
Het  jaar  2009  is  alweer  voorbij  en
ieder  van  ons  zal  met  de  nodige
verwachtingen  2010  ingaan.  We
hebben onze nieuwsbrief voorzien van
een  ander  logo,  waarbij  de  Boxtelse
keistamper  is  behouden  naast  een
stukje bijna onherkenbaar veranderde
Kruisstraat,  op  de  plek  waar  nu  de
Croon verrijst. 

Wij  als  bestuur  van  de
Heemkundekring  Boxtel  wensen  u
voor 2010 een goed jaar toe. We hopen
dat we er samen met u weer een mooi
heemkundejaar  van  kunnen  maken.
We  danken  iedereen  waar  we  een
beroep op mochten doen. 

Tevens  nodigen  we  u  uit  voor  de
JAARVERGADERING op dinsdag 19
januari 2010 om 20.00 uur in zaal De
Adelaar,  Baroniestraat  75  (tegenover
de H.Hartkerk), Boxtel. 
De  agenda  voor  de  jaarvergadering
vindt u elders in deze nieuwsbrief. 

Na het officiële gedeelte van onze jaarvergadering , dus na de pauze, zal ons lid Jos Mandos
enkele oude films vertonen. Onnodig te zeggen dat die films vooral een “spoors” karakter
hebben. 
Enkele filmfragmenten hebben betrekking op Boxtel. 
De meest opvallende zijn een 2-tal films, gemaakt in de Tweede Wereldoorlog door een
Duitse officier. Eén film toont station Boxtel in de oorlog. Het Stationsplein is al herbouwd,
na het vernietigende bombardement in het eerste oorlogsjaar.  De oude seinhuizen, later
vernield in ’44, staan er nog. Ook mooie beelden van station Oisterwijk in die tijd.
Een  andere  film  is  gemaakt  vanuit  een  rijdende  auto,  van  ’s-Hertogenbosch  naar
Eindhoven. Te zien valt Hotel Villa Catherina, Duinendaal, en nog veel meer.
Met oude Boxtelse spoorfilms valt helaas geen uur te vullen, daarom worden ook nog enkele
films uit de “goede oude tijd” van de Nederlandse Spoorwegen vertoond.
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Agenda Jaarvergadering 19 januari 2010
 Welkom en opening van de jaarvergadering.
 Notulen jaarvergadering van 20 januari 2009. 

Het verslag heeft u ontvangen bij de nieuwsbrief van maart 2009 en staat ook op onze website.
Tijdens de jaarvergadering liggen kopieën op de tafels. 

 Financieel verslag over 2009 In te zien bij de penningmeester en tijdens de jaarvergadering. 
 De kascommissie bestaat uit Thea

van Bragt en Marijke Beijsens-van
Casteren. 

 Begroting voor 2010: voorstel om
de contributie te continueren op 20
euro per jaar. U krijgt geen
acceptgiro, maar kunt contant te
betalen aan de penningmeester of
overmaken op giro 3725764. 

 Bestuursaangelegenheden: statutair
zijn aftredend de bestuursleden Dik
Bol en Frans Tillie. Beiden stellen
zich herkiesbaar; tegenkandidaten
kunnen tot 17 januari doorgegeven
worden aan de secretaris. 

 Overzicht bestuursactiviteiten in 2009. 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. 
Archeologie is ook in 2009 een belangrijk punt gebleven voor het bestuur. We zijn kartrekker 
bij het Kerkheuvelproject, betrokken bij de tentoonstelling ‘Romeinen langs de Dommel’ in 
het Oertijdmuseum, en we blijven alert op archeologisch onderzoek bij bouwplannen. 
Bestuursleden waren betrokken bij verschillende gemeentelijke plannen en initiatieven, zoals 
de Erfgoednota, bestemmingsplannen, Cultureel Platform / Boxtel Boeit. Wederom een 
determinatiedag van archeologische vondsten in het Oertijdmuseum op Open Monumentendag
en waren present op de Waterdag. Het schilderij van Pierre Janssen werd gerestaureerd. Frans 
van Susante kreeg een Koninklijke onderscheiding voor ondermeer zijn jarenlange inzet voor 
onze heemkundekring. 

 Overzicht ledenactiviteiten in 2009. Voor onze leden werden lezingen gehouden over: 
Boxtelse Kerkheuvel, film over het Duits Lijntje ‘Sporen naar het oosten’; Klaas de Graaff 
vertelde over criminele vrouwen; Piet de Jongh over Grenzen en oude bossen in het Groene 
Woud, met aanvullend een fietstocht; Pierre van Amelsvoort over Boxtelse tapperijen en 
tappers –met bierproeverij- ; Jan Franken ging in op het Jaar van de Tradities; en Ruud van 
Nooijen bracht de Kilsdonkse molen tot leven, waarna we met 15 personen op excursie naar 
de molen gingen. Bijna 40 leden werden ontvangen in de gerestaureerde Villa Nimrod en 35 
personen gingen mee op busexcursie naar Gent. 

 Overzicht van de werkgroepactiviteiten in 2009. 
De fotowerkgroep is in 2009 erg actief geweest. Duizenden foto’s zijn gescand en te 
raadplegen via www.filmenfotobank-nb.nl Het volledig overzicht van hun activiteiten ligt 
tijdens de jaarvergadering in kopie voor u op de tafels. De Projectgroep Kerkheuvel heeft de 
boringen op de kerkheuvel begeleid. De uitslagen worden op korte termijn verwacht. 

 Rondvraag. 
 Sluiting van de jaarvergadering. 
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Mededelingen.

 De definitieve data voor onze lezingen in 2010 zijn op dinsdag 23 feb., 30 maart, 27 april, 14
september, 19 oktober, 16 november. De dik gedrukte data zijn aangepast, bij de eerder in de 
nieuwsbrief doorgegeven data bleek de zaal niet beschikbaar. 
De heemkundereis is gepland op zaterdag 18 september 2010. 

 In 2009 hebben we afscheid genomen van elf leden: Piet Rood, Frans Poort, pastoor Herman 
de Beer, Mia Meulenaars, oud-huisarts Fons van Groeningen, Bob Bouchier, oud-bestuurslid 
Jan Clercx, Jan van Asveldt, Jan Klijn, Toon van den Braak en Marius van Elderen. 
Tot zijn ziekte het hem moeilijk maakte was Jan van Asveldt een trouwe bezoeker van onze 
lezingen en heel actief in onze fotowerkgroep. Hij overleed op 8 november op 75 jarige 
leeftijd en 28 november is met 83 jaar Jan Klijn overleden. Toon van den Braak is een lid van 
het eerste uur en overleed afgelopen 22 december op 94 jarige leeftijd. De in Esch 
woonachtige Van den Braak was vanaf 1948 bestuurslid, mede om te onderstrepen dat de 
Heemkundige Studiekring voor Boxtel e.o. ook de dorpen Esch en Liempde omvat. Hij gaf 
talloze lezingen en voordrachten voor onze heemkundekring. Zelfs na zijn verhuizing naar 
Schijndel bleef hij aan als bestuurlid, waarbij het bestuur profiteerde van zijn enorme 
historische kennis en goede geheugen. Na ruim 50 jaren nam hij in 2000 afscheid als 
bestuurslid. Brabants Heem eerde hem met de zilveren Brabants Heem speld. Afgelopen week
is op 26 december oud-hoofd sociale zaken Marius van Elderen overleden. Hij werd 96 jaar. 
Ze rusten allen in vrede. 

 Welkom aan de nieuwe leden in 2009: Jack Vlaming, Theodoor van Leeuwen, Emile 
Lockefeer, Annie van den Berg, mw. Hellemondt-Hendriks, Leo van Geffen, Twan Tiebosch 
en Jeroen Schuyt. 

 Elke zondag tussen 12.00-14.00 uur presenteert oud-
Boxtelaar Eric Kolen op Omroep Brabant Radio het
programma Brabant Leeft. Op 10 januari wordt ons
heemkundelid Christ van Eekelen geïnterviewd over
zijn boekje over de Geschiedenis van de Koninklijke
Marechaussee. Voor heemkundeleden is het boek
voor 12 euro te koop bij de penningmeester. 

 Helemaal aansluitend op dit boek staat onze volgende
excursie: op vrijdag 15 januari brengen we een
bezoek aan het Marechausseemuseum in Buren. In
het museum is de geschiedenis van de Marechaussee
uitgebeeld en om 11 uur beginnen we hier met een
rondleiding. 
We gaan er met eigen vervoer naar toe, maar
natuurlijk kunnen mensen afspreken om samen te
reizen. Wie geen vervoer heeft kan de secretaris
benaderen. Om een idee te hebben hoeveel mensen
mee gaan, vragen we u om u op te geven bij de
secretaris. En na afloop kunt u het aardige stadje
Buren bezoeken. 
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 In het Oertijdmuseum is de tentoonstelling over ‘Romeinen langs de Dommel’, waar de 
heemkundekring aan meegewerkt heeft. Er zijn de mooiste vondsten te zien zijn uit het 
stroomgebied van De Dommel van grofweg het pre-historisch dorp in Eindhoven tot de tempel
van Empel. De belangrijkste doelstelling van deze expositie is om de regionale inwoners meer 
te betrekken bij onze rijke cultuurhistorie. 
Primeur op de expositie zullen de rijke muntschat uit Vught en het bouwoffer met andere 
recente vondsten uit het boxtelse nieuwbouwproject In Goede Aarde zijn. Ook lokale 
verzamelaars stellen hun mooiste vondsten ter beschikking zoals beeldjes, sieraden en munten.
De volgende onderdelen komen aan bod: import van fauna en flora, sieraden en beelden, de 
Dommel als transportweg, architectuur en bestuur, gebruiken en tradities. Het Noord Brabants 
Museum leent de komende 2 jaar haar topstukken uit aan Boxtel. 

 Op 12 januari kunt u bij Omroep Brabant TV kijken naar een wandeling ofwel Ommetje langs 
de Blauwhoefse Loop in Boxtel. De uitzending is om 18.00 uur en wordt elk uur herhaald. 

 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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