
Heemkunde Boxtel

Nieuwsbrief
H

e
e

m
ku

n
d

e
 B

o
xt

e
l
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Excursiereis naar  

Tongeren en Bokrijk (B) 
Uitnodiging voor deelname aan de jaarlijkse bus-excursie op zaterdag 21 september 2019 

PROGRAMMA 

07:45 uur  Vertrek van de bus vanaf parkeerterrein van restaurant  

   ’t Tweespan, Kapelweg 28, 5281LE Boxtel 

09:15 uur  Aankomst in Stein voor koffie / thee met vlaai 

10:00 uur  Vertrek naar Tongeren 

10:45 uur  Aankomst te Tongeren 

   Hierna stadswandeling met gids 

11:45 uur  Bezoek aan Gallo-Romeins Museum 

12:45 uur  Lunch op eigen kosten en gelegenheid  om een wandeling in de  

   binnenstad te maken 

14:00 uur  Vertrek naar Domein Bokrijk 

14:30 uur  Aankomst bij Domein Bokrijk 

17:30 uur  Vertrek naar Boxtel 

18.30 uur  Aankomst in Boxtel bij restaurant ’t Tweespan voor het  

   afsluitend diner 

Zaterdag 21 september 
Ieder jaar vindt in september de jaarlijkse bus excursie 
van Heemkunde Boxtel plaats. Dit jaar zal dat ook weer 
zo zijn.  
Nieuw dit jaar is de samenstelling van de Reiscommis-
sie. Deze commissie bestaat nu uit Frank de Bont, Elly 
van Hellemondt en Wilbert Steenbakkers. Het is ons 
gelukt, naar wij denken, om weer een mooie en inte-
ressante dag samen te stellen.  
Dit jaar vindt de excursie plaats op zaterdag 21 sep-
tember.  
We vertrekken om 07:45 uur vanaf restaurant ’t Twee-
span (Kapelweg 28, 5281LE Boxtel). Hier kunnen ook de 
auto’s en fietsen geparkeerd worden. Schrik niet, we 
reizen voor de verandering met een moderne Belgische 
bus. Deze is natuurlijk ook veilig. 
De tussenstop wordt gemaakt in Stein, om te kunnen 
genieten van koffie / thee met vlaai.  

Hierna rijden we door naar Tongeren (België). Hier zul-
len we rond 10:45 uur aankomen.  
Deze kleine maar zeer interessante stad zullen we on-
der begeleiding van een gids verkennen . 
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Kent u bijvoorbeeld Ambiorix, de Eburonen-koning, die 
vooral bekend is van het verzet tegen de Romeinse 
heerser Julius Caesar? Deze Ambiorix werd lange tijd 
vergeten, maar werd na de onafhankelijkheid van Bel-
gië een ware held, niet alleen in Tongeren, maar in heel 
België. Dit is later verwerkt in de strip Astrix en Obelix. 

Na de stadswandeling brengen we een bezoek aan het 
Gallo-Romeins Museum. Hier wordt een overzicht van 
de romeinse geschiedenis van deze streek weergege-
ven.  
In dit museum worden naast de gangbare en te ver-
wachte dingen ook bijzondere voorwerpen getoond. 
Een bezoek aan de korte film (waarin Ceasar met een 
prachtig Vlaams accent spreekt) is ook zeer interessant. 
Men gaat op eigen gelegenheid door het museum. Het 
bezoek aan het museum zal ongeveer één uur duren. 
Hierna kunt u, op eigen kosten, de lunch gebruiken. 
Ook kan het centrum van Tongeren bezocht worden.  

Om 14:00 uur gaan we verder, richting Genk en bezoe-
ken het Provinciaal Domein Bokrijk (kortweg Bokrijk).  
In Bokrijk, een prachtig openluchtmuseum, zijn tiental-
len oude of bijzondere gebouwen herplaatst uit geheel 
Vlaanderen.  
Na het bezoek aan Bokrijk gaan we weer richting Ton-
geren. Nu niet in België, maar in Nederland. We rijden 
namelijk terug naar Boxtel, alwaar we op de rand van 
het buurtschap Tongeren bij restaurant ’t Tweespan 
ons afsluitend diner hebben. 
Wij hopen dat het een interessante en leuke dag 
wordt.  
 
 
 

Aanvullende informatie: 
Op diverse plekken zal er (mogelijk) met consumptie-
bonnen gewerkt worden. Dit is om het bedienend per-
soneel minder verwarring te geven. Waar dit zal gebeu-
ren zal op de dag zelf bekend gemaakt worden. 
 
Voor het diner is het nodig om te weten of u vlees of 
vis wilt eten. Uw keuze zal genoteerd worden bij aan-
melding en zal met kaartjes kenbaar gemaakt worden. 
Dit ook om het bedienend personeel behulpzaam te 
zijn. 
 
Denk er aan om uw paspoort of identiteitsbewijs mee 
te nemen. We gaan immers naar het buitenland. 
 
Aanmelden en kosten 
De kosten voor deelname aan deze excursie bedragen 
€ 70,- per persoon. 
Deelname is alleen voor leden van Heemkunde Boxtel. 
Alleenstaande leden kunnen tegen betaling van het-
zelfde bedrag een vriend(in) of kennis meevragen.  
Inbegrepen: vervoer per luxe touringcar, informatie-
pakket, koffie/thee en vlaai, entreeprijzen, drankje, 
gidsen en het afsluitend diner.  
Aanmelden kan via reis@heemkundeboxtel.nl  
of via: 06-20038604 (Frank de Bont) of 06-55515561 
(Wilbert Steenbakkers).  
Vermeld hierbij of u vlees of vis wilt bij het diner. 
Betaling geschiedt door overmaking van €70,- per per-
soon op rekening NL 79 RABO 012 871 2880 t.n.v. pen-
ningmeester Heemkunde Boxtel. U bent definitief inge-
schreven als deelnemer na ontvangst van het bedrag. 
U dient zelf voor vervoer naar en van het restaurant te 
zorgen. 
 
We hopen dat we jullie op deze mooie dag mogen ver-
welkomen. 
De reiscommissie: Frank de Bont, Elly van Hellemondt 
en Wilbert Steenbakkers 
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Colofon 

VOORZITTER: 

Vacant 

 

 

 

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.  

Bestuursaangelegenheden 
 
Wilbert Steenbakkers legt voorzitterschap Heemkunde 
Boxtel neer. 

“Sinds maart 2018 ben ik voorzitter van 
Heemkunde Boxtel. Helaas moet ik die func-
tie al snel na het aanvaarden ervan weer 
neerleggen. Redenen hiervoor zijn mijn druk-
ke werkzaamheden, die mijn 40-urige werk-
week in Venray in beslagnemen. Daarom kan 

ik dit voorzitterschap niet de tijd en aandacht  geven die 
het nodig heeft. Ik blijf wel lid van het bestuur van Heem-
kunde Boxtel en zal de andere taken binnen dat bestuur 
gewoon blijven uitvoeren.” 
Het bestuur van Heemkunde Boxtel betreurt maar respec-
teert deze beslissing en hoopt spoedig een nieuwe voor-
zitter uit ons midden te kunnen benoemen. Tot die tijd zal 
het zittende bestuur de voorzitterstaken waarnemen. 
 

Frank van Doorn stopt met zijn bestuurslidmaatschap. 
“ Na enige overpeinzingen heb ik in april van 
dit jaar besloten  om mijn bestuursfunctie 
neer te leggen. Ik heb een baan bij het Bra-
bants Historisch Informatie Centrum (BHIC) 
en vind dat mijn werk en hobby steeds meer 
op elkaar gaan lijken en kan het dan ook 

moeilijk combineren. 
Ik blijf wel beschikbaar voor ‘klussen’ binnen het bestuur 
en Heemkunde Boxtel. Op de achtergrond blijf ik ook be-
trokken bij het project Crossroads en Remembers, dat in 
het najaar flink zal uitpakken in Boxtel in verband met 75 
jaar bevrijding van Boxtel.” 
Het bestuur dankt Frank voor zijn inzet binnen Heemkun-
de Boxtel. 
 

Harrie van den Berg nieuw bestuurslid. 
Het bestuur heeft heemkundelid Harrie van 
den Berg bereid gevonden de plaats van 
Frank van Doorn over te nemen. Harrie is ook 
als vrijwilliger werkzaam bij de VVV en geeft 
daar rondleidingen door Boxtel. Ook is hij -en 
nu ook namens Heemkunde Boxtel- betrok-

ken bij de werkgroep ‘Wederopbouw’, de periode 1945-
1965. In maart 2020 zal Harrie zich formeel kandidaat 
stellen voor een bestuursfunctie en mag u daar als heem-
kundelid over stemmen. 
 

Vacature bestuurslid. 
Het zijn de jongste bestuursleden van Heemkunde Boxtel 
die ermee stoppen. Zij hebben dan ook een fulltime baan. 
Door de vele werkzaamheden (lees: projectgroepen) 
waarbij bestuursleden betrokken zijn krijgen de zittende 
bestuursleden misschien nu wel iets te veel werk op hun 
bordje. Uitbreiding van het bestuur is dan ook zeer ge-
wenst. Als u ambitie heeft om bestuurslid van Heemkunde 
Boxtel te worden kunt u contact opnemen met de secre-
taris Christ van Eekelen. U hoeft echt geen 65-plusser te 
zijn, we blijven proberen jongeren bij het Boxtelse erf-
goed te betrekken. Ook vrouwen zijn binnen het heem-
kundebestuur meer dan van harte welkom. 

Indien onbestelbaar:  
De Houtbreker 23, 5283 ME Boxtel


