
  

Terugkeren naar de Heemkunde-site kan via de Terugknop.
U vindt de terugknop bovenin uw scherm, meestal uiterst linksboven.
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Welkom
Het bestuur van de heemkundekring Boxtel wenst u
een heel bijzonder 2016 toe. Want 2016 gaat voor ons
een feestelijk jaar worden! We herdenken dat 75 jaar
geleden op 12 maart 1941 de Boxtelse heemkunde
kring als eerste kring in Brabant opgericht is. Tijdens
een gezellig samenzijn willen we daar samen met
onze leden bij stilstaan. Zet zaterdagmiddag 12 maart
maar meteen in uw agenda!
 
Jaarvergadering dinsdag 19 januari 2016
We beginnen het jaar met het terugkijken op het af
gelopen jaar en het vooruitblikken op het komende
jaar tijdens onze jaarvergadering. Locatie Zaal De
Adelaar, Baroniestraat 75 Boxtel, aanvang 20.00 uur.
We hopen u allen te begroeten.
 
AGENDA
Welkom en opening van de jaarvergadering:
Notulen van jaarvergadering 20 januari 2015:
Het verslag van de jaarvergadering van 2015 staat in
de nieuwsbrief van februari 2015 en is te vinden op
onze website www.heemkundeboxtel.nl en er liggen
kopieën op de tafels tijdens de jaarvergadering.
 
Financieel verslag over 2015:
Ligt tijdens de jaarvergadering op de tafels.
 
De kascommissie:
Bestaat uit Steven van Groeningen en André van den
Aker
Begroting voor 2016:
Voorstel om de contributie voor komend jaar te
handhaven op 20 euro. U maakt het bedrag over op
NL79RABO0128712880 tnv Heemkundekring Boxtel
 
Bestuursaangelegenheden:
Rooster van aftreden: Hanneke van der Eerden en Leo
van de Langenberg, beiden stellen zich niet herkies
baar. We zoeken twee nieuwe kandidaten om het
bestuur te completeren, die u tot 15 januari bij het
secretariaat kunt doorgeven.
 
Overzicht bestuur op 1 januari 2016:
Het bestuur bestaat uit: voorzitter Dik Bol; secretaris
Hanneke van der Eerden; penningmeester Nellie van
den Brandt-Boselie; leden Gerard Buiks; Leo van de
Langenberg; Christ van Eekelen en Frank van Doorn.
 
Overzicht van de ledenactiviteiten in 2015:
Lezingen: we hadden het afgelopen jaar zeven bij
eenkomsten. De jaarvergadering, met een rondreis
langs archeologische activiteiten; lezing door Johan
Ooms over de Dood; lezing door Jan Klerken en André
Van der Pasch over Beugelen; lezing door Jean De
waerheid over Napoleon; lezing door Jos Mandos
over het Spoor; lezing door Van Genabeek over Bos
sche archeologie; lezing door Ruud van Nooijen over
de steenstraat; lezing door Van de Greef en Paagman
over de Romeinen in het Groene Woud.
Excursies: Excursie naar België; Beugelen in Liempde;

excursie naar Sint Petrusbasiliek; excursie naar Muse
um Vekemans.
Evenementen: 150 jaar Spoor; tentoonstelling Pierre
Janssen; tentoonstelling Middeleeuwen; Open Monu
mentendag, heemkundefoto’s in etalages.
 
Overzicht van de werkgroep activiteiten in 2015:
Webmaster
Werkgroep 150 jaar Spoor
Werkgroep Archeologie
Werkgroep Foto’s
Werkgroep Pierre Janssen
Werkgroep Jan Kruijsen
Werkgroep Veldnamen

Filmbeelden landbouwtentoonstelling
Eind augustus 2015 werd deze zilveren medaille
door Peter van Zon aan de Boxtelse heemkunde
kring geschonken.
De medaille is door hem in Waalre in de grond
gevonden.
Het betreft een medaille in zilver als 2e prijs van de
Land- en tuinbouwtentoonstelling in  1927, georgani
seerd door de NCB te Boxtel.
De tentoonstelling vond plaats op het tentoonstel
lingsterrein, dat zich voor die gelegenheid bevond op
het terrein tussen de Franciscusschool aan de Ons
Doelstraat en de Landbouwwinterschool in de Pastoor
Erasstraat. Van beide scholen werden de lokalen
gebruikt als tentoonstellingsruimte. Aan de achter
kant van de Landbouwwinterschool werd een grote
tent geplaatst.
Op 29 augustus 1927, nu dus bijna 90 jaar geleden,
bezocht de minister van Binnenlandse zaken en
landbouw, zijne excellentie J.B. Kan, de tentoonstel
ling in Boxtel.
Na de pauze van de jaarvergadering zal een 6 minu
ten durende film vertoond worden, die gemaakt werd
in 1927 en waar beelden te zien zijn van het proces
siepark, het gemeentehuis op de Markt en de ten
toonstelling bij de Franciscusschool.

Nog meer korte filmpjes
Verder zullen er na de pauze nog een paar filmpjes
vertoond worden waaronder:
Een hele minuut Polygoon Journaal over de H. Bloed
processie in 1937, een Belgisch filmpje over het
Boxtelse Bloedmirakel en een filmpje over de Leen
brief, die tot 6 januari te zien was op de tentoonstelling
over de Middeleeuwen in het Oertijdmuseum. 
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De auto van m'n opa
Tussen 1906 en 1951 worden kentekens op naam
uitgegeven. In Noord-Brabant zijn in die periode
100.000 kentekens uitgegeven, die allen beginnen
met de letter N. Van veel kentekens is de naam van
de eigenaar bekend en dat is te bekijken op de
website http://deautovanmnopa.nl , online gezet
door het BHIC www.bhic.nl
Zo staat in 1906 nummerbewijs N-46 op naam van dr.
Wösten. U kunt meteen doorklikken naar de foto,
waarop een feestelijke stoet auto’s in de Rechterstraat
rijdt ter gelegenheid van een gouden bruiloft. Verder
staan er in Boxtel nummerbewijzen op naam van
onder meer Van Schaaijk N-521, Eltink N-886, Van der
Eerden N-1182, Van Oerle N-1514, Van Hoogerwou
N-2518 en Van Susante N4859. In totaal zijn 351
nummerbewijzen in Boxtel gekoppeld aan de naam
van een eigenaar. In 1910 is Van Boeckel in Liempde
de eerste met een nummerbewijs, namelijk N-1043.
Nog leuker dan namen van eigenaren zijn de afbeel
dingen van de auto’s en motoren, zeker als ze gefo
tografeerd zijn samen met hun trotse bezitter. In foto
albums zijn vast nog heel veel schatten te ontdekken.
Dus duik eens in uw familiealbum en voeg alle foto’s
van vóór 1951 toe aan de website.
Meteen een foto met een vraag: dit is de directeurs
auto van Van Oerle, een Mercury uit 1946, gefotogra
feerd in de Molenstraat. De foto is in het bezit van de
zoon van de chauffeur Van Geffen. Het nummer is
N-2179?, het laatste cijfer is niet leesbaar. Wie weet
het juiste laatste nummer? Of informatie over andere
oude Boxtelse auto’s? 

Kerstmis in tegels
Tegelverzamelaar en heemkundelid Evert van Gelder
heeft een tentoonstelling samengesteld van zijn
mooiste tegeltjes, allemaal met voorstellingen van het
kerstverhaal. Te zien tot 31 januari 2016 in het Sint-
Jansmuseum/Bouwloods en ook voor de ramen van
het Bisschoppelijk paleis, beide in ’s-Hertogenbosch. 
Foto: Brabants Centrum

oude stoomketel brouwerij in Wilderen

Stadswandeling Diest

Busexcursie naar België 5 sept. 2015

Heemkundepluim
De heemkundekring Boxtel probeert al jaren om het
Boxtels cultureel erfgoed op een positieve manier
onder de aandacht te brengen en heeft daarom in
2015 de Heemkundepluim in het leven geroepen.
Daarmee wil ze Boxtelaren die op een bijzondere
manier met ons erfgoed omgaan in het zonnetje
zetten. In 2015 is de keuze gevallen
op de eigenaren van Villa Catharina.
De tweede pluim wordt uitgereikt tij
dens de jaarvergadering op dinsdag
19 januari 2015 om 20.00 uur. Aan de
prijs is een beeldje verbonden. Het
beeldje is gemaakt door de Boxtelse
kunstenaar Paul Simons. Het stelt een
sleutel voor en de letters HB, die staan
voor de Heemkunde Boxtel. 

150 jaar spoor in Boxtel
Terugblik naar 2015. De meest succesvolle werkgroep
van 2015 was natuurlijk de Spoorwerkgroep. Heem
kunde Boxtel kan met een goed gevoel terugkijken
naar dit evenement in mei 2015.
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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

Schenking aan Heemkunde
Zuster Bonifacia, (Tonny van der Meij
den) heeft haar ‘levenswerk’, de
stamboom van de Boxtelse familie
Van der Meijden geschonken aan de
Heemkundekring.
Deze zeer goed geordende familie
geschiedenis, bestaande uit 5 dikke
mappen, is rijk voorzien van oude
foto’s en bidprentjes. De trouwe Boxtelse archiefbe
zoekers zullen haar zeker kennen. Tot de laatste dag
heeft zij het archief in Boxtel bezocht.

Wie is wie?
We doen nogmaals een beroep
op uw medewerking!
Op 12 maart 2016 zal de Heem
kundekring stil staan bij het 75
jarig jubileum. Voor het feest zijn
we op zoek naar uw jeugdfoto.
Het aanbod tot nog toe is ‘be
droevend’. We maken een scan
van uw originele foto, die u di
rect terug krijgt. Of u levert hem
digitaal aan via e-mail
redactie@heemkundeboxtel.nl.
Liever geen babyfoto. 

Verborgen Verleden
Dit populaire tv-programma waarin bekende Neder
landers op zoek gaan naar hun voorouders gaat weer
van start met een nieuwe reeks. Sportpresentator Tom
Egbers, actrice Loes Luca, rijdende rechter Frank
Visser, oud-bokskampioen Lucia Rijker, politiek jour
nalist Dominique van der Heyde en oud-schaatskam
pioen Mark Tuitert doen dit seizoen mee aan Verbor
gen verleden. Vanaf zaterdag 9 januari 2016 wekelijks
te bekijken om 20.30 uur op NPO2. 

Ledenactiviteiten in 2016

 
Di 19 januari – Jaarvergadering en historische
films
Za 14 februari - zo 10 april - expositie 75 jaar
Heemkunde in het MUBO
Di 16 februari – Lezing Ger van den Oetelaar,
Velder en Heerebeek
Zat 12 maart – Feestmiddag 75-jarig jubileum
Di 22 maart – Lezing Frans van Eekelen, Slag van
Lekkerbeetje
Di 26 april – Lezing Dik Bol, Stationsstraat
Zat 10 en zondag 11 september – Open
Monumentendag
Zat 24 september – excursiereis
Di 27 september – Lezing Wilbert Steenbakkers,
genealogische database
Di 25 oktober – Lezing
Di 29 november – Lezing 

Indien onbestelbaar:  
Liempdseweg 3, 5283 RB Boxtel


