Let op: Datum lezing gewijzigd naar dinsdag 12 september
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Mgr. Bekkers
Lezing door Wim van Kreij

In de nieuwsbrief van aug. 2017
staat abusievelijk een verkeerde
datum. De lezing wordt gehouden
op dinsdag 12 september

Dinsdag 12 september 2017, om 20.00 uur in
zaal De Adelaar, Baroniestraat 75 Boxtel

Drukte bij de begrafenis van bisschop Bekkers op 15 mei 1966 in St. Oedenrode

Excursiereis naar Duitsland: Essen GEWIJZIGDE OPSTAPPLAATS
Uitnodiging voor deelname aan de jaarlijkse bus-excursie op zaterdag 23 september 2017
08:00 uur
Vertrek van de bus vanaf Stationsstraat t.h.v. Mode Centrum Frans Theelen.
U kunt uw auto parkeren op het Breukelsplein. Uw fiets kan gestald worden achter
Modecentrum Frans Theelen, Passage Riche op de binnenplaats achter de bruine
poort. Tijdens de reis gaat de poort op slot
09:00 uur
aankomst restaurant Van der Valk te Venlo voor koffie met Limburgse vlaai
09:45 uur
vertrek vanaf parkeerterrein restaurant Van der Valk
11:00 uur
aankomst Zollverein te Essen ( hier wordt ook de lunch gebruikt)
13:50 uur
vertrek naar Villa Hügel
14:30 uur
aankomst villa Hügel
16:00 uur
vertrek vanaf parkeerplaats villa hügel
16:45 uur
aankomst Burg Linn
17:30 uur
vertrek Burg Linn richting Boxtel
19:00 uur
diner bij restaurant Di Più, Stationsstraat 49 te Boxtel
(door omstandigheden hebben we moeten kiezen voor een ander restaurant)
Onze bus vertrekt om 08:00 uur vanaf de Stationsstraat 47 5281 GB Boxtel. U kunt uw auto parkeren op
het Breukelsplein of uw fiets stallen in Passage Riche.
Als afsluiting van de dag is er een diner bij restaurant Di Più. Het diner is inclusief koffie en één consumptie. Na het diner gaat u van hieruit weer huiswaarts.
Het hele programma leest u in de nieuwsbrief van augustus 2017.
Om teleurstelling te voorkomen is het zaak dat u zich tijdig aanmeldt
Aanmelden via reis@heemkundeboxtel.nl
of 0411-672939 Joop Schuller of 06-38598272 Jolande Tiellemans.
Betaling door overmaking van €70,- per persoon op rek. NL79RABO0128712880 t.n.v. penningmeester
Heemkundekring Boxtel. U bent definitief ingeschreven als deelnemer na overmaking van het bedrag.
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Zaterdag 9 en zondag 10 september
Thema: boeren, burgers en buitenlui
In het weekend van 9 en 10 september 2017 zijn
meer dan vierduizend prachtige monumenten in
heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen.
Het is dé kans om een plek te bezoeken waar je
normaal niet zo snel komt, of om mee te doen aan
een eenmalige activiteit.

Protestantse kerk

De Marokkaanse en Turkse Moskee
De in 1982 gebouwde Moskee bestaat uit twee
delen: rechts de Marokkaanse al-Fath moskee en
links de Turkse Mevlana moskee. Open: alleen 9
sept. van 14:00-16:00 uur

Sint Petrusbasiliek

De Moskee met op de achtergrond de Sint Petrusbasiliek

De Sint Petrusbasiliek
De Petrus basiliek kent een lange historie. Het Heilig Bloedwonder trok eeuwenlang vele bedevaartgangers naar deze kerk.
* foto expositie: mensen gaan naar- en komen van
de kerk
* fotospeurtocht voor kinderen in de kerk
* Uitleg over de glas in lood ramen van de basiliek
Open: 9 en 10 sept. 13:00-17:00 uur

De wederopbouwperiode
In de Heemkamer wordt door Heemkunde Boxtel,
tezamen met de Boxtelse Monumentenstichting
een foto expositie georganiseerd met als onderwerp: De Wederopbouwperiode (1945-1965).
Boxtel is rijk aan gebouwen uit deze periode. Door
hier aandacht aan te schenken wordt getracht om
zuiniger met ons erfgoed om te gaan.
Open: 9 en 10 sept. 13:00-17:00 uur

Protestantse kerk
Het Protestantse Lodewijkskerkje, Clarissenstraat
18, is in 1812 gebouwd na financiële steun van Koning Lodewijk Napoleon.
Binnen is een foto-expositie te zien over 200 jaar
Protestantse kerk in Boxtel. Voor de kinderen zijn
er figuren om te kleuren.
Open: 9 en 10 sept. 13:00-17:00 uur
Magdalena’s Pad met ingang naar Heemkamer
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Excursie carillon Sint Petrusbasiliek
Heemkunde Boxtel organiseert een excursie naar
het gerestaureerde carillon van de Sint Petrusbasiliek.
Een klimexcursie voor echte sportievelingen.
U klimt 50 meter omhoog via een wenteltrap en
houten ladders. Dus u moet een goede conditie
hebben en geen hoogtevrees. Begeleider bij de
klim is Fons van Heesch.
Eenmaal bij de speeltafel aangekomen vertelt Tommy van Doorn, onze stadsbeiaardier, alles en nog
veel meer over het prachtige muziekinstrument.
Tevens ziet u wat de leerlingen van het Baanderherencollege en een grote groep vrijwilligers aan
werkzaamheden hebben verricht aan en rond de
beiaard.
De groep mag maximaal 10 personen groot zijn.
Meer kunnen er niet bij de speeltafel terecht.
Maar als het aantal liefhebbers groter is dan tien,
geen enkel probleem. Dan gaan we vaker omhoog
en hebben voor de wachtenden een verrassing.
Hoe kan ik me opgeven?
Maak €2,50 over op rekening
NL79 RABO 0128 7128 80,
t.n.v. Heemkundekring Boxtel
Met opgave van naam en excursie carillon
Bijzonderheden:
Zaterdag 16 september 2016 om 14.00 uur
(duur excursie ong. 2 uur)
Vertrekpunt:
Onder in de toren van de Sint Petrusbasiliek.

U wilt een stukje schrijven!
U mag zelf ook kopij aanleveren voor een van de
volgende nieuwsbrieven. Lever uw tekst aan als
Word-bestand en voeg daar eventuele foto’s bij.
Colofon
VOORZITTER:
Dik Bol
Stationsstraat 45
5281 GB Boxtel
Telefoon: 0411-616763
E-mail: voorzitter@heemkundeboxtel.nl

PENNINGMEESTER
Nellie van den Brandt-Boselie
E-mail: penningmeester@heemkundeboxtel.nl
Telefoon: 0411-678303
Tek.nr.: NL79 RABO 0128712880 t.n.v. Heemkundekring
Boxtel

SECRETARIS EN LEDENADMINISTRATIE:
Christ van Eekelen
De Houtbreker 23
5283 ME Boxtel
Telefoon: 0411-675818
Website: www.heemkundeboxtel.nl
E-mail: secretaris@heemkundeboxtel.nl

REDACTIE:
Christ van Eekelen
Hanneke van der Eerden

REDACTIEADRES:
De Houtbreker 23
5283 ME Boxtel
E-mail: redactie@heemkundeboxtel.nl
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