
Excursiefietstocht langs wallen en oude bossen in Boxtel

Op 21 april  heeft  Piet  de Jongh voor onze heemkundekring een inspirerende lezing gegeven over de
grenzen, wallen en oude bossen in het Groene Woud. Rondom Boxtel zijn daar nog veel voorbeelden van
over gebleven, die zeer zeker de moeite waard zijn om te bekijken. Met Piet de Jongh als deskundige gids
maken we donderdag 11 JUNI 2009 een fietstocht. De tocht zal door Kampina / Velder / Heerenbeek /
Geelders voeren
We verzamelen om 19.00 uur bij ‘Het Tweespan’ Kapelweg 28 in Boxtel. U hoeft zich niet op te geven en
belangstellende niet-leden zijn welkom. De fietstocht duurt ongeveer 2 uur met de nodige keren dat we
van de fiets stappen, dus zorg voor goede schoenen. De fietstocht gaat door, tenzij de regen met bakken uit
de lucht valt. Inlichtingen bij de secretaris 0411-684586. 

Excursie Villa Nimrod in Boxtel

In Boxtel zijn nog een aantal prachtige panden uit het verleden behouden gebleven en gelukkig treffen
deze monumenten vaak eigenaren die met liefde hun pand onderhouden of restaureren. De afgelopen tijd
is hard gewerkt aan veel Boxtelse monumentale panden, die zo weer voor jaren het staatbeeld blijven
verfraaien. 
Villa De Omval, het pand van Makelaardij Alfa aan de Molenstraat 61, is door Hans Dings en Lotte
Russchen  recentelijk  prachtig  gerestaureerd.  Een  andere  blikvanger  is  Villa  Catharina aan  de
Bosscheweg, door Nijs van Hezeken helemaal  in de oude luister  teruggebracht.  Steven en Marjo van
Groeningen knappen met veel liefde hun monumentale dokterswoning aan de Stationsstraat op, waarin
galerie  De Expositie gevestigd is.  En aan de Zwaanse brug is  Villa Het Hof tot een prachtig plekje
omgetoverd. 

Na een zeer ingrijpende verbouwing en restauratie is Villa Nimrod aan de Clarissenstraat in de stijl van
de Amsterdamse School teruggebracht. De villa is gebouwd in 1927 voor de familie Van Boeckel van
Rumpt. Sinds 1938 woonde er de familie Smits, waarvan de laatste ongehuwde dame in 2006 overleden
is. Het pand was nog nagenoeg in oorspronkelijke staat toen Harrie van der Velden en Rob Moonen het in
2007 kochten.  Ze hebben het  pand daarna zeer  grondig gerenoveerd met  behoud van de authentieke
elementen. In het Brabants Centrumarchief zijn artikelen na te lezen:
http://www.brabantscentrum.nl/oud_archief_2007/nieuws/0736_nimrod.htm 
http://www.brabantscentrum.nl/oud_archief_2007/nieuws/0730_nimrod.htm 

Op zaterdag 13 JUNI 2009 om 10.30 uur wil eigenaar Harrie van der Velden onze heemkundeleden
graag in de gelegenheid stellen om Villa Nimrod onder zijn leiding te bezichtigen. U kunt zich daar
voor opgeven bij de secretaris secretaris@heemkundeboxtel.nl of 0411-684586. 
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