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In voetsporen van de Romeinen in Het Groene Woud 
 
Op 1 mei kunt u ze zomaar tegenkomen: Romeinen, zoals ze 2000 jaar geleden ook in ons 
gebied rond hebben gelopen en hun sporen hebben achtergelaten. De archeologische 
vondsten in ons gebied, vooral rondom de Dommel en de Beerze, vormde een paar jaar 
geleden voor de heemkundekring Boxtel de aanleiding om de Romeinse geschiedenis 
van Het Groene Woud beter zichtbaar te maken.  
 
Samen met bezoekerscentrum De Groene Poort, de 
heemkundekringen van Sint-Michielsgestel en Haaren, en 
de Regio-VVV zijn rondom deze Romeinen een aantal 
activiteiten georganiseerd.  
 
Op zondag 1 mei hebben de Romeinen hun kampement 
opgeslagen bij het bezoekerscentrum De Groene Poort, 
Bossche weg 80 in Boxtel. Vanaf 11 uur heten ze u welkom. 
Daarna wordt een informatiepaneel over de Romeinse 
activiteiten onthuld door wethouder Peter van de Wiel en 
Rein de Laat, regio-VVV-directeur en bestuurslid van de 
Streekraad Het Groene Woud. Het bord komt te staan op de 
hoek van de Florijn en het Weikespad.  
 
Oud-kampioen veldrijden Reinier Groenendaal zal daarna de groep fietsers aanvoeren 
die de nieuwe Hercules Magusanus-fietsroute rijden naar het Oudheidkundig Museum in 
Sint-Michielsgestel. U mag bij de fietsers aansluiten en tot 16 uur is dit museum gratis te 
bezoeken. Hier zijn ondermeer de opgravingen uit Esch uit de jaren ’60 te bezichtigen.  
De hele fietsroute is 32 km lang en voert langs Lennisheuvel, Esch, Halder, Sint 
Michielsgestel, Gemonde en weer terug naar Boxtel. Deze fietsroute staat ook op onze 
website, evenals de brochure Romeinen in het Groene Woud. Kijk op 
www.heemkundeboxtel.nl > Boxtel Cultuurhistorie > Romeinen 
U kunt hier verschillende opties over de Romeinen kiezen. 
Op 1mei zal Eric Kolen tussen 12 en 14 uur een reportage van 5 minuten over de Romeinse 
fietstocht uitzenden op Omroep Brabant. 
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Ondertussen geven de Romeinen demonstraties bij hun Boxtelse kampement en is de 
expositie over de Romeinen in De Groene Poort tot 16 uur gratis te bezoeken.  
 
Er zal door Strik Recreatie een Romeinse kanoroute uitgezet worden en enkele restaurants 
zullen Romeinse gerechten opnemen op hun kaart.  
 
De gratis brochure en de fietsroute zijn vanaf 1 
mei verkrijgbaar bij alle VVV's in de Meierij, dus 
ook bij de VVV op de Markt en in de Groene 
Poort. 
 
En voor de mensen die alles precies willen weten 
over de Romeinen in Het Groene Woud is er een 
archeologische vakstudie beschikbaar op de 
website van Het Groene Woud en op onze eigen 
website www.heemkundeboxtel.nl > Boxtel 
Cultuurhistorie > Romeinen > Romeinen 
Archeologische Beschrijvingen. En kijk ook eens 
op www.hetgroenewoud.com/romeinen  
 
Slag om Boxtel 
Dik Bol geeft de lezing over de slag bij Boxtel voor de Schijndelse heemkundekring op 16 mei in 
het Spectrum aan Steeg 9 om 20uur. 
 
Open Monumentendag 
Op 11 september zal de heemkundekring tijdens het Open Monumentenweekend aandacht 
besteden aan het 100 jarig bestaan van het Ursula klooster. Daarvoor zijn we op zoek naar foto's 
van het klooster van voor de oorlog. En wie kent er nog verhalen over dit monument en de zusters 
die er woonden en werkten? Wie heeft er zelf nog op school gezeten? Graag bellen met Ben 
Ophof 0411-610529. 
 
Excursie Oirschot 
U kunt zich nog opgeven voor de excursie naar Oirschot op zondag 5 juni. Programma staat in de 
nieuwsbrief van maart en op onze website.  
 
Genealogie Truijen, Truijens en Troeijen 1450-2010 
Binnenkort verschijnt in boekvorm een genealogie, met daarin opgenomen de Boxtelse tak 
Troeijen. Zie www.truijen-truijens-troeijen.nl of folder bij secretaris. 
 
Nieuwsbrieven 
Wie wil ons helpen met het bezorgen van een deel van de nieuwsbrieven.  
 
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.
 


