Terugkeren naar de Heemkunde-site kan via de Terugknop.
U vindt de terugknop bovenin uw scherm, meestal uiterst linksboven.

Nieuwsbrief - maart 2012
Uitnodiging voor onze volgende bijeenkomst op dinsdag 20 maart 2012 om 20.00 uur,
Zaal de Adelaar, Baroniestraat 75 te Boxtel

Filmrondje door Boxtelse straten
Voor de inwoners van Boxtel hebben
straten door de eeuwen heen altijd veel
betekend. Omdat de van zandpaden
voorziene omliggende dorpen afgunstig
keken naar de bestrate Boxtelse wegen,
kregen de Boxtelaren daarom al snel de
bijnaam ‘Keistampers’.
En Boxtel heeft niet zomaar één lange
straat dwars door het dorp, nee, we hebben
vanaf de oudste tijden al heel veel zijstraten
gekend. Langs deze straten zijn woningen,
winkels en bedrijfjes gebouwd, waarvan
veel pareltjes bewaard zijn. Dat alles heeft
Boxtel gemaakt tot wat het nu is.
We kijken onder meer naar de Fellenoord en Bosscheweg, en
naar de straten die zijn ontstaan nadat Boxtel een spoorlijn en
station kreeg, Zandvliet, Oost en rondom de kerk.
De Boxtelaren die roepen dat in Boxtel ‘alles afgebroken is’
kunnen zich verbazen over het vele mooie dat in Boxtel nog wél
aanwezig is en zullen daarna met andere ogen door onze straten
lopen.
De films zijn eerder vertoond bij Omroep Dommelland. Jan
Swinkels en Theo van den Aker hebben de informatie en teksten
voor de films aangeleverd.
Een gezellige herkenbare filmavond voor iedereen.
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Volgende lezingen op dinsdag 24 april, 2 oktober, 6 november en 11 december. En noteer de
datum voor de jaarlijkse bus excursie op zaterdag 8 september, reisdoel en programma
volgen later.



Nog even de websites naar aanleiding van onze vorige lezing over dialecten. Dialecten
http://www.meertens.knaw.nl/soundbites/ en Boks ouwe http://www.ed.nl/specials/meebuurten/



Tijdens de jaarvergadering kregen alle aanwezige leden het boekje van Christ van Eekelen
aangeboden over de familie Von Hartitzsch / Duinendaal. Het is voor belangstellenden te
koop bij de penningmeester.



Christ van Eekelen, Rini van Oirschot en Joop Schuller hebben ondertussen al zo’n 400
schilderijen van de schilder Pierre Janssen geïnventariseerd en gefotografeerd. In 2012 is de
50e sterfdag van deze schilder en fotograaf. Een mooie aanleiding om over Janssen een boek
te laten verschijnen en een tentoonstelling aan zijn werk te wijden. We houden u op de hoogte.



Op zaterdagen (herhaling woensdagen om 11 uur) komt het genealogische programma
‘Verborgen Verleden’. Afgelopen uitzending over Joost Prinsen kwamen Adam Keijzer en
Rosalie Ekkert in beeld. Adam Keijzer vertrekt in 1812 met het leger van Napoleon naar
Rusland en komt als een van de weinigen ook weer mee terug. In Polen komt hij zijn vrouw
Rosalie Ekkert tegen. Terug in Nederland wordt hij van 1823-1830 brigadecommandant van de
Boxtelse Marechaussee. Ze krijgen in Boxtel meerdere kinderen. Kijk er het boekje van de
Marechaussee Boxtel maar eens op na (pag. 27).



Welkom aan onze nieuwe leden in 2012: Harry van den Tillaart en Ria Kruijssen, en Han
Bosch en Peter van der Linden. De laatste twee schrijven samen een boek over de
onderduikers op de Campina tijdens WO2.



De Vereniging Boxtelse Verzamelaars en Verzameltoon (ons lid Toon van Grinsven) hebben
gezamenlijk een uniek postzegelvel uitgebracht met een afbeelding van Kasteel Stapelen. Op
de binnenzegels staat een QR code (Quick Respons code), waardoor je via je smartphone
rechtstreeks naar hun websites kunt gaan. Voor wie nog niet zover is: www.verzameltoon.nl en
www.vbvboxtel.nl . De bijzondere Boxtelse zegels zijn te koop op 20 maart tijdens onze lezing.



Website www.heemkundeboxtel.nl 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 Heemkundigekring, Hendrik Verheeslaan
29, 5283CP Boxtel of contant.
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