
  

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 Boxtel wenst u allen een goed 2012 toe. Bij deze 
nieuwsbrief ontvangt u een nieuwjaarswens met een mooie winterfoto die door Rini van 
Oirschot gemaakt is. We beginnen dit jaar met een bijeenkomst op dinsdag 17 januari om 
20.00 uur in zaal de Adelaar, Baroniestraat 75 te Boxtel.  
 

JAARVERGADERING EN LEZING 
 
Tijdens de jaarvergadering van 2011 boden we onze leden het boekje over de motte op 
de kerkheuvel aan, en ook dit jaar gaat u niet met lege handen naar huis. Christ van 
Eekelen heeft het afgelopen jaar uitgebereid onderzoek gedaan naar de laatste bewoners 
van Huize Duinendaal, namelijk de familie Von Hartitzsch. Zijn onderzoek geeft een 
aardige kijk in het leven van een adelijke familie gedurende de negentiende eeuw.  
In Boxtel is nog een tastbaar restant van deze familie, namelijk het kapelletje en het graf 
van de dochter van Von Hartitsch op het kerkhof bij de Sint Petruskerk.  
Christ van Eekelen zal op deze avond uitleg geven over de familie Von Hartitzsch en het 
onderzoek dat geleid heeft tot deze publicatie. Hij zal daarbij vooral de nadruk leggen op 
aardige zaken die niet in de publicatie zijn opgenomen.  
 

Eerder schreef Christ van 
Eekelen een boekje over de 
Boxtelse marechaussee. In 
hetzelfde formaat verschijnt nu 
dit Duinendaalboekje, dat bij de 
penningmeester te koop is voor 
9,95.  
 
Alle op de jaarvergadering 
aanwezige leden krijgen van het 
bestuur een exemplaar van het 
boekje aangeboden.  
Wie deze avond niet in de 
gelegenheid is kan het boekje 
tot 31 januari gratis ophalen bij 
onze penningmeester.  
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MEDEDELINGEN  
 
Lezingen in 2012: De lezingen zijn op dinsdag 14 februari, 20 maart, 24 april, 2 oktober, 6 
november en 11 december.  
 
Website: begin januari verhuist onze site naar een andere en betere 
hosting-provider. Waarschijnlijk gaat dat succesvol, maar het kán 
betekenen dat onze website gedurende kortere of langere tijd uit de 
lucht is.  
 
Bijbeltegels: Evert van Gelder is verwoed verzamelaar van tegels 
met bijbelse voorstellingen. Deze tegels zijn momenteel en nog tot 
14 april 2012 te bewonderen op een dubbeltentoonstelling, zowel in 
het Museum Bevelanden in Goes www.pzc.nl/regio/zeeland/ als in 
het Museum de Roos in Geertruidenberg 
www.bndestem.nl/regio/oosterhout/ 
 

Boxtelse schepenbank:  tussen 1393 en 1811 zijn transacties over grondaankopen, leningen en 
andere zaken, waarvoor wij tegenwoordig meestal naar de notaris gaan, gepasseerd voor de 
Boxtelse schepenbank, ofwel het oud-rechterlijk archief. Dit archief wordt bewaard bij het BHIC, 
toegang 392, inv.nrs. 53-111. De heemkundekring is gestart met het digitaliseren van deze 
boeken. De in Chili woonachtige Jan Toirkens heeft er regesten op gemaakt, zodat ook mensen 
zonder kennis van het oude handschrift toegang hebben tot de inhoud. Via de zoekfunctie van 
www.google.nl en www.heemkundeboxtel.nl kan (binnenkort) gezocht worden in de bestanden. 
Boek 96 (1646-1649) is al beschikbaar. Scans en transcripties komen (gefaseerd) beschikbaar op 
www.vpnd.nl , www.bhic.nl en www.heemkundeboxtel.nl  

Genealogie vanuit je luie stoel: ook voor genealogen wordt het steeds makkelijker en 
aantrekkelijker om digitaal de stamboom bijeen te rapen. Kijk maar eens op www.genver.nl waar 
heel veel scans van de burgerlijke stand vanaf 1811 te vinden zijn. Ook van Boxtel zijn veel akten 
van de burgerlijke stand digitaal te bekijken. Tijdens de jaarvergadering zal Dik Bol een demo 
geven en daarna kunt u er thuis mee aan de slag.  
 
Contributie: veel leden ontvangen graag een 
nota, zodat ze niet vergeten om het 
contributiebedrag over te maken. Het bestuur 
stuurt u als betalingsherinnering kort na de 
vaststelling van het contributie-bedrag tijdens de 
jaarvergadering een nota met het bedrag en 
rekeningnummer erop. We hebben een nieuw 
Rabo-banknummer 1287.12880. Natuurlijk kunt u 
ook altijd nog contant betalen bij onze 
penningmeester.  
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AGENDA JAARVERGADERING 17 januari 2012 
 
 Welkom en opening van de jaarvergadering. 
 Notulen jaarvergadering van 11 januari 2011.  

Het verslag heeft u ontvangen bij de nieuwsbrief van februari 2011 en staat ook op onze 
website. Tijdens de jaarvergadering liggen kopieën op de tafels.  

 Financieel verslag over 2011. In te zien bij de penningmeester en tijdens de jaarvergadering. 
 De kascommissie bestaat uit Boudewijn Nieuwkoop en Meindert Jorna.  
 Begroting voor 2012: voorstel om de contributie te continueren op 20 euro per jaar. U krijgt 

een nota om het bedrag over te maken op rek.nr. 1287/12880. U kunt ook contant betalen aan 
de penningmeester.  

 Bestuursaangelegenheden: statutair zijn aftredend de bestuursleden Hanneke van der 
Eerden en Gerard Buiks. Beiden stellen zich herkiesbaar; tegenkandidaten kunnen tot 15 
januari doorgegeven worden aan de secretaris.  

 Overzicht bestuur in 2011.  
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 2011. Tijdens de lezingavonden werden voor onze leden 
voordrachten gehouden over de Kerkheuvel, het oudste Brabant (René Fraaije), Moresnet, Slag 
bij Boxtel, Zusters van Liefde te Schijndel (Henk Beijers), Brabantse boeren (Frans Abrahams). 
We maakten een excursie naar Oirschot en naar Moresnet en de Voerstreek. De 
heemkundekring was betrokken bij de fietsroutes over de Roemeinen. We maakten een 
expositie in Ursula en presenteerden de kerststallen van Gaudete. Verder had het bestuur 
veelvuldig contact met de gemeente.  

 Overzicht van de werkgroepactiviteiten in 2011.  
De webmaster verzorgde de website 
www.heemkundeboxtel.nl en plaatste 
daar telkens nieuwe de berichten op.  
De fotowerkgroep was ook in 2011 
actief, zie www.filmenfotobank-nb.nl.  
De werkgroep Pierre Janssen, waartoe 
ook de fotowerkgroep behoort, 
inventariseerde en maakte al 400 foto’s 
van werken van Pierre Janssen.  

 Rondvraag.  
 Sluiting van de jaarvergadering.  
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe bestuursleden: na ruim 30 jaar 
gaat Frans van Susante het heemkundebestuur verlaten. En Martien Dijstelbloem gaat buiten 
Boxtel wonen. In de loop van 2012 zoeken we daarom twee goede vervangers.  
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Sfeervol Boxtel 
onder een dikke witte deken 

Het Bestuur van de Heemkundekring  
wenst en hoopt 

dat u 366 dagen lang  
kunt genieten van het nieuwe jaar 

2012 
foto Rinivan Oirschot 

 

 

 

 

 

 

 
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. 1287.12880 tnv Penningmeester 
Heemkundekring, Hendrik Verheeslaan 29, 5283CP Boxtel of contant 
 
Website: www.heemkundeboxtel.nl  


