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

Nieuwsbrief - februari 2013
Uitnodiging voor de lezing van Ton de Klein over de graantreinen voor de CHV, op
dinsdag 26 februari 2013 om 20.00 uur in zaal de Adelaar, Baroniestraat 75, Boxtel.

Graantreinen voor de CHV in Veghel
In Boxtel was het jarenlang een
vertrouwd beeld: de trein op het
Duits Lijntje die stopte voor de A2,
waarna de spoorbomen handmatig
naar beneden werden gedraaid.
Nadat de trein veilig aan de
overkant was, werden de bomen
weer opgehaald, en kon het
autoverkeer zijn weg vervolgen.
Vanaf 1972 tot in 2001 hebben er zo
vele graantreinen via Boxtel over
Het Duitse Lijntje naar de CHV in
Veghel gereden. In de hoogtijdagen
kwamen er zelfs twee treinen per
dag naar Veghel toe.
De spoorlijn naar Veghel kende als
restant van de vroegere NBDS-lijn
ook nog een aantal andere unieke elementen. Denk maar eens aan:
- de spoorbrug over de Zuid-Willemsvaart
- de handbediende overweg
- het emplacement in Veghel met 5-sporen.
Anno 2013 is er van dit alles niet veel meer over en ligt er nog een ongebruikt spoor
tussen Boxtel en Veghel. De spoorbrug over de Zuid-Willemsvaart is binnenkort ook
verleden tijd en verderop, richting het vroegere station in Veghel. is de lijn op diverse
plaatsen al opgebroken en doorkruist met fietsoversteken. Van het oude CHV lospunt is
nagenoeg ook niets meer over.
Maar vanavond neemt Ton de Klein ons nogmaals mee terug naar de tijd dat de
graantreinen naar Veghel nog volop reden en er bij de CHV gelost werd en op het
Veghels emplacement gerangeerd. Hij houdt zijn lezing aan de hand van beeldmateriaal.
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MEDEDELINGEN
Lezingen in 2012: De lezingen zijn op dinsdag 9 april (Nel en Frank van Doorn, Vrilkhoven), 24
september (Ruud van Nooijen, protestantse gemeenschap), 29 oktober, 26 november.
In december hield Jan Sanders een lezing over
de Kartuizers en de Boxtelse bezittingen,
waaronder deze eeuwenoude boerderij aan de
Goorestraat. Helaas is de boerderij dinsdag
door brand verwoest.
In 1813 overleed Hendrik Verhees.
In 2013 wordt zijn 200e sterfdag
uitgebreid herdacht in de vorm van
een Hendrik Verheesproject II,
bestaande uit een 10-tal deelprojecten. Een van de deelprojecten betreft een project voor de
basisscholen in Boxtel. In april 2013 gaan ruim 600 kinderen van alle groepen 5-6 van de Boxtelse
basisscholen aan de slag met dit scholenproject. Voor dit project is MIK (Cultuureducatie) nog op
zoek naar personen die als historische figuur mee willen werken tijdens de historische
wandelingen in de maand april. Alle wandelingen vinden plaats in de ochtend. Wie wil als
historische figuur een rol spelen als Hendrik Verhees, als buurman of buurvrouw én als koetsier
van Hendrik Verhees. Voor dit project is MIK ook nog op zoek naar landmeterspullen. Wie heeft
nog landmeterspullen ergens op zolder liggen of wie kent iemand die landmeterspullen heeft die
gebruikt mogen worden voor dit project? Er moet met deze apparatuur een driehoeksmeting
uitgevoerd kunnen worden. Heeft u spullen die u beschikbaar wil stellen of wilt u een historische
rol spelen, neem dan contact op met: rose.noel@mikweb.nl
Lezing op zondag 17 februari 2013 in het Oorlogsmuseum Overloon, door WOII veteraan Henk
van Straten. Het zijn de ervaringen van de gewone man over liefde, ontroering, angst en vreugde
tijdens oorlog en bezetting. De lezing begint om 14.30 uur, is gratis toegankelijk en vol is vol.
www.oorlogsmuseum.nl
De Brabantse Heemdagen, waaraan u als heemkunde lid kunt deelnemen, worden dit jaar op 8
en 9 augustus gehouden in Breda. Thema is ‘Breda Nassaustad’. Informatie, programma en
inschrijven www.brabantsheem.nl
Door wateroverlast en tochtproblemen zal het nieuwe Boxtelse Museum MuBo enkele maanden
later de deuren kunnen openen. Na de zomer presenteren zich hier gezamenlijk de musea Piet
Dorenbosch, Gaudete, schuttersgilde Sint Barbara & Sint Joris, en Hendrik Verhees.
Penningmeester: Nellie van den Brandt-Boselie, Fellenoord 18, 5281CB
Boxtel, 0411-678303 penningmeester@heemkundeboxtel.nl
Contributie is 20 euro. Gelieve het bedrag over te maken op rekeningnummer
Rabo 1287.12880 tnv Penningmeester Heemkundigekring, Boxtel.
Secretaris en ledenadministratie: Hanneke van der Eerden, Liempdseweg 3,
5283RB Boxtel, 0411-684586 secretaris@heemkundeboxtel.nl
Website: www.heemkundeboxtel.nl
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Verslag Jaarvergadering 22 januari 2013
 Welkom en opening van de jaarvergadering. We hebben 148 leden, daarvan zijn 53 leden
(en 13 partners) aanwezig op de jaarvergadering. In 2012 is een lid overleden en hebben
enkele leden om gezondheidsredenen opgezegd. Frans van Susante draagt na vandaag het
penningmeesterschap over aan Nellie van den Brandt-Boselie.
 Notulen jaarvergadering van 17 januari 2012.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de secretaris.
 Financieel verslag over 2012. De penningmeester licht de diverse posten toe. Door de drie
boekuitgaven in 2012 hebben we een negatief saldo, wat in 2013 opgeheven moet worden door
de verkopen en nog te ontvangen subsidies. WUBBB, we ontvangen een vergoeding voor
deelname aan deze gemeentelijke commissie.
 De kascommissie bestaande uit Meindert Jorna en Evert van Gelder hebben de boeken in
orde bevonden en dechargeren de penningmeester. Volgend jaar bestaat de kascommissie uit
Evert van Gelder en Christ van Eekelen.
 Begroting voor 2013: de contributie wordt gecontinueerd op 20 euro per jaar. Gelieve het
bedrag over te maken op rek.nr. 1287.12880, ovv contributie 2013.
 Bestuursaangelegenheden: Martien Dijstelbloem en Frans van Susante zijn afgetreden en
opgevolgd door Leo van de Langenberg en Nellie van den Brandt-Boselie.
 Overzicht bestuur in 2013.
Het bestuur bestaat uit: voorzitter Dik Bol; secretaris Hanneke van der Eerden; penningmeester
Nellie van den Brandt-Boselie; leden Frans Tillie, Gerard Buiks, Joop Schuller en Leo van de
Langenberg.
 Overzicht activiteiten in 2012. Er waren in 2012 lezingen (over Huize Duinendaal door Christ
van Eekelen; dialecten door Jos Swanenberg; Boxtelse straten door Omroep Dommelland;
voorpootrecht door Rien van de Laar; de Zusters JMJ door de zusters JMJ; Pierre Janssen
door Christ van Eekelen; Kartuizers in Boxtel door Jan Sanders) en excursies (Moerputten en
Bokhoven, busexcursie naar Zeeuws Vlaanderen) We maakten exposities over Zusters JMJ,
Kampina Airborne, Pierre Janssen. De heemkundekring was betrokken bij heroprichting
Redoute en Romeinse boerderij. We brachten in 2012 drie boeken uit over Duinendaal, Pierre
Janssen en Kampina Airborne. De Engelstalige uitgave komt binnenkort uit. Alle
boekenverkopen lopen voorlopig via voorzitter.
 Overzicht van de werkgroep activiteiten in 2012.
- Website: webmaster Jos Mandos verzorgde onze website www.heemkundeboxtel.nl en zorgt
dat de site up-to-date blijft.
- Fotowerkgroep: Christ van Eekelen en Rini van Oirschot scanden al ruim 4700 foto’s die via
www.filmenfotobank-nb.nl te bekijken zijn.
- Werkgroep Pierre Janssen: Joop Schuller, Christ van Eekelen en Rini van Oirschot. In
november verscheen het boek en werd een tentoonstelling ingericht.
- Archeologische werkgroep: (samen met Kek Liemt) Romeinse boerderij.
- Studiegroep archief: het toegankelijk maken van bronnen.
- Werkgroep Duits Lijntje: voorbereidingen 150 jaar station Boxtel in 2015.
- Religieus Erfgoed: inventarisatie van klein religieus erfgoed
 Rondvraag.
 Sluiting van de jaarvergadering.
Na de jaarvergadering is er een boekenuitverkoop van niet-Boxtelse boeken.
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