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Het bestuur van de Heemkundekring Boxtel wenst u allen een mooi en gezond 2011 toe.  
Onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar, met onze jaarvergadering en het project 
kerkheuvel, is op dinsdag 11 januari 2011 om 20.00 uur in Zaal de Adelaar, Baroniestraat 
75 te Boxtel.  
 

PROJECT KERKHEUVEL 
 
Twee jaar geleden is de heemkundekring kartrekker van het Project Kerkheuvel 
geworden. Aanleiding was het verzoek van pater Hans de Visser aan de heemkundekring 
om hem behulpzaam te zijn bij zijn onderzoek naar de kerkheuvel. De resultaten daarvan 
zijn wezenlijk voor zijn onderzoek naar de vermoedelijke kerkelijke en bestuurlijke 
oorsprong van Boxtel. Intrigerend daarbij was de vraag waar Boxtel ontstaan is, waarbij 
het vermoeden bestond dat het op de plaats van de huidige kerkheuvel zou zijn. Omdat 
geschreven bronnen hier geen antwoord op kunnen geven was archeologisch onderzoek 
noodzakelijk.  
 
Het in 2008 uitgevoerde 
groundtraceronderzoek rondom de 
Sint Petruskerk gaf aanleiding tot 
vervolgonderzoek in de vorm van 
booronderzoek en dieptemetingen. 
Behalve op de kerkheuvel werden 
ook in het gebied rondom de heuvel 
boringen verricht.  
 
De rapportage van het onderzoek is 
samengevat in een boekje, waarvan 
het eerste exemplaar op deze dag 
aangeboden wordt aan de Boxtelse 
wethouder Peter van de Wiel.  
 
De schrijvers van de rapportage, Hanneke van der Eerden en Martien Dijstelbloem, zullen 
daarna de voortgang van het project en de resultaten daarvan presenteren. Dik Bol heeft 
de bijbehorende kaartjes voor het boekje verzorgd.  
 
Alle aanwezige leden krijgen deze avond een boekje mee naar huis.  
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AGENDA JAARVERGADERING 11 januari 2011 
 
 Welkom en opening van de jaarvergadering. 
 Notulen jaarvergadering van 19 januari 2010.  

Het verslag heeft u ontvangen bij de nieuwsbrief van februari 2010 en staat 
ook op onze website. Tijdens de jaarvergadering liggen kopieën op de tafels.  

 Financieel verslag over 2010. In te zien bij de penningmeester en tijdens de 
jaarvergadering. 

 De kascommissie bestaat wederom uit Thea van Bragt en Marijke Beijsens-
van Casteren.  

 Begroting voor 2011: voorstel om de contributie te continueren op 20 euro per jaar. U krijgt 
geen acceptgiro, contant te betalen aan de penningmeester of overmaken op rek.nr. 3725764.  

 Bestuursaangelegenheden: statutair zijn aftredend de bestuursleden Joop Schuller en Frans 
van Susante. Beiden stellen zich herkiesbaar; tegenkandidaten kunnen tot 9 januari 
doorgegeven worden aan de secretaris.  

 Overzicht bestuursactiviteiten in 2010.  
Bestuur bestaat uit: voorzitter Dik Bol; 
secretaris Hanneke van der Eerden; 
penningmeester Frans van Susante; 
leden Frans Tillie, Martien 
Dijstelbloem, Gerard Buiks en Joop 
Schuller. 

 Overzicht ledenactiviteiten in 2010. 
Tijdens de lezingavonden werden voor 
onze leden oude (spoor)films vertoond 
door Jos Mandos; lezing over de 
vestingwerken van ’s-Hertogenbosch 
door Rob de Vrind; lezing Sint 
Antonius abt door Jopie de Haan; 
lezing over Park Molenwijk door Roger 
van Laere en Piet van Oers; lezing 
Lust, spot en zinnelijk genot door Piet 
van Hees; lezing Bijgeloof in Brabant 
door Paul Spapens; lezing Adel in Brabant door Klaasje Douma. We maakten een 
Cultuurhistorische wandeling onder leiding van Joop Schuller; excursie naar het 
Marechausseemuseum; excursie naar het Oertijdmuseum/Romeinen langs de Dommel; en een 
busexcursie naar Hattem en Kampen.  
Vanuit de leden is het verzoek gekomen om een periodiek / heemkundeblad uit te brengen. We 
leggen dat graag tijdens de vergadering aan u voor.  

 Overzicht van de werkgroepactiviteiten in 2010.  
De Projectgroep Kerkheuvel heeft haar werkzaamheden afgerond en een eindrapportage 
uitgebracht. De webmaster verzorgde de vernieuwde website www.heemkundeboxtel.nl De 
fotowerkgroep is ook in 2010 actief geweest. Zie www.filmenfotobank-nb.nl. De werkgroep 
Pierre Janssen vordert goed met de inventarisatie van zijn schilderijen (zie afbeelding).  

 Rondvraag.  
 Sluiting van de jaarvergadering.  
 


