
  

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



 
 

Heemkundekring Boxtel - pagina 1 van 2 

Uitnodiging voor dinsdag 18 november 2014 om 20.00 uur in zaal De 
Adelaar, Baroniestraat 75, 5281 JC Boxtel. Historicus Henk Buiks houdt 
een lezing over de rivier waar al ons Boxtels water uiteindelijk naar toe 
stroomt, de Maas.  
 

DE MAAS – VRIEND EN VIJAND 
 
Tussen de Maas en de regio Noordoost-Brabant bestaat een haat-liefdeverhouding. De haat komt voort uit 
het feit dat de Maas vanouds een regenrivier is, dus grillig, onvoorspelbaar. Talloze malen braken de dijken 
en betaalde de bevolking een zware tol, maar evengoed kon de rivier ’s zomers droogvallen. Niettemin 
heeft de Maas de regio ook welvaart gebracht.  

 
In de lezing komen onder andere de bedijking en de rol van de waterschappen aan de orde komen, maar 
ook de overstromingen en de overlaten. Ook zal Buijks stilstaan bij de normalisatie en kanalisatie van de 
rivier in de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw, het watersysteem rondom ’s-Hertogenbosch en bij de 
huidige plannen “Ruimte voor de Rivier”. Het verhaal zal worden verteld aan de hand van talrijke foto’s en 
kaarten.  
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MEDEDELINGEN  
 
Oude foto’s van Boxtel 
De heemkundekring is op zoek naar 
oude foto’s van Boxtel. Heeft u zo’n 
foto, van een straatbeeld van Boxtel of 
een bekende Boxtels familie?  
Wij willen die foto graag scannen op 
een hoge resolutie en plaatsen in onze 
fotobank.  
Neem dan contact op met de 
heemkundekring en stuur ons een mail 
foto@heemkundeboxtel.nl Wij nemen 
dan zo spoedig mogelijk contact met u 
op. Bellen mag ook: 0411-675818 
(Christ van Eekelen).  
 
Lezingen in 2015: De lezingen zijn op de dinsdagen 20 januari (jaarvergadering), 24 februari, 17 maart,  
14 april, 19 mei, 6 oktober, 17 november.  
 

 
Excursie naar het BHIC op dinsdag 2 december 2014 van 10.30 tot 12.00 uur.  
Bij het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) worden de Brabantse, evenals de Boxtelse, 
archieven bewaard. Archivaris Hanneke van der Eerden leidt ons rond door de historische Citadel, de 
depots (waar bezoekers normaal niet mogen komen), de studiezaal en de digitale studiezaal (de website). 
Adres Zuid-Willemsvaart 2/Citadellaan, ’s-Hertogenbosch, de Citadel heeft een eigen parkeerterrein. 
Deelname is kosteloos. Graag aanmelden via secretaris@heemkundeboxtel.nl  
Na afloop kunt u eventueel blijven voor eigen onderzoek, of de splinternieuwe sortiebrug uitproberen.  
 
Onze volgende nieuwsbrief, januari 2015, wordt in een nieuw, eigentijds jasje gestoken!  
 
Penningmeester: Nellie van den Brandt-Boselie, 0411-678303 

penningmeester@heemkundeboxtel.nl  

Contributie is 20 euro per jaar. Rekeningnummer NL79Rabo0128712880  

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