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Als je je ogen in 
Boxtel goed de 
kost geeft, zie je 
veel meer gevel-
stenen dan je zou 
verwachten. 
Beeldhouwer Cor 
van Oosterhoud 
uit Lith praat ge-

passioneerd over zijn vak als steenhouwer. Over het 
maken en restaureren van gevelstenen in het alge-
meen maar ook speciaal over Boxtelse gevelstenen. 
Onder andere de gevelsteen voor het ‘Wasch- en 
Strijkmuseum’’ (Museum Vekemans) maar ook de ge-
velsteen van het Oertijdmuseum aan de Bosscheweg is 
van zijn hand.  
Onlangs werd door hem het oude Boxtelse gemeente-
wapen gerestaureerd, ooit gekapt uit hardsteen en 
ingemetseld in het Timpaan van het voormalig ge-
meentehuis van Boxtel anno 1843, voorstellende St.-
Petrus met acht merletten. (zie foto cover) Thans kun 
je het wapen bewonderen aan de zijkant het Gemeen-
tehuis aan het Januspad. Het werd door Cor van Oos-
terhoud gerestaureerd en met een minerale verf inge-
kleurd.  
Cor maakt niet alleen gevelstenen maar ook (graf)

monumenten. Zo staat er op de begraafplaats Munsel  
sinds 2010 een monument speciaal vervaardigd voor  
overleden kinderen. 
In 2018 werden de acht overgebleven kruiswegstaties 
van het processiepark door Van Oosterhoud onder 
handen genomen. De tableaus werden gereinigd, voe-
gen gerepareerd  en de sculpturen geïmpregneerd met 
bijenwas. 
In zijn atelier, Pierre Juste, maakt hij gebruik van eeu-
wenoude technieken van de steenhouwer en vult deze 
technieken aan met hedendaagse gereedschappen en 
mogelijkheden. 
Laat u verrassen wat er over gevelstenen allemaal te 
vertellen valt.  

Donderdag 28 november 2019 om 20.00 uur  
in zaal Rembrandt, Rechterstraat 56 Boxtel. 

‘Gevelstenen’ 
Lezing door Cor van Oosterhoud 

Na mijn opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam,heb ik de Vakopleiding Natuursteen te Utrecht 
gevolgd. Tijdens deze opleiding kreeg ik intensief te maken met alle aspecten van het bewerken van natuursteen. 
Het bewerken van natuursteen met hamer en beitel had mijn voorkeur. Ook kwam ik in aanraking met de restau-
ratie van natuursteen. De combinatie van kunstzinnig en ambacht was mij ‘op het lijf geschreven’. Vrij snel ben ik 
zelfstandig gaan werken als beeldhouwer/restaurateur van natuursteen en Atelier Pierre Juste was een feit. 
De behoefte aan vakmensen in de natuursteen was en is groot; hierdoor komen de opdrachten uit het gehele 
land; van monumenten vervaardigen tot  restauratie en het vervaardigen van gevelste-
nen in reliëf en is inmiddels mijn specialiteit geworden. 
Een gevelsteen geeft een woning of bedrijfspand een persoonlijk karakter, om een ei-
gen merk te geven en verfraait tenslotte een gevel. 
Zoals in vroegere tijden vele gevelstenen zijn gemaakt, de verhalen die de stenen zelf 
spreken zijn dezelfde.  
Cor van Oosterhoud 
www.atelierpierrejuste.nl 

Processiepark Duinendaal 

Foto: Henk van Weert | ©2018 Stichting Brabants Centrum Boxtel 

Gevelstenen 
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Excursiereis 2019 – Tongeren en Bokrijk 
Op zaterdag 21 september ging een volle bus met be-
langstellenden op weg naar België. Een groep van 50 
personen had zich verzameld bij het startpunt. In de bus 
werd extra informatie over de plekken welke deze dag 
bezocht gaan worden uitgereikt, evenals rond te delen 
snoepjes.  
De Belgische bus bracht ons eerst naar Stein, alwaar 
koffie of thee en vlaai stonden te wachten. Genietend 
van deze deugden kwamen de gesprekken al op gang!  
Vervolgens ging de reis verder richting het Belgische 
Tongeren.  

Terwijl de kerktoren in de verte al zichtbaar werd, was 
men nog druk bezig met buurten. Maar men werd toch 
wel nieuwsgierig wat deze stad allemaal te bieden heeft. 
De groep werd in tweeën verdeeld en de gidsen, een 
echtpaar, gingen met ons op pad. Er werd niet alleen 
voldoende informatie gegeven, er was ook zeker ruim 
de tijd om zelf te kijken.  
Via het begijnhof werd er richting centrum getrokken, 
waarbij ook een bezoek aan de Onze-Lieve-
Vrouwebasiliek gebracht werd. Het beeld Christus op de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
koude steen en het Onze Lieve Vrouw Oorzaak onzer 
Blijdschap uit 1479 trokken ook veel bekijks.  
Het einde van de stadstour was bij het Gallo-Romeins 
Museum. In dit museum wordt onder andere de ge-
schiedenis van deze streek weergegeven, alsmede de 
Romeinse tijd van Tongeren, met daarbij natuurlijk ook 
Ambiorix, de Koning der Eburonen. Dit schitterend muse-
um trok volop de aandacht. 
Na het bezoek aan het museum was er gelegenheid om 
het centrum van Tongeren te bekijken. Tevens werd 
gebruik gemaakt van de lunch, of een Belgisch biertje.  
Na de lunch ging de bus richting Genk, alwaar we het 
Provinciaal Domein Bokrijk bezochten. Dit openluchtmu-
seum kon men op eigen gelegenheid bekijken. Even 
naar de snoepwinkel voor Gentse Neuzen, of naar de 
duiventoren of een schitterend landhuis, er was van al-
les te zien en te doen. De donderpreek van meneer pas-
toor maakte ook indruk op de aanwezigen. Door diverse 
mensen werd de middag ook aangegrepen om verhalen 
uit het verleden op te halen. Genietend van een pintje 
of ander drankje, van een ijsje en van het schitterende 
zonnige weer vloog de middag voorbij.  

De terugtocht naar Boxtel verliep ook soepel. Na aan-
komst bij ’t Tweespan op de grens van het Boxtelse Ton-
geren kon men genieten van een 3-gangen keuzediner. 
Heerlijk. Ook deze avond was gezellig en goed. Al met al 
een zeer geslaagde dag , waar we als organisatie met 
genoegen op terug kijken 
 
Wilbert Steenbakkers, namens de reisorganisatie 
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E-mail: penningmeester@heemkundeboxtel.nl 
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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.  

Vooruitblik naar 2020 

Lezingen in zaal Grand Café Rembrandt 
16 jan. Paul Spapens       Bijgeloof in Brabant 
20 feb. P. van Hees         Van jaarmarkt tot kermis 
16 apr. H.v.d. Eeden         Ons Jet en ons Zus 
24 sept. onbekend         lezing 
22 okt. P. Peeters          Bourgondiërs in Brabant  
26 nov. onbekend             lezing 
 
Ledenvergadering 
19 mrt. Algemene Ledenvergadering en uitreiking 
  Heemkundepluim 
Excursies 
voorjaar kleine excursie 
19 sept. grote bus excursie  bestemming onbekend 

Wij deden mee en u heeft op ons gestemd.  De 68 
stemmen die op Heemkunde Boxtel werden uitge-
bracht leverden het bedrag van  €371,53 op. Hartelijk 
dank voor uw stem. 

25 mei 1933. Gouden bruiloft van  
Martinus Voets en Petronella Karsemakers  
Martinus Voets, geboren 25-1- 1859 te Boxtel, overle-
den 22-1-1944 te Boxtel, locomotiefpoetser van be-
roep, gehuwd op 25-5-1883 te Boxtel met 
Petronella Karsemakers, geboren 3-8-1862 te Sint-
Michielsgestel en overleden op 19-2-1952 te Boxtel  

Uit de beeldbank 

Heeft u ook nog foto’s in de oude schoenendoos? 
Neem contact op met foto@heemkundeboxtel.nl 
Of met 0411-675818. Wij maken een scan en u krijgt 
de originele foto terug 

Indien onbestelbaar:  
De Houtbreker 23, 5283 ME Boxtel


