Comse Hoeve’ opgericht was, om hun hand- en voetboog-technieken te blijven bijschaven. 

(vermeld in 1639 en 1844) 

 

De in deze maand georganiseerde ’Boxtel on ice’ nabij de Zwaanse brug,  door Marc van de Moosdijk van lunch-

room ‘Meneer van Dommelen’, is voor  Heemkunde Boxtel  een uitstekend moment om ook dit oude schaatsijzer 

onder de aandacht te brengen. 

Het pand ‘Meneer van Dommelen’ is ook eigendom van Dhr. Toon Strik. 

 

De archeologiewerkgroep van Heemkunde Boxtel heeft daartoe een kleine schaatstentoonstelling ingericht in de 

Bibliotheek aan de Burgakker nr. 4 in Boxtel. Gedurende de periode van 14 december tot  en met 7 januari 2017, 

tegelijk met ‘Boxtel on ice’, is deze tentoonstelling te bezoeken tijdens de openingstijden van de bibliotheek 

Naast deze archeologische schaats, zullen ook andere modellen houten en metalen schaatsen hierbij een sfeervol 

winters aangekleed plekje krijgen. 

Ook worden foto’s van wintertaferelen, geschilderd door Pierre Janssen, tentoongesteld alsmede enkele histori-

sche winterfoto’s uit Boxtel. 

Wie heeft er geen herinneringen aan mooie winterse ijs- en sneeuwperiodes? 

De tentoonstelling wordt officieel geopend op zaterdag 17 december om 15.00 uur door Rob Strik, zoon van 

Toon Strik. U bent hierbij van harte uitgenodigd. De toegang is gratis. 

 

Tentoonstelling:   Bibliotheek, Burgakker 4 Boxtel van 14 december 2016 t/m 7 januari 2017 
Openingstijden  Bibliotheek:  
Maandag t/m donderdag  10.00 uur tot 18.00 uur 
Vrijdag    10.00 uur tot 20.00 uur 
Zaterdag    10.00 uur tot 17.00 uur 
Zondag     gesloten 
———————————————————————————————————————————————————- 
Noot voor de redactie: voor meer informatie graag contact opnemen met Christ van Eekelen, secretaris Heemkunde 
Boxtel. Telefoon 0411-675818 of via secretaris@heemkundeboxtel.nl 



Een ‘stuk oud roest’  dat een schaatsijzer blijkt te zijn. 400 jaar oud. Gevonden in 2010 op 

de plaats van het afgebrande café de Kom 

Detail van het schaatsijzer 


