
  

Terugkeren naar de Heemkunde-site kan via de Terugknop.
U vindt de terugknop bovenin uw scherm, meestal uiterst linksboven.
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Het bestuur van de heemkundekring nodigt u uit voor onze lezing op dinsdag 27 april 2010 
in zaal De Adelaar, Baroniestraat 75, Boxtel. De lezing begint om 20.00 uur. Roger van 
Laere (oud-huisarts) geeft een lezing over het Boxtelse Park Molenwijk en Piet van Oers 
(oud-hoofdredacteur Brabants Centrum) zorgt voor de talloze illustraties en foto’s.  
 

MOLENWIJK, een bijzonder park  
 
Wie is er niet mee 
opgegroeid, het Boxtelse 
park Molenwijk? Je 
eerste zwemlessen in het 
openluchtzwembad, 
verstoppertje spelen op 
de heksenberg, met je 
kleinkinderen naar het 
dierenpark. Roger van 
Laere en Piet van Oers 
schreven samen het 
veelzijdige verhaal over 
het park op en gaven het 
in boekvorm uit. Voor 
onze heemkundekring 
komt Roger van Laere het verhaal over het park vertellen. Hij vertelt over het ontstaan en 
de ontwikkeling van het park en neemt ons mee terug naar betekenisvolle gebouwen en 
plaatsen in het park. De papierfabriek, de redoute en het Leijsensven zullen de revue 

passeren.  
 
Het boek over het park Molenwijk mag 
natuurlijk in geen enkele Boxtelse 
boekenkast ontbreken. Het boek bevat 300 
pagina’s en 250 foto’s. U kunt het boek na 
afloop van de lezing kopen tegen het 
gereduceerde bedrag van € 25,00 
(winkelprijs € 29,50 )  
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Mededelingen. 
 
 De heemkundereis is op zaterdag 18 september 2010.  

De lezingen in het najaar zijn op dinsdag 14 september, 19 oktober en 16 november.  
 

 Op woensdag 19 mei geeft Joop Schuller een Cultuurhistorische wandeling voor onze 
heemkundekring. We verzamelen om half 8 bij het Hofje op de Markt. De rondleiding gaat via 
de Markt naar Duinendaal en via de cultuurhistorische as naar kasteel Stapelen. De 
rondleiding eindigt na ongeveer 2 uur in het kasteel zelf. U hoeft zich niet op te geven. Bij erg 
slecht weer stellen we het een week uit naar 26 mei, om te weten of het doorgaat kunt u vanaf 
18.00 uur even bellen met de secretaris tel.684586, of Joop Schuller tel.672939.  
 

 Vanuit het VVV worden ook regelmatig cultuurhistorische wandelingen georganiseerd, 
waarbij enkele leden van onze heemkundekring gidsen. Kijk in het Brabants Centrum voor 
data en tijden.  
 

 Een enthousiaste werkgroep is een inventarisatie aan het maken van het werk van de Boxtelse 
schilder Pierre Janssen. Veel schilderijen zijn nu nog in Boxtels bezit en de heemkundekring 
wil het werk van deze kunstenaar zoveel mogelijk traceren voordat het buiten Boxtel 
verspreidt. Van de schilderijen worden foto’s gemaakt en bijbehorende notities en verhalen 
worden vastgelegd. Er zijn al 88 schilderijen gefotografeerd en geïnventariseerd. Weet u een 
Janssen te hangen, laat het ons weten. Coördinatie Joop Schuller, tel. 672939.  
 

 Andries Nielen emigreerde in 1867 van Brabant naar Amerika. Na een succesvolle carrière 
legde hij zich toe op 
zijn fotohobby en 
maakte tijdens 
familiebezoeken ook 
veel foto’s in Brabant. 
Daarvoor reisde hij 
regelmatig per trein 
over het Duits Lijntje. 
In het onlangs 
uitgekomen fotoboek 
staat ondermeer een 
prachtige ingekleurde 
foto van de Boxtelse 
Ceulse Kaar uit 1912.  
 

 De Brabants Heemdagen worden dit jaar op 5 en 6 augustus gehouden in Gemert. Informatie 
bij de secretaris.  
 

 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.  


