
Alweer een jaar voorbij, een jaar waar we als bestuur van
de Boxtelse heemkundekring met plezier op terugkijken.
Er is het afgelopen jaar op heemkundig gebied heel veel
gebeurd en bereikt. 
Het  bestuur van de Heemkundekring Boxtel  wenst haar
leden voor 2009 wederom een mooi,  gezond en gelukkig
jaar  toe,  waarbij  we hopen  dat  de  heemkunde  ook  het
komende jaar bij u een heel warm plekje zal houden. Wij –
als bestuur- doen in ieder geval onze best, maar zonder de
hulp en steun van onze leden zijn we nergens. Dank je wel
aan alle leden waar we een beroep op deden en dank je wel
aan  de  werkgroepleden.  Blijf  ons  vooral  bestoken  met
ideeën  voor  excursies,  lezingen  en  activiteiten;  stuur
stukjes in voor de nieuwsbrieven of om op onze website te
plaatsen;  geef  websites  door  die  voor  andere  leden  ook
interessant zijn; schrijf eens een stukje Boxtelse historie op
zodat het bewaard blijft voor het nageslacht; enz. 

Onze jaarvergadering, waarvoor we u van harte uitnodigen, is op dinsdag 20 januari 2009
om 20.00 uur in Zaal de Adelaar, Baroniestraat 75 (tegenover de H. Hartkerk) te Boxtel. 

Film – ‘Sporen naar het oosten’ 
Na de jaarvergadering en pauze hebben we voor u een prachtige documentairefilm. 
Boxtel en het Duits Lijntje zijn al anderhalve eeuw onlosmakelijk met elkaar verbonden. De
Schijndelse filmmaker Henk Helsdingen heeft een documentairefilm, die een uur duurt,
gemaakt  over  ons  roemruchte  Duits  Lijntje.  In  prachtige  filmbeelden  laat  hij  de
geschiedenis herleven, de tijden van de internationale vervoerslijn tussen de grote Europese
steden die de Russische Tsaren als klant hadden, tot het faillissement van de NBDS, van de
laatste  Leut  Expresse  in  1972  en  de  goederentreinen  naar  de  Veghelse  CeHaVe  tot  de
ontmanteling enkele jaren geleden van de lijn door ProRail.  Onze Boxtelse Jos Mandos
voert ons als liefhebber, kenner en interviewer langs de lijn. 
In oktober, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Schijndelse heemkundekring, is
de film voor het eerst vertoond. Na afloop van de filmvertoning is de DVD ‘Sporen naar het
oosten’ voor belangstellenden voor 10 euro te koop. 
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Aquarelle Hans Kremer, uit Die Geschichte der Boxteler Bahn 

Agenda Jaarvergadering 20 januari 2009
 Welkom en opening van de jaarvergadering.
 Notulen jaarvergadering van 22 januari 2008. Het verslag heeft u ontvangen bij de 

nieuwsbrief van feb. 2008 en staat ook op onze website. Tijdens de jaarvergadering liggen 
kopieën op de tafels. 

 Financieel verslag over 2008 in te zien bij de penningmeester en tijdens de jaarvergadering. 
 De kascommissie bestaat uit Cor van Vught en Jan van Asvelt. 
 Begroting voor 2009: 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 Hanneke Meulenaars en 

Martien Dijstelbloem. Beiden stellen zich herkiesbaar; tegenkandidaten kunnen tot 17 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. Een belangrijk bestuurlijk speerpunt het afgelopen jaar is de archeologie 
geweest: In Goede Aarde, de Croon, RABO-terrein. Bestuursleden waren betrokken bij 
verschillende gemeentelijke plannen, zoals de Erfgoednota, bestemmingsplannen, Cultureel 
Platform / Boxtel Boeit. Het Jaar van het Religieuze Erfgoed resulteerde in een wandelroute 
langs religieuze monumenten. We waren met de Redoutes zichtbaar aanwezig op de Open 
Monumentendag. U kon bij de Groene Poort uw archeologische vondsten laten determineren. 

 Overzicht ledenactiviteiten in 2008. 
Lezingen over: Boxtelse archeologie; Archeologie in beekdalen; Bossche Kapucijnen; 
Geschiedenis van de landmeters; NBDS; moord op de Oirschotse drossaard; uitvinding en 
ontwikkeling van de fotografie. 
Excursies naar: Dordrecht, het Wilhelminapark en het Wasch- &Strijkmuseum/Brabant 
Goedgemutst.

 Overzicht van de werkgroepactiviteiten in 2008. 
 Rondvraag. 
 Sluiting van de jaarvergadering. 
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Mededelingen..

 Lezingen in 2009 op dinsdag 17 feb., 24 maart, 21 april, 22 sept., 20 okt., 24 nov.

 In 2008 zijn onze leden Jo Kuitenbrouwer, Pierre van Besouw en Jan Vriens overleden en we 
verwelkomden 12 nieuwe leden. 

 Piet Coenen van de kloosterwerkgroep heeft een boek geschreven over de historie van de 
Boxtelse Trappistinnen, bewoonsters van het landgoed Jagtrust, het latere De la Salle. Een 
aanrader, zeker ook voor mensen die nu bij het voormalige landgoed op
Munsel of Goede Aarde een woning hebben. Het boek kost 12,50 euro,
voor leden bij onze penningmeester te koop voor 10 euro en het is ook
tijdens de jaarvergadering te koop. 

 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 Heemkundigekring, 
Hendrik Verheeslaan 29, 5283 CP Boxtel of contant. 
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