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René Fraaije geeft voor leden en andere belangstellenden een lezing op dinsdag 22 
februari om 20.00 uur in zaal De Adelaar, Baroniestraat 75 te Boxtel.  
 

Brabant tussen tapir en panter, potvis en zeehond,  
pinguïn en mammoetboom.  
 

Vanwege de toenemende behoefte 
aan bouwmaterialen, 
energievoorziening en waterbeheer 
zijn er de laatste decennia veel 
mogelijkheden geweest tot 
geologisch onderzoek in onze 
provincie. Het Oertijdmuseum in 
Boxtel heeft hierin een 
vooraanstaande rol gespeeld en doet 
dat nog steeds. Vooral de vondsten 
uit zand- en grind afgravingen in 

Langenboom en Liessel vormen de basis voor zeer divers wetenschappelijk onderzoek in 
samenwerking met universiteiten en andere natuur historische musea. Veel nieuwe soorten 
planten, paddenstoelen en dieren zijn ontdekt en beschreven. Spectaculair zijn o.a. kiezen 
van mastodonten, tapirs en panter maar ook de enorme hoeveelheden vogel-, haai-, walvis- 
dolfijn- en zeehondbotten. Deze lezing licht een tipje van de sluier over het leven in onze 
provincie tussen de 10 en 2 miljoen jaar geleden.  
 
René Fraaije is directeur van het 
Boxtelse Oertijdmuseum / de Groene 
Poort. Hij is lid van onze 
heemkundekring en van de werkgroep 
Archeologie.  
 
 
De volgende lezing is op 22 maart.  
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Verslag Jaarvergadering 11 januari 2011 
 
 Welkom en opening van de jaarvergadering. Voorzitter Dik Bol opent de vergadering. Er zijn 

75 aanwezig. De heemkundekring heeft 141 leden. De voorzitter geeft aan dat post per e-mail 
snel, gemakkelijk en goedkoper is. Als we uw e-mail nog niet hebben, svp e-mail aan 
secretaris@heemkundeboxtel.nl  

 Verslag jaarvergadering van 19 januari 2010. Het verslag van secretaris Hanneke van der 
Eerden van 19 jan. 2010 wordt goedgekeurd.  

 Financieel verslag over 2010 wordt door penningmeester Frans van Susante toegelicht.  
 De kascommissie bestaat uit Thea van Bragt en Marijke Beijsens-van Casteren. Alles is in 

orde bevonden en ze dechargeren de penningmeester. In 2011 zijn Meindert Jorna en Toon 
Kruijsen de kascommissieleden.  

 Begroting voor 2011: de contributie blijft 20 euro per jaar. U kunt contant betalen aan de 
penningmeester of € 20 overmaken op giro 3725764.  

 Bestuursaangelegenheden: statutair zijn aftredend de bestuursleden Joop Schuller en Frans 
van Susante. Er zijn geen tegenkandidaten en beiden worden herkozen.  

 Overzicht bestuursactiviteiten in 2009. 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. Voor onze leden werden 7 lezingen gehouden, excursies 
Oertijdmuseum, Marechausseemuseum, Kampen/Hattem.  

 Overzicht van de werkgroepactiviteiten in 2010.  
- Projectgroep Kerkheuvel: Martien Dijstelbloem, Hanneke van der Eerden en Dik Bol hebben 
de resultaten van het onderzoek op de kerkheuvel in een boekje samengevat, waarvan het 
eerste exemplaar deze avond aan wethouder Peter van de Wiel is aangeboden.  
- Projectgroep Pierre Janssen: Joop Schuller, Christ van Eekelen en Rini van Oirschot 
inventariseren en fotograferen alle schilderijen van deze Boxtelse schilder.  
- Fotowerkgroep: Christ van Eekelen en Rini van Oirschot hebben ruim 3000 digitale en 
ingescande foto’s gezet op www.filmenfotobank-nb.nl  
- Fotobank in Brabants Centrum: Christ van Eekelen zorgt nog steeds voor historische foto’s, 
waarbij in overleg met de redactie een leuk verhaal gemaakt wordt.  
- Website heemkundekring: webmaster Jos Mandos heeft de onze site geheel vernieuwd. Kijk 
voor links, foto’s en verhalen op www.heemkundeboxtel.nl .  
-.Werkgroep archeologie: Dik Bol, Martien Dijstelbloem, José Poort, Carlo Spee en René 
Fraaije is het gelukt van Boxtel een archeologisch interessante plaats te maken. Er komt een 
reconstructie van de Romeinse boerderij en een fietstocht. 
- Bibliotheek: de heemkundekring heeft boeken die niet over Boxtel gaan en daarom van de 
hand gedaan worden. De lijst staat op onze website.  
- Collectie Gaudete: deels voor Boxtel behouden gebleven.  

 Rondvraag. Ruud van Nooijen vraagt aandacht voor het oude gemeenteklokje.  
De secretaris polst de belangstelling voor het uitgeven van een heemkundig periodiek. 

 Secretaris en ledenadministratie: Hanneke van der Eerden, Liempdseweg 3, 5283RB Boxtel, 
0411-684586 secretaris@heemkundeboxtel.nl  

  Penningmeester: Frans van Susante, 0411-678103 penningmeester@heemkundeboxtel.nl 
Contributie 20 euro op rekeningnr. 3725764 tnv Penningmeester Heemkundigekring, Hendrik 
Verheeslaan 29, 5283CP Boxtel of contant.  

 


