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Verslag jaarvergadering, 21 maart 2019. 
Zaal Rembrandt Rechterstraat 56 Boxtel.

Welkom en opening van de jaarvergadering. 
Voorzitter Wilbert Steenbakkers opent de vergadering 
en heet de ca. 60 aanwezigen welkom.  

Uitreiking Heemkundepluim.  
Namens de jury geeft Ruud van Casteren op basis van 
het juryrapport een overzicht van de vele activiteiten 
en functies van winnaar Jan Swinkels. Conclusie is dat 
hij de Heemkundepluim dik heeft verdiend. Uit handen 
van voorzitter Wilbert Steenbakkers ontvangt hij de 
Pluim en worden hij en zijn vrouw Annie gefeliciteerd 
met overhandiging van  bloemen voor hun jarenlange 
inzet voor Boxtels cultuur.  
Winnaar Jan geeft aan geweldig trots te zijn op het 
winnen van de Pluim en wijst erop dat hij steeds hulp 
heeft gekregen van zijn vrouw en anderen. Hij gaat 
overigens nog rustig verder met zijn activiteiten. 
De voorzitter vraagt nog om een nieuw lid voor de jury. 
Boudewijn Mijjer meldt zich hiervoor aan.    

Notulen van jaarvergadering 20 maart 2018. 
Hierbij hebben de leden geen vragen of opmerkingen 
en ze worden ongewijzigd vastgesteld.  

Financieel verslag over 2018 en contributie. 

Op de tafels is het verslag in te zien. Er zijn geen vragen 
vanuit de vergadering. Elly van Hellemondt-Hendriks 
meldt vanuit de kascommissie dat zij samen met Frans 
van Susante de boeken heeft gecontroleerd en dat zij 
op vragen deskundige antwoorden hebben gekregen 
van penningmeester Nellie van den Brandt-Boselie. 
Heemkunde Boxtel is een financieel gezonde vereni-
ging, die grote projecten zonder verliezen weet te rea-
liseren; daarvoor verdient zij complimenten. De kas-
commissie geeft aan de vergadering het advies de pen-
ningmeester en het bestuur te dechargeren voor het 

gevoerde financiële beleid. De vergadering stemt 
hier (stilzwijgend) mee in en voorzitter Wilbert 
Steenbakkers bedankt de commissie voor haar 
werk. Volgend jaar zullen Frans van Susante en Joop 
Schuller de commissie vormen, met Christine van der 
Heijden- van der Eerden als reserve-lid. De contributie 
blijft gelijk (€ 20 per lid per jaar).  

Ledental. 
Per 31-12-2018 had Heemkunde Boxtel 188 leden, het-
geen een groei van 9 leden betekent in vergelijking 
met het ledental per 31-12-2017. In 2018 ontvielen ons 
de heren Piet Meirmans, Andre van den Aker, Jan Wa-
gemakers, Theo van Alphen; Berry te Walvaart en de 
dames Christa Joosten en Mack Doms. De vergadering 
herdenkt hen met een minuut stilte.  

Bestuursaangelegenheden. 
Bestuurslid Frank van Doorn is verhinderd. Christ van 
Eekelen is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Er heb-
ben zich verder geen kandidaten voor deze bestuursze-
tel aangemeld. Christ wordt bij acclamatie herkozen.  

Opmerking vanuit vergadering. 
Elly van Hellemondt-Hendriks verzoekt om een volgen-
de keer bezoekers van de uitreiking van de Heempluim 
meer te begeleiden in wat zij na de uitreiking kunnen 
doen; hun vertrek  ook te melden aan de vergadering. 
De voorzitter zal hier volgende keer aandacht aan 
schenken.   

Overzicht van de ledenactiviteiten in 2018. 
- Verwezen wordt naar de passage in de agenda van de
jaarvergadering als opgenomen in de Nieuwsbrief van
maart 2019. Christ van Eekelen geeft een toelichting
hierbij mede aan de hand van een powerpoint-
presentatie.
- Bij het onderwerp Grote Excursie wordt stilgestaan bij
de samenstelling van de reiscommissie. Jolande Tielle-
mans heeft tien jaar in de werkzaamheden hiervoor

Elly van Hellemondt-Hendriks complimenteert de penningmeester 

Het Heemkundebestuur 

2



bijgedragen. Zij heeft aangegeven te willen stoppen 
met haar deelname aan de reiscommissie. Secretaris 
Christ van Eekelen bedankt haar voor haar inzet en ook 
voor de begeleiding die haar man Wim Tiellemans 
daarbij steeds gaf. Hij overhandigt haar als dank bloe-
men en een bon. Jolande bedankt daarvoor en merkt 
op dat zij zich vooral samen met Joop Schuller en Han-
neke van der Eerden inzette voor het organiseren van 
de excursies.  

 
Intussen heeft het bestuur Frank de Bont bereid gevon-
den om deel te nemen in de commissie; hij stelt zich 
voor aan de vergadering. En ook Elly van Hellemondt-
Hendriks meldt aan de vergadering dat zij graag lid 
wordt van deze commissie. Tezamen met Wilbert 
Steenbakkers bestaat de commissie dan nu weer uit 
drie personen. 
- Christ herinnert aan de koninklijke onderscheiding die 
bestuurslid  Hans de Visser vorig jaar door de burge-
meester kreeg uitgereikt voor zijn grote inzet binnen 
de gemeente Boxtel, waaronder werden genoemd zijn 
boeken over het Boxtels erfgoed, zijn taken binnen de 
H.Hartparochie, zijn inzet voor de Heilig Bloedprocessie 
en voor Mubo.  

- De Heemkunde  website kreeg 6794 unieke bezoekers 

die bijna 40.000 pagina’s bekeken 
De Beeldbank, met intussen 20.000 foto’s, werd door 
10.320  bezoekers ingezien , zij  bewonderden samen 
168.339 foto’s en de boekenbank kreeg 827 bezoekers!  
- Ben Ophof verzorgde een nieuwe uitgave van zijn 
Kleine Encyclopedie, die ook te vinden is op onze web-
site.  
Dat we op 17 november 2018 de Knippenbergprijs in 
ontvangst mochten nemen voor onze film van de Ca-
non van Boxtel t.a.v. de Petrusbasiliek geeft ons een 
goed gevoel. We zullen in de volgende nieuwsbrief nog 
een keer het vinden van onderwerpen op onze website 
verduidelijken.  
- We hebben intussen een bijdrage geleverd aan een 
brochure over de nieuwbouwwijk Heem van Selis, die 
waarschijnlijk in april 2019 zal verschijnen. Onze werk-
groep archeologie probeert hier  zoveel mogelijk bij 
betrokken te zijn en we proberen onderzoeken ook op 
onze website te plaatsen 

- We hebben graag vrijwilligers om uit te zoeken welke 
onderdelen van ons archief  bewaard moeten worden 
in de nieuwe archiefruimte op de zolder van monu-
ment Magdalena van der Stappen.  
- De nog immer bestaande werkgroep Pierre Janssen 
ziet haar bestand aan schilderijen nog steeds uitbrei-
den; in 2018 kwamen er weer 8 bij; onze website doet 
daarvoor goed werk.   
 
Voorzitter Wilbert Steenbakkers sluit hierna de jaarver-
gadering en kondigt de pauze aan.  
 
Gerard Buiks, 26-03-19.  

Jolande en Wim Tiellemans  krijgen dank voor de organisatie van de   
excursies gedurende tien jaren 

Trotse Heemkundeleden bij de uitreiking van de Knippenbergpenning 

De catering zorgt goed voor de sjouwers van het archief 

Beloofd tijdens de jaarvergadering !! 
Hoe vind ik de charters en regesten in het archief van de 
Boxtelse zusters Clarissen? 
 

https://heemkundeboxtel.nl/dorpsgeschiedenis/religieuze-
en-kerkelijke-geschiedenis/kloosters/clarissen/regesten/  

3



Archeologie bestudeert het werken en wonen van 
mensen in het verleden. In deze lezing krijgt u beelden 
te zien over de recentste vondsten uit onze gemeente. 
Zo hebben vrijwilligers van de Heemkunde in 2018 
zand afkomstig van de Markt doorzocht. De meer dan 
1000 gevonden voorwerpen  worden nu gedetermi-
neerd en waar mogelijk gedateerd. In verband hiermee 
komt het mysterieuze fundament bij Oliemeulen aan 
bod. Ook een naakt kindje Jezus, het verlies van munt-
gewichten en grote stenen knikkers komen hier aan 
bod.  

De lezing laat veel recent gevonden oudheden zien, 
maar geeft ook uitleg voor toehoorders die (nog) wei-
nig van dit boeiende vak afweten. Begrippen als 
“determineren” en “dateren” zullen met voorbeelden 
toegelicht worden.  
Er zal uitgelegd worden hoe we aan een alledaagse 
scherf kunnen zien of hij 10 of 800 jaar geleden uit de 
pottenbakkers oven kwam. Het dateren van vondsten 
is een specialisme waarin steeds meer leden van onze 
archeologiewerkgroep zich aan het bekwamen zijn.  
 
Bij hout, metaal-vondsten of vuurstenen werktuigen 
gaat het dateren weer heel anders dan bij de scherven 
van aardewerk. De verschillen komen allemaal aan bod 
aan de hand van de vondsten die we de laatste jaren in 
het Boxtels bodemarchief aantroffen. De gang van za-
ken binnen de archeologische werkgroep en de Archeo 
Hot Spot wordt uit de doeken gedaan. 

En we zullen zelfs  stil staan bij toekomstige archeolo-
gische onderzoeken. Onder meer bij “Heem van Selis” 
en een grensverleggend onderzoek in het centrum met 
de codenaam CARE.  

Dik Bol is sinds 2005 vooral actief in het verbeteren 
van de communicatie tussen beroeps en vrijwillige ar-
cheologen binnen Boxtel. Maar ook informeren van 
niet-archeologen over de vondsten. 
Sinds 2008 is er een werkgroep van vrijwilligers en 
sinds 2017 een Archeo Hot Spot. 
Er is een permanente expositie met vijf vitrines vol met 
vondsten uit de Boxtelse bodem in het Oertijdmuse-
um. Onderstaande tijdelijke exposities in dat zelfde 
museum werden georganiseerd door onze archeologie 
werkgroep.  
2016 Tweede Wereldoorlog 
2015 Middeleeuwen 
2013 Steentijd 
2009 Romeinse tijd  

Donderdag 11 april 2019 om 20.00 uur  
in zaal Rembrandt, Rechterstraat 56 Boxtel. 

Archeologie 
Lezing door Dik Bol over recente vondsten in Boxtel 

Op de Markt worden de fundamenten van het vorige gemeentehuis ontdekt 

Het determineren van gevonden botten op  de Markt 

Bulla van paus Bonifatius de negende 1389-1404  
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Boeknummer: 0512    €5,00 
Marinus  
Roger van Laere    ( 1990)    
Boeknummer: 0107  (9x)  €5,00 
Baanderheren boeren burgers  
J Coenen    ( 2004)    
Boeknummer: 0211    €3,00 
50 jaar een gouden greep Ja-
cob Roelandslyceum  
Gied Segers en Ineke Platel    ( 2000)  
Boeknummer: 0145    €5,00 
In de koecken gelevert  
Hein Vera    ( 2016)  
Boeknummer: 0455    €2,00 
Sociaal-ekonomisch onderzoek Boxtel  
Boeknummer: 0132  (3x)  €5,00 
Hendrik Verhees  
Stokman    ( 1990)  
Boeknummer: 0368    €3,00 
Landschap met karakter  
Piet de Jongh    ( 2003)  
Boeknummer: 0324    €2,00 
Het contact tussen de bemanning van  
HM mijnenveger BOXTEL en de  
vereniging Boxtel Vooruit  
G.J. Staats    ( 1997)  
Boeknummer: 0340    €2,00 
Hr. Ms. Boxtel  
Evert Meijs    ( 1984)  
Boeknummer: 0167    €5,00 
Van karrespoor tot autosnelweg  
Rijks waterstaat    ( 1996)  
Boeknummer: 0238    €5,00 
Boxtel Toen en Nu deel 1  
Drs. Hans Pel    ( 1991)  
Boeknummer: 0113    €5,00 
Boxtel Toen en Nu, deel 2, bij leven en welzijn, 
1850-1970  
Drs. Hans Pel    ( 1992)  
Boeknummer: 0130    €3,00 
Gouden feest H Hart Parochie 10 juni 1951  
Boeknummer: 0252    €2,00 
De "Dr.Hoek's vereniging"vanaf de  
oprichting in 1909 tot de heropening  
van haar wijkgebouw in 1987  
E Meijs    ( 1987)  
Boeknummer: 0260    €2,00 
De burgerlijke armenzorg in BOXTEL  
1850 1870 JA Pel    ( 1988)  
Boeknummer: 0108  (3x)  €5,00 
Beelden uit de bezettingsjaren  
Gied Segers    ( 1984)  
Boeknummer: 0177    €5,00 
1944-1945 G Segers Herlevend Boxtel  
G12  Gied Segers    ( 1995)  
Boeknummer: 0565    €5,00 
Kasteren, een gehucht apart  
Roger van Laere    ( 1982)  
Boeknummer: 0567    €3,00 
Het landschap van de Dommel  
Martien Coppens    ( 1977)  
Boeknummer: 0232    €5,00 
Boxtel binnenste Buiten  
J.J.E.M. (Hans) de Visser    ( 1993)  

Boeknummer: 0704    €5,00 
Van Liempt en de Boeremêrt  
Roger van Laere    ( 1981)  
Boeknummer: 0511    €5,00 
Driek  
Roger van Laere    ( 1986)  
Boeknummer: 0431    €3,00 
Oud Brabant over de dorpel bekeken  
  ( 1979)  
Boeknummer: 0270    €2,00 
De gloeiende koets verhaal van kees  
opa Doevendans  
A.A. Doevendans    ( 1993)  
Boeknummer: 0377    €2,00 
Mensen uit de kringen van Brabants Heem  
Cees Slegers    ( 2004)  
Boeknummer: 0142  (3x)  €3,00 
Historie Postwezen Boxtel en ressort,  
1848-1988 Theo van den Aker en  
Antoon Grillis    ( 1988)  
Boeknummer: 0463    €3,00 
Uiterste wilsbeschikking Mr PF van Cooth  
Notaris F.C. Ummels    ( 1891)  
Boeknummer: 0235  (2x)  €3,00 
Boxtel in beeld  
Marja Reitsma en Hannie van Schijndel-
Verhoeven    ( 2006)  
Boeknummer: 0110  (2)  €5,00 
Boxtel in grootmoeders tijd  
Wil Doyen en Frans van Susante    ( 1992)  
Boeknummer: 0525    €5,00 
De Liempdse kerk  
  ( 1978)  
Boeknummer: 0124  (5x)  €5,00 
Dienstbaar en gedreven religieuze  
communiteiten in Boxtel en Liempde  
Dr. Hans Pel    ( 2006)  
Boeknummer: 0294  (2x)  €3,00 
Eene niet te scheiden eenheid 100jr  
HH parochie boxtel  
Kees Bevers ea    ( 2001)  
Boeknummer: 0114    €5,00 
Brabantse biografieën deel 7  
  ( 2006)  
Boeknummer: 0158    €2,00 
Noordbrabants Historisch jaarboek  
Boeknummer: 0170  (2x)  €2,00 
Villa Eras  
EA Janssens    ( 1993)  
Boeknummer: 0471  (4x)  €3,00 
Van moorpijp naor palmbos  
Boeknummer: 0454    €2,00 
SKB: een halve eeuw muziek in Boxtelse  
Kerken  
Ruud van Nooijen    ( 2015)  
Boeknummer: 0328  (4x)  €3,00 
Het miraculeus H. Bloed 1924 rode  
boekje W. van de Ven    ( 1924)  
Boeknummer: 0524    €5,00 
Kulhannes  
Roger van Laere    ( 1992)  
Boeknummer: 0153    €3,00 
Markant punt Het verhaal van St Charles  
1892-1986  

Gerard Kapteyns w.p.    ( 1986)  
Boeknummer: 0144    €3,00 
Huize de la Salle 60 jr  
Frans Hoppenbrouwers    ( 1983)  
Boeknummer: 0342    €3,00 
Huize de la Salle 1923-1973  
Frans Hoppenbrouwers    ( 1973)  
Boeknummer: 0296    €2,00 
Emmaus stichting 25 jaar  
  ( 1987)  
Boeknummer: 0383    €5,00 
Muziek in Boxtel 1908-2008  
  ( 2008)  
Boeknummer: 0102    €3,00 
1930-1980 Mep 50  
C. Bevers    ( 1980)     
Boeknummer: 0532    €2,00 
Gedenkboek  
Ir. J.H.J. van Laarhoven    ( 1964)  
Boeknummer: 0173    €2,00 
Zusters JMJ in Boxtel 150jr  
Theodoor van Leeuwen    ( 2013)  
Boeknummer: 0465  (2x)  €3,00 
Van den eerlijken handel een eeuw  
veehandel en vleesverwerking ENCEBE  
Boxtel  
Boeknummer: 0162    €2,00 
Onderwijsgids gemeente Boxtel  
Vereniging schoolbesturen    ( 1979 
Boeknummer: 0161    €3,00 
Onderdak in Boxtel 75 jaar St Joseph 1994  
Drs. Hans Pel    ( 1994)  
Boeknummer: 0220    €3,00 
Artistiek damast van Brabantse bodem  
1900-1960  
Textielmuseum Tilburg    ( 2005)  
Boeknummer: 0476    €3,00 
Veldnamen als historische bron BRG  
Henk Beijers, Geert-Jan van Bussel,  
Gerard van Berkel    ( 1991)  
Boeknummer: 0168    €3,00 
Van vagebonden dieven en drinkebroers  
Doyen en Segers    ( 1990)  
Boeknummer: 0527    €5,00 
Restauratie Sint Jans onthoofding Liempde  
J.A.J van Adrichem, O. Praem.    ( 1990)  
Boeknummer: 0339    €3,00 
Hornejaarboek Heemkundig jaarboek  
Beierij van Ijse  
Guy Vande Putte    ( 1977)  
Boeknummer: 0285    €3,00 
Der blaue Brabant  
Michael Lehmann    ( 1998)  
Boeknummer: 0277  (2x)  €5,00 
De monumenten van Noord-Brabant  
cultuur-historische inventarisatie Boxtel/
Liempde  
Boeknummer: 0111  (2x)  €5,00 
Boxtel kijk nou 'ns  
Th vd Aker en Piet van Oers    ( 1985)  
Boeknummer: 0341    €5,00 
Huis Stapelen Een bewogen geschiedenis  
van negen eeuwen  
  ( 2010)  

Heemkunde Boxtel ruimt zijn dubbele boeken op 

Tijdens de pauze van de lezing op 11 april worden onderstaande (gebruikte) boeken tegen een schappelijke prijs 
verkocht. In onderstaande lijst kunt u alvast een keuze maken. Het ‘boeknummer’ is tevens een link naar de boe-
kenbank waar u meer informatie over het boek vindt. Graag met gepast geld betalen.  

https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0512&search=marinus&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0107&search=coenen&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0211&search=roelands&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0145&search=koecken&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0455&search=sociaal%20ekonomisch&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0132&search=verhees&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0368&search=landschap%20karakter&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0324&search=mijnenveger&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0340&search=mijnenveger&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0167&search=karrespoor&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0238&search=boxtel%20toen%20en%20nu&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0113&search=boxtel%20toen%20en%20nu&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0130&search=hart%20gouden&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0252&search=hoek&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0260&search=armenzorg&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0108&search=bezetting&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0177&search=bezetting&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0565&search=kasteren&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0567&search=landschap%20dommel&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0232&search=binnenste&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0704&search=liempt&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0511&search=liempt&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0431&search=dorpel&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0270&search=gloeiende&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0377&search=mensen%20brabants%20heem&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0142&search=postwezen&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0463&search=cooth&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0235&search=boxtel%20in%20beeld&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0110&search=grootmoeders&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0525&search=kerk%20pastoor%20liempde&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0124&search=dienstbaar&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0294&search=scheiden%20eenheid&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0114&search=biografi&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0158&search=jaarboek%201985&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0170&search=eras&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0471&search=moorpijp&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0454&search=halve%20eeuw&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0328&search=h.%20bloed&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0524&search=liempt&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0153&search=markant&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0144&search=la%20salle&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0342&search=la%20salle&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0296&search=emmaus&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0383&search=muziek&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0102&search=mep%20jaar&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0532&search=landbouwschool&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0173&search=100%20jmj%20zusters&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0465&search=eerlijken%20handel&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0162&search=onderwijs%20gids&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0161&search=onderdak&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0220&search=damast&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0476&search=veldnamen&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0168&search=vagebonden&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0527&search=restauratie%20jan&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0339&search=horne%20jaarboek&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0285&search=blau&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0277&search=monument%20boxtel%20liempde&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0111&search=kijk%20nou&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1
https://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/boeken.pl?ident=0341&search=huis%20stapelen&sort=02&veld=all&inword=1&bool=and&display=list&istart=1


Het onderwijsproject over de (bouw) geschiedenis van 
de Sint-Petrusbasiliek van Heemkunde Boxtel dat in 
november 2018 werd bekroond met de Knippenberg-
cultuurprijs is onlangs voor het eerst op school uitge-
voerd. 

Bezoek aan de St. Petrusbasiliek 
Donderdag 16 februari j.l. meldden 28 leerlingen zich 
met juf Michelle Wingens en 4 begeleiders  bij de Pe-
trusbasiliek om onderzoek te doen. Voorzien van op-
drachtkaarten  werd de groep verwelkomd door vrijwil-
ligers van de werkgroep ‘Visualisatie van de canon van 
Boxtel’. Er waren ook een timmerman en glazenier aan-
wezig die later een demonstratie zouden geven over 
hun ambacht.  
De lessenserie over de (bouw)geschiedenis van de basi-
liek bestaat uit 3 stappen:                                    
 
Stap 1 Bekijk de film                                                                                                                                                      
Eerder die week hadden de leerlingen in hun eigen klas 
op het digibord de film ‘De Sint-Petrus in Boxtel – basi-
liek met een kleurrijk verleden’ bekeken als start van 
het project. In de film komt een aantal onderwerpen 
aan bod. Een daarvan is in het omlijstende lespakket 
uitgewerkt met de titel ‘Beroepen – Alles is gemaakt!’ 
De kernvraag is: welke vakmensen zijn nodig voor het 
bouwen en onderhouden van deze basiliek?  
 
Stap 2 Verzamel gegevens  
a. Wat is door wie gemaakt in de basiliek? De  leer-
lingen gaan op onderzoek uit naar vakmensen en hun 
beroepen. Bij welke onderdelen van de basiliek (o.a. de 
torenhaan, glas-in-loodramen, kerkvloer, preekstoel) 
horen welke beroepen?  
b. Ze gaan ook bronnen bestuderen met behulp van 

internet aan de hand van een aantal opdrachten. De 
documenten staan op: 
www.heemkundeboxtel.nl/onderwijs. 
In deze les kozen de leerlingen uit een van deze vijf am-
bachten: glazenier, timmerman, dakdekker, schilder en 
metselaar. De groepen werden samengesteld in de 
klas, voor het bezoek aan de Sint-Petrus. 
c. Op bezoek bij de Sint-Petrusbasiliek 
Juf Michelle had de speurtochtbladen en inspectiekaar-
ten meegenomen. In groepjes van 3 verspreidden de 
kinderen zich om met een begeleider de basiliek te ver-
kennen. Zo nu en dan werd gestopt om met de platte-
grond te oefenen. ‘Wijs op je kaart aan waar we nu 
staan;  we staan nu bij het orgel, waar staat dat instru-
ment op de plattegrond. Waar zijn we binnengekomen’ 
etc. 

Na de 'plattegrond-oefening' startte de speurtocht. Er 
moesten 6 locaties gevonden worden die overeenkwa-
men met de afbeeldingen op het zoekblad. De plaatsen 
moesten daarna precies worden aangegeven op de 
plattegrond van de basiliek 

Alles is gemaakt. 
Groep 7 van de Amaliaschool duikt in de bouwgeschiedenis van de Petrusbasiliek. 
 
Door Hans van Liempt 

Hans van Liempt geeft uitleg aan de leerlingen van groep 7 

Speurtocht in de kerk 

Sommige opdrachten zijn best wel moeilijk 
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Daarna gingen de groepjes aan de slag met de inspec-
tiekaarten om het timmer-, schilder-, hout-, metsel- en 
dakwerk te inspecteren aan de hand van een aantal 
vragen.  

Tot slot werd de klas in 2 groepen verdeeld om de de-
monstratie van de timmerman (oud gereedschap, hoe 
kun je hout aan elkaar verbinden zonder schroeven of 
spijkers?) en de glazenier afwisselend (hoe maak je glas
-in-loodramen?) te bekijken.   

Stap 3  
Delen en presenteren wordt weer in de klas behandeld.  
 
Wat heb je ontdekt?   
De groepjes presenteerden om beurten de bevindingen 
van hun inspectie. Als voorbeeld enkele opmerkingen:  
het schilderwerk was mooi gedaan,  bij enkele pilaren 
was  de verf afgebladderd, hier en daar ook vocht- en 
schimmelplekken op het hout.  
 
Het glas-in-loodwerk: was heel mooi - 49 grote glas in 
loodramen geteld – hele mooie kleuren – enkele zwak-
ke plekjes in de hoeken. Het metselwerk buiten: ver-
schillende kleuren stenen grijs en rood – grijze stenen 
brokkelen vooral af - bij ramen brokkelt steen af door 
vocht – stenen liggend gemetseld – restaureren van 
kapotte stenen. Wel knap gemaakt.  

Het timmerwerk: veel is van hout gemaakt (deuren, 
stoelen, banken, preekstoel, zelfs beelden, orgelkast, 
plafond) – scheurtjes in de voetenbanken – beelden zijn 
mooi gekleurd.  
Het dakwerk: pannen zijn van leisteen – liggen laagje 
op laagje – wordt met ijzer verbonden -  enkele stukken 
gevonden – lijken heel oud – slecht weer maakt pannen 
kapot – ziet er oud uit – te weinig onderhoud mis-
schien? 
Ervaringen worden na de presentaties met elkaar klas-
sikaal vergeleken. Daarna maakt iedere groep een pos-
ter met alle aantekeningen die over de inspecties zijn 
gemaakt in de vorm van een mindmap. 
 
Zou je zelf ook een van de beroepen willen  uitoefe-
nen?  
Favoriet was de timmerman. Een  leerling wil glazenier 
worden. 
Uitwisselen van ideeën over goed  onderhouden en 
bewaren van het bijzondere  gebouw: reparaties wor-
den uitgewisseld bijvoorbeeld: beter isoleren om vocht 
en schimmel te voorkomen – schoonmaken. 

Het gereedschap van de timmerman 

Hoe maak je glas-in-loodramen? 

Het bestuderen van het grondplan van de basiliek 

Ook de buitenkant werd geïnspecteerd 
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Colofon 

VOORZITTER: 

Wilbert Steenbakkers 

Kennedystraat 14 

5298 TR Liempde 

Telefoon: 06-55515561 

E-mail: voorzitter@heemkundeboxtel.nl 

PENNINGMEESTER 

Nellie van den Brandt-Boselie 

E-mail: penningmeester@heemkundeboxtel.nl 

Telefoon: 0411-678303 

Rek.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 

U wilt een stukje schrijven! 
U mag zelf ook kopij aanleveren voor een van de vol-
gende nieuwsbrieven. Lever uw tekst aan als Word-
bestand en voeg daar eventuele foto’s bij.  

 
Juryrapport Heemkundepluim 2019. 
De voorzitter van de Pluimcommissie, Ruud van Caste-
ren,  leest het juryrapport voor. 
“Deze inmiddels geworden Boxtelaar is niet alleen een 
heemkundige, maar heeft in tal van verschillende ver-
enigingen, stichtingen en belangengroepen gezeten. Ik 
kan u verklappen het 
is een man, die ieder-
een hier wel kent en 
waar velen  mee te 
maken hebben gehad 
bijvoorbeeld als le-
raar, acteur, muzikant, 
adviseur bij verbou-
wingen, dorpsgids, 
wandelaar of kleur-
analist. Beste Jan 
Swinkels,  Heemkunde 
Boxtel heeft de eer 
om jou vanavond, op 
voordracht van de 
jury, de Heemkunde-
pluim 2019 toe te ken-
nen, vanwege je tomeloze inzet voor en vooral met de 
Boxtelse gemeenschap. “Ik heb het nooit alleen ge-
daan, altijd met mensen om me heen” is jouw eigen 
gezegde! Hier ben je terecht trots op en dat mag.” 
Het volledige rapport leest u op de website 
https://heemkundeboxtel.nl/vereniging/
heemkundepluim/  

 Heemkundepluim 
Uitreiking van de Heemkundepluim aan  

Jan Swinkels 

tijdens de jaarvergadering van  

Heemkunde Boxtel  

op 21 maart 2019 in zaal Rembrandt 

Indien onbestelbaar:  
De Houtbreker 23, 5283 ME Boxtel


