
Het bestuur van de Heemkundekring Boxtel wenst haar leden voor 2007 een mooi, gezond
en gelukkig jaar toe. Tevens nodigen we u uit voor onze jaarvergadering op dinsdag 16
januari 2007 om 20.00 uur in Zaal de Adelaar, Baroniestraat 75 (tegenover de H. Hartkerk)
te Boxtel. 

Na de jaarvergadering verzorgt onze voorzitter Dik Bol een leuk programma voor u: 
Het  Internetprogramma  “Google  Earth”  is  een  prachtig  plaatjesalbum,  waarmee  we
luchtfoto’s  van de hele  aarde gaan bekijken.  Dik  Bol  zal  stukjes  Boxtel,  maar ook het
Atomium in Brussel, de Eiffeltoren, Moskou en nog veel meer laten zien. Alle aanwezigen
kunnen deze avond hun eigen huis zien op een prachtige luchtfoto.
Voor mensen die niet vertrouwd zijn met Internet, is dit een mooie gelegenheid om een
rondleiding te krijgen, alsof je in een helikopter over het land vliegt. Veel landschappen zijn
prachtig van vorm en kleur. 
Dik  Bol  heeft  tevens  een  groot  aantal  kadastrale  kaarten  over  Google  Earth  heen
geschoven. Van elke plaats in Boxtel kunnen we niet alleen de foto van 2005 bekijken, maar
ook hoe die plaats er in 1832 uitzag. En Dik zal laten zien dat je zelfs de eigenaar uit 1832
gemakkelijk kunt achterhalen.
De vestingwerken, redoutes die in 1838
gegraven en gebouwd werden, zijn ook
duidelijk te plaatsen. U herinnert zich
mogelijk  de  lezing  over  deze  vesting
werken door David Ross. Met “Google
Earth” kunnen al  deze  vestingwerken
een  precieze  plaats  krijgen  in  het
hedendaagse Boxtel.
Bezitters  van  Internet  met  ADSL  of
kabel kunnen thuis vóór of na de lezing
kijken op: www.earth.google.com , kies
downloads en Google Earth Plus. 
De  kadastrale  kaarten  van  1832,  niet
alleen  van  Boxtel,  maar  van  heel
Nederland staan op 
www.dewoonomgeving.nl .

Foto: kaart 1832 over de Markt in 2006
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Agenda Jaarvergadering 16 jan. 2007
 Welkom en opening van de jaarvergadering.
 Notulen jaarvergadering van 17 januari 2006. Het verslag is toegezonden bij de 

nieuwsbrief feb. 2006 en staat ook op onze website. 
 Financieel verslag over 2006 in te zien bij de penningmeester en tijdens de jaarvergadering. 
 De kascommissie bestaat uit Marijke Beijsens-van Casteren en Piet Coenen. 
 Begroting voor 2007: voorstel om de contributie te continueren op 20 euro per jaar. 
 Bestuursaangelegenheden: statutair zijn aftredend de bestuursleden Frans van Susante en 

Frans Tillie. Beiden stellen zich herkiesbaar; tegenkandidaten kunnen tot 10 januari 
doorgegeven worden aan de secretaris. 

 Overzicht bestuursactiviteiten in 2006. 
Bestuur bestaat uit: voorzitter Dik Bol; secretaris Hanneke Meulenaars-van der Eerden; 
penningmeester Frans van Susante; leden Frans Tillie, Martien Dijstelbloem, Gerard Buiks en 
Joop Schuller. 

 Overzicht ledenactiviteiten in 2006. 
Lezingen over de meidenkist, schuttersgilden, archeologie, Hendrik Verhees, het circus, en 
Brabantse hertogen.
Excursies naar tentoonstelling Duits lijntje in Wesel, archeologische opgravingen bij de 
Eindhovense Catharinakerk en de busreis naar Brussel. 

 Verslag van de werkgroepen. 
 Rondvraag.
 Sluiting van de jaarvergadering. 

Mededelingen..

 Lezingen in 2007 op dinsdag 27 feb., 27 maart, 24 april, 11 sept., 9 okt., 27 nov.

 Ons lid Dhr. J. Stassen is in december overleden. Nieuw lid is dhr. Van der Aa uit Liempde. 

 Etalage: we hebben een nieuwe vorm om ons als heemkundekring in Boxtel te presenteren, 
namelijk in de etalage van leegstaande winkelpanden. Het eerste pand is het in de verhuur 
staande pand De Blaker in de Rechterstraat. Door Rini van Oirschot en Christ van Eekelen is 
hier een leuke presentatie gemaakt, waarbij ook aandacht is besteed aan de twee nieuw 
verworven Boxtelse schilderijen. Verder hangen er oude foto’s, waarvan wij niet weten wie er 
allemaal op staan en dat graag van u horen. 

 De fotodocumentatiegroep van de heemkundekring –Piet Rood en August van Vught- heeft de
afgelopen jaren veel foto’s gemaakt van Boxtel, en vooral het veranderende Boxtel. Door Rini 
van Oirschot en Christ van Eekelen is een gedeelte van deze foto’s gescand en gekoppeld aan 
de Brabantse fotobank www.filmenfotobank-brabant.nl . Tijdens de jaarvergadering zullen 
we hier uitgebreid aandacht aan besteden. 

 Secretaris & ledenadministratie: Hanneke Meulenaars-van der Eerden, Liempdseweg 3, 
5283 RB Boxtel, 0411-684586 secretaris@heemkundeboxtel.nl Website: 
www.heemkundeboxtel.nl . Penningmeester: Frans van Susante, 0411-678103, 
penningmeester@heemkundeboxtel.nl . Contributie 20 euro op rekeningnummer 3725764 
t.n.v. Penningmeester Heemkundekring, Hendrik Verheeslaan 29, 5283 CP Boxtel of contant. 
Website: www.heemkundeboxtel.nl 
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