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

Nieuwsbrief

Evenementenweekeinde 150 jaar spoor

Kunstwerk

In 1865 kwam de eerste trein aan op station Boxtel.
Dat heuglijke feit is op 1 mei aanstaande 150 jaar
geleden.
Daarom heeft de Heemkundekring een projectgroep
opgericht om aandacht te besteden aan die 150 jaar
geschiedenis, die de komst van het spoor in Boxtel
heeft gebracht.
Op www.150jaarspoor.nl vindt u een overzicht van
activiteiten die plaatsvinden in het kader van dit jubi
leum op 2 en 3 mei 2015.

Waar: Stationsplein
Wanneer: 2 en 3 mei
Tijd: Onthulling 2 mei 11.00 uur
Toegang: Gratis

Tipje van de sluier
Er is in dit weekend van alles te doen: feestelijke ont
hulling van het speciaal ontworpen kunstwerk, wan
deltochten, historisch busvervoer, muziek en theater,
modelspoorbeurs, speciale tentoonstelling bij Muse
um Boxtel, braderie etc. U bent van harte welkom!

Met een goed onderbouwd verhaal presenteerde de
Tilburgse kunstenaar Ron van de Ven dinsdagavond
31 maart zijn ontwerp voor het kunstwerk dat ge
plaatst zal worden op de hoek van de Stationsstraat
en het Stationsplein.
Op zaterdag 2 mei zal rond de klok van 11.00 uur het
kunstwerk feestelijk worden onthuld door locoburge
meester H. van Wanrooij. Ook de Boxtelse reus Jas de
Keistamper zal hier bij aanwezig zijn. Wij nodigen ook
u uit om dit speciale moment met ons te vieren!

Huisstijl
De huisstijl van ‘150 jaar spoor’ is ontworpen door
Karin Schellekens, student aan het Sint Lucas te Boxtel.

Pegasusbankje
Waar: Stationsplein
Wanneer: 2 en 3 mei
Tijd: Onthulling 2 mei 11.30 uur
Toegang: Gratis
Op 2 mei zal het Pegasusbankje omstreeks 11.30 uur
in gebruik genomen worden door 'Boxtelaartje'. Dit
bankje is speciaal ontworpen voor 150 jaar spoor
Boxtel en zal een aanwinst zijn voor de wachtende
reiziger op het Stationsplein.
Daarnaast heeft zij gezorgd voor een passende hele
maal échte postzegel bij het event, deze zijn te koop
bij de boekenkraam op 2 en 3 mei
in de Stationsstraat / Stationsplein.
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Tentoonstelling 150 jaar spoor Boxtel,
met Märklin speeltuin
Waar: MuBo, Baroniestraat 18 Boxtel
Wanneer: 2 en 3 mei
tot 12 juli 2015 zal de tentoonstelling op zaterdag
en zondag te bezichtigen zijn
Tijd: Van 13.00 uur tot 17.00 uur
Toegang: Op 2 en 3 mei gratis
Op andere dagen: volwassenen € 3,50 p.p., kinderen
van 12 tot 18 jaar: € 2,00 p.p.
Met o.a. een maquette van Station Boxtel II door De
Eindhovense ModelbouwVereniging (EMV).
Verder nog veel meer, dat het bekijken waard is.
Bijvoorbeeld spoorweg-postzegels !

Boek
Waar: Stationsplein
Wanneer: 2 en 3 mei
Prijs: €14,50 of €12,00 bij voorintekening
Ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van het
station Boxtel is een boek geschreven door ons
Heemkundelid Jos Mandos, waarin de boeiende
geschiedenis van het station wordt verwoord. Het
boek bevat ruim 200 bladzijden, en is voorzien van
179 foto's, tekeningen en schema's.
Dit boek is te koop tijdens het feestweekend op 2 en
3 mei, vanaf zaterdag 13.00 uur, op het Stationsplein
in Boxtel. Daarna blijft het te koop via de Heemkun
dekring Boxtel. De prijs van dit boek bedraagt 14,50
Euro.
Maar u kunt het nu al bestellen tegen de zeer aan
trekkelijke intekenprijs van slechts 12 Euro !
Dit prachtige aanbod is slechts geldig tot woensdag
29 april !
Maak € 12 over op IBAN NL79 RABO 0128 7128 80,
t.n.v. Heemkundekring Boxtel, onder vermelding van
"boek station", en uw naam en uw adres. U kunt dan
op 2 of 3 mei uw boek afhalen bij de boekkraam op
het Stationsplein.
Voor Heemkundeleden is de prijs altijd €12.Opsturen ? Dat kan. Maak dan €16,50 over, en ver
meldt nauwkeurig uw adres ! Verzending zal plaats
vinden direct na het feestweekend van 2 en 3 mei.

Vroege vogels wandeltocht
Waar: start onbewaakte overweg Duits lijntje in de
Liempdseweg te Boxtel
Wanneer: 3 mei
Tijd: 07.00 uur
toegang: gratis
Liefhebbers van voorjaars vogelgeluiden worden uit
genodigd deel te nemen aan een vogelwandeling
langs het Duits Lijntje. De wandeling gaat richting
Kasteren en duurt ongeveer 2 1/2 uur. Voor meer in
formatie kunt u contact opnemen met Frans Maas
0411 675221
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Modelspoorbeurs en Modelbanen

Vervoer

Waar: Jacob-Roelandslyceum, Grote Beemd 3
Boxtel
Wanneer: 2 en 3 mei
Tijd: Van 10.00 uur tot 16.00 uur
Toegang: Gratis
Het nieuwste project van de Modelspoorgroep Val
kenswaard is een prachtige modulebaan gebaseerd
op een fictieve situatie in de Kempen in de jaren 50 70 van de vorige eeuw. Deze grote modulebaan is
het bezoeken meer dan waard ! Ook is er een kinder
baantje, verzorgd door de Eindhovense Modelbouw
Vereniging (EMV).

Waar: Tussen de verschillende activiteiten
Wanneer: 2 en 3 mei
Tijd: Van 13.00 uur tot 17.00 uur
Toegang: Gratis
Op beide dagen rijdt er
passend vervoer door het
centrum van Boxtel om u
als bezoeker in stijl van de
ene naar de andere loca
tie te brengen. Voor de kinderen een kleurrijk treintje
en voor de volwassenen een heuse Zuid Ooster 6778.
Onderstaand een kleine toelichting op deze speciale
bus. Voor meer info over deze oude autobus zie:
http://www.sva-museumbussen.nl/?page_id=1677

Wandeltocht georganiseerd door De
Keistampers
Op 2 en 3 mei 2015 vindt de jaarlijkse Kampinatocht
van Wandelsportvereniging “De Keistampers” plaats.
Er zijn ook dit jaar weer mooie routes uitgezet van 10,
20, 30 en 40 km. De start is op het JRL, Grote Beemd
4. De 30 en de 40 km komen ook hier weer terug, de
10 en 20 km komen met het speciale gratis treinkaart
je via de jubileumlijn terug naar Boxtel.Voor meer in
formatie klik hier: http://www.dekeistampers.nl/102957932

Straatspoor
Waar: Museum Vekemans, Stationsstraat 39 Boxtel
Wanneer: 2 en 3 mei
Tijd: Van 13.00 uur tot 17.00 uur
Toegang: Gratis (toegang tot het museum is niet
gratis)
Op beide dagen komt er een straatspoor te liggen in
de Stationsstraat in Boxtel, waar de kinderen op een
echt stoomtreintje kunnen rondrijden. Hoe dat eruit
ziet? Hier zie je het treintje op een andere locatie in
actie.
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Big Band Boxtel
Wanneer: 3 mei
Tijd: Tussen 13.00 uur en 17.00
uur
Toegang: Gratis
Op 3 mei worden de festiviteiten
muzikaal ondersteund door Big
Band Boxtel op het Stations
plein.
De Big Band is een onderdeel van Gildenbondshar
monie Boxtel en bestaat uit een enthousiaste groep
van 26 muzikanten. Zij verrassen u met spetterende
swing en dansbare jazz van de groten uit de bigband
geschiedenis. Maar ook voor Latijns-Amerikaanse
ritmes, rock- of zelfs een ballroomstukje schrikken zij
niet terug. De big band staat onder leiding van Mari
van Gils.

Historische films

Muziek Stripe Big Band

Waar: Museum Vekemans, Stationsstraat 39 Boxtel
Wanneer: 2 en 3 mei
Tijd: Van 13.00 uur tot 17.00 uur
Toegang: Gratis (toegang tot het museum is niet
gratis)
Museum Vekemans vertoont op beide dagen histori
sche films met spoorwegen als onderwerp.

Wanneer: 2 mei
Tijd: Van 14.30 uur tot 18.00 uur
Toegang: Gratis
De wandelaars worden feeste
lijk onthaald met muziek van de
Stripe Big Band. Zij zullen spelen
in de tent op het Stationsplein waar u onder het genot
van een hapje en een drankje kunt komen luisteren
naar de prettige mix van rond de 25 beginnende,
ervaren en gelouterde muziekvrienden uit Boxtel en
omgeving. Zij spelen een uitgebreid repertoire va
riërend van jazzklassiekers tot hedendaagse muziek,
“van barok tot rock”, en werken voortdurend aan
nieuw repertoire.

Terrein Waverail
Wanneer: 3 mei
Tijd: Van 13.00 uur tot
17.00 uur
Toegang: Gratis
Waverail Nederland BV
is gespecialiseerd in levering en ontwikkeling van
spoor-gerelateerde totaaloplossingen. Op zondag 3
mei organiseren zij verschillende activiteiten op het
terrein van Waverail (industrieterrein Boxtel).
Waverail maakt het u gemakkelijk: vanaf de achter
zijde van het station rijdt een bus op en neer naar het
terrein van Waverail. Er is o.a. een bedrijfspresentatie
(wisselverwarming), oude voertuigen, tractoren,
mobiele houtzaag, brandweerpresentatie met blusactiviteit voor kinderen, muziek etc.

Historische marechaussees

Kinderactiviteiten
Wanneer: 2 en 3 mei
Tijd: Van 13.00 uur tot 17.00 uur
Toegang: Gratis
Bij Partycentre Denziz zijn op
zondag 3 mei verschillende
leuke kinderactiviteiten te doen.
Een springkussen, suikerspin
kraam, draaimolen, popcornkraam en kindertattoos.

Waar: Standplaats restaurant “Vandaag kookt”
aan het Stationsplein, en patrouilles bij iedere
activiteit.
Wanneer: 2 en 3 mei de gehele dag
Toegang: niet van toepassing.
Natuurlijk waken wij over de veiligheid van de bezoe
kers ! Een groep marechaussee- “re-enactors”, een
groep liefhebbers, die tijdens de evenementen op
treedt in oude uniformen, neemt 2 dagen bezit van
Cultureel Restaurant “Vandaag kookt”.
Van daaruit worden de politietaken uitgevoerd. U
komt ze overal tegen.
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Braderie

Teejatergroep Orion Boxtel

Waar: Stationsplein en Stationsstraat
Wanneer: 3 mei
Tijd: Van 13.00 uur tot 17.00 uur
Toegang: Gratis
In de Stationsstraat vindt u op zondag 3 mei verschil
lende marktkramen van onder andere het bureau
voor toerisme uit Hoogstraten en H. Bloedprocessie
Boxtel, De Nederlandse Vereniging van Belangstellen
den in het Spoor- en Tramwezen (NVBS). Ook zal de
Fietsersbond aanwezig zijn en enquêteren over de
hoge snelheids- fietslijn tussen Eindhoven en Boxtel.
Er zal ook een kraam aanwezig zijn van de Facebook
pagina: "Je bent Boxtelaar als....". Wat ook zeker niet
ontbreekt is het verkooppunt voor het speciaal ge
schreven boek over ‘150 jaar spoor Boxtel’. En in
voormalig garage de Mol (Stationsstraat 100) zal in
formatie vanuit de gemeente Boxtel en ProRail worden
ten toon gesteld.
Een speciale kraam tijdens de braderie is de wacht
ruimte van het station, de ruimte met de ronde ban
ken. Kinderboekenschrijver Gerard Sonnemans
houdt daar zogenaamde “vertelsessies” voor de
jeugd.
Gerard Sonnemans heeft heel veel kinderboeken
geschreven. We kennen hem natuurlijk van het
prachtige boek “Groene Stoom, avonturen langs het
Duitse Lijntje”, dat in 2009 verscheen.
Uiteraard is dit boek, en andere boeken, bij de schrij
ver te koop. Grijp uw kans, want het boek “Groene
Stoom” is niet meer verkrijgbaar. Maar gelukkig heeft
de schrijver nog enkele exemplaren bij zich !

Waar: Stationsplein
Wanneer: 3 mei
Tijd: Tussen 13.00 uur en 17.00 uur
Toegang: Gratis
Teejatergroep Orion treed op zondag 3 mei een
aantal keer op, op het Stationsplein. Afgewisseld met
muziek van Big Band Boxtel zorgen zij voor de perfec
te invulling van de zondagmiddag.
Teejatergroep Orion bestaat uit 24 leden en heeft
haar thuisbasis in Gemeenschapshuis Orion te Len
nisheuvel/Boxtel. De basis voor de Teejatergroep is
gelegd in 1982, en bestaat dus al ruim 30 jaar.
Jaarlijks brengt zij meerdere producties voor het
voetlicht, waarbij kindertoneel ook een belangrijke rol
speelt. Naast het traditionele toneel voor volwassenen
speelt zij straattheater, op festivals en op basis van
improvisatie.

Fototentoonstelling 150 jaar spoorwegen
in Boxtel
Waar: De Croon, Markt 1 (Croonpassage)
Boxtel
Wanneer: 2 en 3 mei
Tijd: van 13.00 uur tot 17.00 uur
Toegang: gratis
In verschillende leegstaande panden van De Croon
worden oude foto’s tentoongesteld over 150 jaar
spoorwegen in Boxtel.

Foto 1912, Station met seinhuis

Foto: 1894, Station met stoomlocomotief nr. 373 voor
de locomotievenloods
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Lezing 28 april

Lezing 19 mei 2015

Uitnodiging voor de lezing op dinsdag 28 april 2015
om 20.00 uur in zaal De Adelaar,Baroniestraat 75,
Boxtel.
Op dinsdag 28 april zal Jos Mandos een lezing hou
den over de 150 jarige geschiedenis van het station
Boxtel. Dit naar aanleiding van het boek, dat hij over
de boeiende historie van het station heeft geschre
ven.
Het boek bevat ruim 200 bladzijden, en is voorzien van
179 foto's, tekeningen en schema's. Dit boek is te koop
tijdens het feestweekend op 2 en 3 mei, vanaf zater
dag 13.00 uur, op het Stationsplein in Boxtel. Daarna
blijft het te koop via onze Heemkundekring. De nor
male prijs van dit boek bedraagt 14,50 Euro. Leden
van de Heemkundekring Boxtel betalen slechts 12
Euro.
Het boek wordt op zaterdag 2 mei officieel gepresen
teerd, dus tijdens de lezing is het boek nog niet ver
krijgbaar.

Uitnodiging voor de lezing op dinsdag 19 mei 2015
om 20.00 uur in zaal De Adelaar, Baroniestraat 75,
Boxtel.
Archeologisch onderzoek in 's-Hertogenbosch wordt
sinds 1977 uitgevoerd door de eigen gemeentelijke
archeologen. Het onderzoeksterrein omvat het gehe
le grondgebied van de gemeente 's-Hertogenbosch.
Het zwaartepunt ligt uiteraard in de historische bin
nenstad, waar al vanaf het eind van de 12e eeuw
intensief is gewoond. Ook in de omliggende kernen
als Bokhoven, Empel en Rosmalen en in het buitenge
bied zijn bewoningssporen gevonden die tot ver in de
prehistorie teruggaan.
Deze sporen zijn bewaard gebleven in de grond onder
onze voeten die met recht een bodemarchief ge
noemd kan worden. Het werk van de archeologen
bestaat erin dit bodemarchief te ‘lezen’ en zo de
materiële geschiedenis van de stad en haar omge
ving te leren kennen.
Ronald van Genabeek is als archeoloog verbonden
aan de afdeling BAM (Bouwhistorie Archeologie
Monumenten) van de gemeente ’s-Hertogenbosch.
Hoewel zijn verhaal toegespitst is op de stad, is het
verhaal ook voor Boxtel heel herkenbaar.
’s-Hertogenbosch werd aan het eind van de 12de
eeuw gesticht op de noordgrens van het hertogdom
Brabant. De stichting was meteen een succes en de
stad groeide in korte tijd uit tot één van de grootste
steden binnen onze landsgrenzen.
De laatste jaren zijn bij tal van opgravingen in de
historische binnenstad van ’s-Hertogenbosch over
blijfselen gevonden van deze rijke geschiedenis. Ze
vertellen ons iets over eten, drinken, wonen en werken
maar ook over allerlei problemen waar men in een
dicht bevolkte en snel groeiende stad tegen aan liep.
Aan de hand van enkele recente opgravingen zullen
enkele aspecten van de rijke geschiedenis aan bod
komen. www.stadsarchief.nl/bam/

Foto: 1944, opgeblazen brug over het Smalwater

Opgravingen Hinthamereinde

Opgravingen Mgr. Prinssenstraat
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Projectgroep 150 jaar spoor Boxtel

Indien onbestelbaar:
Liempdseweg 3, 5283 RB Boxtel

De projectgroep 150 jaar spoor Boxtel bestaat uit de
volgende deelnemers:
Sjak Doms
Bert Snellaars
Jos Mandos
Sander Leemans
Ad Ligtenberg
Daatje van Alphen
Bas Batenburg
Zij zijn al meer dan een jaar bezig om het weekeinde
van 2 en 3 mei 2015 tot een onvergetelijk
spoorevenement te maken.
Petje af voor deze vrouw en mannen.

Heemkundepluim
Het bestuur van de Heemkundekring heeft een
prijs in het leven geroepen: de Heemkundepluim.
De prijs is bedoeld als een compliment aan een
inwoner die de historische kwaliteit van Boxtel
een positieve impuls heeft gegeven. Paul Simons
heeft een kunstwerkje ontworpen, dat 19 mei
voor de eerste keer uitgereikt gaat worden.

Colofon
VOORZITTER:
Dik Bol
Stationsstraat 45
5281 GB Boxtel
telefoon: 0411-616763
E-mail: voorzitter@heemkundeboxtel.nl
PENNINGMEESTER:
Nellie van den Brandt- Boselie
Fellenoord 18
5281 CB Boxtel
E-mail: penningmeester@heemkundeboxtel.nl
telefoon: 0411-678303
rek.nr.: NL79 RABO 0128712880
t.n.v. Heemkundekring Boxtel
SECRETARIS EN LEDENADMINISTRATIE:
Hanneke van der Eerden
Liempdseweg 3
5283 RB Boxtel
telefoon: 0411-684586
website: www.heemkundeboxtel.nl
E-mail: secretaris@heemkundeboxtel.nl
REDACTIE:
Hanneke van der Eerden
Christ van Eekelen
REDACTIEADRES:
Liempdseweg 3
5283 RB Boxtel
E-mail: redactie@heemkundeboxtel.nl

Foto: 1915, Stationsstraat precies 100 jaar geleden.

Foto: 2001, perron 6 bij avond. foto: August van Vught

Foto: 1997, wachtkamer NS. foto: August van Vught

