
Uitnodiging voor onze leden en overige belangstellenden voor onze volgende bijeenkomst op
dinsdag 27 februari 2007 om 20.00 uur in Zaal de Adelaar, Baroniestraat 75 (tegenover de
H. Hartkerk) te Boxtel. Mevr. Jonkergouw vertelt Brabantse verhalen uit vroegere tijden. 

Brabant, ik heb u lief…..
Brabantse verhalen uit tijden van weleer

Verhalen over vroeger, het Brabantse leven in al zijn aspecten, dat vormt de inspiratie voor
de verhalen van vertelster Jonkergouw. Tijdens haar optreden vertelt zij over het gewone
leven in het Brabant van de vorige eeuw: hoe werd er getrouwd, hoe werden kinderen
opgevoed, hoe werd er gewerkt en gefeest. Het Rijke Roomse leven komt uitvoerig aan de
orde  met  aandacht  voor  heiligenverering,  bedevaarten,  communiefeesten  en  gebruiken,
traditie  en  gewoonten.  Pastoors  en  kapelaans  zijn  vaak  een  dankbaar  onderwerp  van
verhalen.  Met  een  knipoog  wordt  er  teruggekeken  op  het  leven  van  weleer,  nooit  met
scherpe kritiek. Voor onze leden zijn de verhalen een feest van herkenning. 

De spreekster heeft zich bekwaamd in de vertelkunst en
zich  verdiept  in  verhalen en  aspecten uit  het  leven
van onze voorouders in het Brabantse land. Brabants
dialect  is  de  voertaal,  dit  maakt  de  taal  en  tekst
authentiek  en  levendig.  Het  voegt  echt  iets  toe  en
levert  zelfs  voor  niet  geboren  Brabanders  zelden
problemen op met de verstaanbaarheid. 
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Verslag Jaarvergadering 2007 
* Opening van de jaarvergadering op 16 januari 2007. 
We hebben 128 leden. Aanwezig zijn 35 leden, met partners totaal 45 aanwezigen. 

* Notulen jaarvergadering van 17 januari 2006 worden goedgekeurd. 

* Financieel verslag over 2006. De penningmeester geeft toelichting bij het financiële verslag, 
ondermeer de uitgaven voor de lezingen zijn hoger geworden. De RABO-bank schenkt ons 400 
euro, waarvoor wij graag reclamevlaggetjes op de tafels plaatsen. De kascommissie, bestaande uit
Piet Coenen en Marijke Beijsens-van Casteren, keurt de rekening goed en dechargeert de 
penningmeester. De kascommissie voor volgend jaar bestaat wederom uit dezelfde personen. De 
contributie blijft € 20,00. U kunt dit bedrag overmaken aan de penningmeester. 

* De Begroting voor 2007 geeft geen aanleiding tot opmerkingen. 

* Jaaroverzicht activiteiten in 2006: 
Het bestuur van de Heemkundekring is ook het afgelopen jaar weer betrokken geweest bij 
verschillende gemeentelijke plannen, zoals de bestemmingsplannen Buitengebied en Centrum, en
Cultureel Platform. Archeologie heeft onze extra aandacht. 
Er zijn 7 lezingen geweest, busexcursie naar Brussel, excursie Duits Lijntje naar Wesel. 
- Foto-documentatiegroep: (August van Vught, Piet Rood, Jan van Asvelt) heeft op de tafels 
een tentoonstelling gemaakt van de (straat)foto’s, die het afgelopen jaar gemaakt zijn. Via Google
Earth worden de Boxtelse straten, die gefotografeerd zijn, vanuit de lucht bekeken. 
De sneeuwfoto van de nieuwjaarskaart is door Piet Rood gemaakt. De voorzitter roept op om tips 
voor te fotograferen onderwerpen door te geven. 
Van de gemaakte foto’s zijn (door Christ van Eekelen en Rini van Oirschot) al honderden foto’s 
gescand en op de website van de Fotobank Brabant gezet. Christ van Eekelen laat deze website 
www.filmenfotobank-brabant.nl aan de aanwezigen zien en legt uit wat er allemaal mogelijk is. 
- Etalage: sinds december is een heemkunde-etalage ingericht bij De Blaker in de Rechterstraat. 
Er hangen afbeeldingen van de schilderijen van Janssen en Bogaerts. Verder uitvergrotingen van 
oude foto’s, waarop we graag reacties ontvangen over de afgebeelde personen. 
- Werkgroep Boxtelse Kloosters: de groep gaat door met het onderzoek naar de Boxtelse 
kloostergemeenschappen. Via Google Earth wordt de plaats van het voormalig Kartuizerklooster 
bij Olland bezocht. Het door de gemeente Sint-Oedenrode geplaatste bord staat verkeerd. 
- Werkgroep Archief en Website: Jos Mandos houdt de website actueel. Kijk op 
www.heemkundeboxtel.nl . Verder doet de voorzitter een dringend beroep om spullen (uit 
nalatenschappen) die voor de Boxtelse historie van belang zijn aan de heemkundekring te geven, 
zodat ze niet verloren gaan. 
- Schenkingen: zo kregen we twee Boxtelse schilderijen, van Pierre Janssen en van Henri 
Bogaerts, omdat de eigenaar graag ziet dat deze schilderijen voor de toekomst behouden blijven 
in Boxtel. 
- Werkgroep Veldnamen: Wim Veekens werkt gestaag door aan archiefonderzoek en verklaring
van de Boxtelse veldnamen. 
- Historisch Platform Boxtel: in april verscheen het boek met Boxtelse en Liempdse 
biografieën, waaraan door veel heemkundeleden is meegewerkt. 
* Bestuursaangelegenheden: Herverkiezing bestuursleden: de statutair aftredende bestuursleden
Frans Tillie en Frans van Susante worden door de leden herkozen. Er waren geen 
tegenkandidaten. 
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* Rondvraag: 
Dhr. Van der Aa vraagt of er in Boxtel een heemkamer kan komen, omdat in veel andere 
gemeenten dit erg succesvol is. De voorzitter antwoordt dat we geen gemeentelijke subsidie 
krijgen en dat een heemkamer hoge kosten en veel vrijwilligersinzet vergt. 
Jolande Tiellemans vertelt dat haar huis in de Kerkstraat bewoond is geweest door Hubertus van 
Leeuwen. Zij vraagt of zij aan een uitvergrote foto van het schilderij kan komen. De voorzitter 
zegt dit toe. 
Maria van de Wetering vraagt of er meer lezingen per jaar mogelijk zijn. Antwoord: het is vaak 
moeilijk om aan goede sprekers te komen, en sprekers vragen steeds hogere honoraria. 
Bovendien neemt tijdens de zomertijd de animo om lezingen te bezoeken af, mensen zoeken 
liever buiten activiteiten. 

* Sluiting van de jaarvergadering. 

Na de pauze surfte de voorzitter via Google Earth naar verschillende leuke plekjes in Boxtel
en naar de plaatsen die betrekking hebben op plekken uit onze lezingen en excursies. Als u 
thuis ook eens de wereld van bovenaf wilt zien, kunt het programma Google Earth 
downloaden  http://earth.google.com . Er zijn programma’s met uitleg over het gebruik van
het programma, zoals www.werkenmetgoogleearth.nl . Of, als u niet wil downloaden, 
probeer www.wijkfoto.nl. U hoeft hier alleen uw postcode in te vullen en krijgt de erbij 
horende luchtfoto op uw scherm. 

Mededelingen
 Lezingen in 2007 op dinsdag om 20.00 uur: 

27 maart – lezing door Evert van Gelder, tegels 
24 april – lezing door Ruud van Nooijen, Kasterense watermolen
11 september – lezing Arnoud-Jan Bijsterveld 
9 oktober – lezing Toon van Miert, Land van Hoogstraten
27 november – lezing Jan Franken, Sinterklaas

 In januari is ons trouwe en betrokken lid Bert van Ham overleden. Hij legde ondermeer het 
restauratieproces van de Sint-Petruskerk op foto vast, waar een mooi fotoboek van verscheen. 

 Op de enquête over de tevredenheid over de busexcursies hebben veel leden gereageerd. Er 
zaten tips bij voor toekomstige reizen. Veel dank voor de moeite die u genomen heeft. 

 Secretaris & ledenadministratie: Hanneke Meulenaars-van der Eerden, Liempdseweg 3, 
5283 RB Boxtel, 0411-684586 secretaris@heemkundeboxtel.nl 

 Penningmeester: Frans van Susante, 0411-678103, penningmeester@heemkundeboxtel.nl 
Contributie 20 euro op rekeningnummer 3725764 t.n.v. Penningmeester Heemkundigekring, 
Hendrik Verheeslaan 29, 5283 CP Boxtel of contant aan de penningmeester. 
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 Website: www.heemkundeboxtel.nl 
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