
Het bestuur van de Heemkundekring Boxtel wenst haar leden voor 2008 een mooi, gezond
en gelukkig jaar toe. Ondanks de prachtige ijzige kerstkaartplaatjes in het weekend voor de
kerst –waarbij van elk historisch plekje in Boxtel een sfeervolle kerstkaart gemaakt kon
worden- heeft het bestuur gekozen voor een historische plattegrond van het centrum van
Boxtel.  Bijgaande  kaart
toont Boxtel toen het nog
klein  en  groen  was.  De
heemkundekring  hoopt
dat  u  in  2008  kunt
genieten  van  het  kleine
en van het groene.
Deze  kaart  is  getekend
door  de  Rooise  koster
Brock naar de kaart van
Hendrik  Verhees  uit
1803.  En  daar  is  het
allemaal  mee  begonnen:
begin  2003  werd  een
aantal  mensen,  waarbij
veel  heemkunde  leden,
door onze wethouder Ger
van  den  Oetelaar
uitgenodigd  om  eens  te  brainstormen  over  de  persoon  Hendrik  Verhees  en  mogelijke
projecten  die  rondom  deze  historische  Boxtelaar  opgezet  konden  gaan  worden.  Het
voorbeeld  was  een  heruitgave  van  het  historische  werk  van  koster  Brock  uit  Sint-
Oedenrode.  Voortvarend  werden projectideeën  op een rij  gezet  en  eind 2003 werd een
aparte  ‘Stichting  Hendrik  Verhees’  opgericht,  weer  met  veel  van  onze  leden  in
sleutelposities. Verschillende van de genomineerde projecten zijn ondertussen gerealiseerd,
of  zijn  in  een  afrondende  fase  beland.  Genoemd  kunnen  worden:  boek  over  Hendrik
Verhees  ‘Op  de  kaart  gezet’;  reizende  expositie;  educatieproject  voor  de  schooljeugd;
kunstwerk op rotonde de Goor. Veel mensen hebben een enorme berg werk verzet om tot
deze resultaten te komen, o.a. Ruud van Nooijen, Ton Jonkers, Evert van Gelder, Hans Pel,
Piet Snijders, Theo van den Aker, Jos Mandos, Hanneke Meulenaars, Dik Bol, Frans van
Susante en Wil Doyen. 
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Onze jaarvergadering, waarvoor we u van harte uitnodigen, is op dinsdag 22 januari 2008
om 20.00 uur in Zaal de Adelaar, Baroniestraat 75 (tegenover de H. Hartkerk) te Boxtel. 

Agenda Jaarvergadering 22 jan. 2008
 Welkom en opening van de jaarvergadering.

 Notulen jaarvergadering van 16 januari 2007. Het verslag is toegezonden bij de 
nieuwsbrief feb. 2007 en staat ook op onze website. Tijdens de jaarvergadering liggen kopieën
op de tafels. 

 Financieel verslag over 2007 in te zien bij de penningmeester en tijdens de jaarvergadering. 

 De kascommissie bestaat uit Marijke Beijsens-van Casteren en Piet Coenen. 

 Begroting voor 2008: voorstel om de contributie te continueren op 20 euro per jaar. U kunt 
dit bedrag van 20 euro betalen aan de penningmeester.

 Bestuursaangelegenheden: statutair zijn aftredend de bestuursleden Gerard Buiks en Joop 
Schuller. Beiden stellen zich herkiesbaar; tegenkandidaten kunnen tot 20 januari doorgegeven 
worden aan de secretaris. 

 Overzicht bestuursactiviteiten in 2007. 
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. 
Bestuursleden waren betrokken bij verschillende gemeentelijke plannen, zoals de 
bestemmingsplannen Buitengebied, Velder en Centrum, en Cultureel Platform. Verder is veel 
energie gestoken in de archeologie, met zichtbare resultaten. 

 Overzicht ledenactiviteiten in 2007. 
Lezingen: Brabantse verhalen van weleer;
tegels met bijbelse voorstellingen; Kastersche
watermolen; de Brabantse hertogen; het land
van Hoogstraten; Sinterklaas. 
Excursies: naar Aken en Zwanenbroedershuis.

 Overzicht van de werkgroepactiviteiten in
2007. 
Na 10 jaar en duizenden foto’s van het
veranderende Boxtel heeft de fotowerkgoep
haar werkzaamheden beëindigd. Veel dank
aan Piet Rood, August van Vught en Jan van
Asvelt. 

 Rondvraag.

 Sluiting van de jaarvergadering. 
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Archeologische vondsten in Boxtel
Na de jaarvergadering  en  pauze  vertelt  onze  voorzitter  over  de
Boxtelse ARCHEOLOGIE, met uniek fotomateriaal. Ook in Boxtel
komt  archeologie  langzaam  steeds  meer  in  de  belangstelling  te
staan.  In  het  verleden  zijn  in  de  ons  omringende  dorpen  Esch,
Gemonde  en  Sint  Michielsgestel  veel,  veelal  unieke,  Romeinse
vondsten gedaan. Omdat verwacht mag worden dat ook in Boxtel
langs de Dommel oude bewoning is geweest, werden in de jaren ’80
bij  archeologisch  onderzoek  nabij  ons  kerkhof  op  Munsel  tien
huisplattegronden blootgelegd en onlangs is bij opgravingen in de
nieuwe woonwijk  In  Goede  Aarde  Romeinse  bewoning  ontdekt.
Dik Bol heeft contact gelegd met de archeologen en hij kan u van al
deze opgravingen – van de Romeinse tijd tot enkele eeuwen na onze
jaartelling - unieke foto’s en voorwerpen laten zien van deze nog
nooit eerder vertoonde Boxtelse vondsten!!

Foto’s:
- Deelwandgreppel uit de proefsleuf In Goede Aarde
- Romeins Herculesbeeldje, gevonden op de
Hezelaarseakker te Liempde 
- Romeinse munt, achterzijde van een sesterius,
gevonden bij het graven van een sloot op Hoog Munsel.

Mededelingen..

 Lezingen in 2008 op dinsdag 26 feb., 1 april, 20 mei, 9 sept., 14 okt., 25 nov.

 In 2007 hebben we afscheid moeten nemen van een aantal trouwe leden: Bert van Ham, Johan 
Stassen, Riet Bögemann, en Ad Langerwerf. 

 Welkom aan de nieuwe leden: Nelly van den Brand-Boselie, Nel van Doorn, mevr. Schaeffer-
Adelaars, mevr. Verhoeven-Schaeffer, en dhr. Veraart, Pierre van Amelsvoort, Geert Koelink 

 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. 
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