
Uitnodiging voor onze leden en overige belangstellenden voor onze volgende bijeenkomst op
dinsdag 26 februari 2008 om 20.00 uur in Zaal de Adelaar, Baroniestraat 75 (tegenover de
H. Hartkerk) te Boxtel met een lezing van de archeoloog Jan Roymans. 

Archeologisch onderzoek in beekdalen
Nederland staat onder druk. Talloze belangen verdringen zich om de schaarse ruimte en
willen hun deel. Ook natuurontwikkelaars en waterbeheerders hebben hun part opgeëist.
Vooral  in  beekdalen  worden  momenteel  grootschalige  projecten  gerealiseerd  waarin
natuurontwikkeling en waterbeheer richtinggevend zijn.  Het realiseren van deze  doelen
kunnen  gepaard  gaan  met  grootschalige  graafwerkzaamheden.  Dit  biedt  mogelijkheden
voor archeologisch onderzoek.  Tot voor kort was er nauwelijks archeologische interesse
voor de beekdalen. Recentelijk uitgevoerd archeologisch onderzoek in beekdalen bewijst
dat  de  beekdalen  weldegelijk  archeologisch  interessant  zijn.  Tijdens  de  lezing  zal  dit
worden geïllustreerd met vele bijzondere archeologische vondsten die de laatste jaren in
Limburgse en Brabantse beekdalen zijn aangetroffen. 
Jan Roymans is werkzaam bij het archeologisch adviesbureau RAAP. Hij was betrokken
bij de archeologische vondsten die gedaan zijn bij de hermeandering van de Essche Stroom.
Door de toekomstige herinrichting van de Dommel in Boxtel voor ons een zeer interressant
onderwerp. www.raap.nl en www.dommel.nl 

Foto: Twee potjes, die gevonden zijn op Selissen en
ver voor onze jaartelling te dateren zijn. Ze zijn te
zien bij oertijdmuseum de Groene Poort en René
Fraaije bracht ze tijdens de jaarvergadering voor
ons  mee.  Hij  werd  tevens  lid,  evenals  Agatha
Versteegen, Carlo Spee, Frank en Franca de Bont.
Welkom  allemaal.  In  januari  is  ons  lid  Jo
Kuitenbrouwer overleden. 
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Verslag Jaarvergadering 2008 
 Welkom en opening van de jaarvergadering van 22 jan. 2008. Er zijn 43 leden aanwezig. 
 Notulen jaarvergadering van 16 januari 2007. Verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 Financieel verslag over 2007: we hebben een hoger renderende rekening geopend. Nieuwe 

onkostenpost is de inrichting van de etalage in de Rechterstraat, verder zijn de uitgaven weinig
aan verandering onderhevig. 

 De kascommissie bestaande uit Marijke Beijsens-van Casteren en Piet Coenen hebben de 
financiën gecontroleerd en in orde bevonden. Zij dechargeren de penningmeester. Nieuwe 
kascommissie bestaat uit August van Vught en Jan van Asvelt. 

 Begroting voor 2008: de contributie blijft 20 euro per jaar. U kunt dit bedrag overmaken op 
rek. 3725764 van penningmeester heemkundekring Boxtel, of contant aan hem betalen. 

 Bestuursaangelegenheden: de statutair aftredende bestuursleden Gerard Buiks en Joop 
Schuller worden herbenoemd. Er waren geen tegenkandidaten. 

 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 het Cultureel Platform, een samenwerking van verschillende culturele 
instellingen. Verder is veel energie gestoken in de archeologie, met zichtbare resultaten. Dik 
Bol geeft na de jaarvergadering, aan de hand van fotomateriaal, een interessante uiteenzetting 
over de ontwikkelingen in Boxtel op archeologisch gebied. 

 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: 
- Foto-documentatiegroep: Na 10 jaar en duizenden foto’s van het veranderende Boxtel heeft 
de fotogoep haar werkzaamheden beëindigd. Veel dank aan Piet Rood, August van Vught en 
Jan van Asvelt. Wie wil het werk voortzetten? Christ van Eekelen en Rini van Oirschot 
houden de etalage actueel en scannen foto’s in voor de website www.filmenfotobank-nb.nl 
- Kloosterwerkgroep: Piet Coenen heeft de historie van de Boxtelse Trappistinnen klaar. 
- Veldnamen: Wim Veekens is nog bezig met het onderzoek.
- Website en archief: www.heemkundeboxtel.nl .Jos Mandos is onze webmaster, die tevens 
onze spoorwegarchieven (van Jan van Asvelt) archiveert in het voormalige gemeentehuis te 
Liempde. Hij zoekt hulp bij dit werk. Jos Mandos gebruikt zijn kennis en interesse over alles
wat met het spoor te maken heeft bij de ontwikkelingen over het Duits Lijntje. Er zijn drie 
stromingen: verbindingszone cultuur en ecologie; personenvervoer per lightrail;
goederenvervoer. 
- Hendrik Verhees: dit jaar kwam het boek over Hendrik Verhees uit en werden
veel ander activiteiten rondom Verhees opgestart. Hoewel niet meer onder de
heemkundevlag, waren vrijwel alle betrokkene lid van de heemkundekring. We
blijven de ontwikkelingen volgen. 

 Rondvraag. Geen gebruik van gemaakt. 
 Sluiting van de jaarvergadering. 

 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 rek. 
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3725764 t.n.v. Penningmeester Heemkundigekring, Hendrik Verheeslaan 29, 5283 CP Boxtel 
of contant. 
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