Juryrapport Heemkundepluim 2019.

De juryleden zijn vanaf het najaar 2018 een aantal keren bijeengekomen om het bestuur van
Heemkunde Boxtel een voordracht te doen voor de Heemkundepluim 2019, welke voor het vijfde
jaar vanavond zal worden uitgereikt. Het was geen gemakkelijk keuze, vele namen met bijbehorende
activiteiten passeerden de revue, want de winnaar behoorde wel zijn sporen te hebben verdiend
zeker op Heemkundegebied.
Deze inmiddels geworden Boxtelaar is niet alleen een heemkundige, maar heeft in tal van
verschillende verenigingen, stichtingen en belangengroepen gezeten. Ik kan u verklappen het is een
man, die iedereen hier wel kent en waar velen mee te maken hebben gehad bijvoorbeeld als leraar,
acteur, muzikant, adviseur bij verbouwingen, dorpsgids, wandelaar of kleuranalist. Beste Jan
Swinkels, Heemkunde Boxtel heeft de eer om jou vanavond, op voordracht van de jury, de
Heemkundepluim 2019 toe te kennen, vanwege je tomeloze inzet voor en vooral met de Boxtelse
gemeenschap. “Ik heb het nooit alleen gedaan, altijd met mensen om me heen” is jouw eigen
gezegde! Hier ben je terecht trots op en dat mag.

Vanwege je werk als docent op de Schildersschool Sint Lucas ben je vanuit Horst naar Boxtel
verhuisd. Als Prins Jan dun urste, ben je de eerste carnavalsprins van Boxtel in 1963 geworden. Als
regisseur was je vele jaren betrokken bij de zittingsavonden en Openbaar Carnaval en vele decors zijn
mede door jou geschilderd. Muzikaal zoals je bent heb je vele muziekgezelschappen mede opgericht
zoals de Lucasband, Buchestelle en Uit den Vreemde. In de tijd dat het monumentenbeleid in Boxtel
te wensen overliet, richtte jij mede met inmiddels oud-burgemeester Rombouts de
monumentencommissie op en nam er zitting in. Vele eigenaren van historische panden wisten jou,
zowel binnen als ver buiten Boxtel, te vinden voor kleuranalyse zodat hun pand uiteindelijk stond te
schitteren in hun gemeente.
Mede oprichter van het museum Piet Dorenbosch waarvoor je vele fototentoonstellingen hebt
gemaakt. Niet alleen daar, maar op tal van plaatsen in onze gemeente, heb je met je fotocamera
actuele situaties vastgelegd, om deze naast de geschiedenis en afgebroken panden te leggen, om zo
de verandering aan te geven. Hiervoor is mede de fotoclub opricht. Bij de opheffing van het museum
en verhuizing naar het MUBO verhuisden de vele fotobladen mee, om daar in het archief te worden
bewaard. Voor het MUBO restaureer je nog steeds regelmatig schilderijen en bustes. Het door
Ninaber- van Eyben meters hoge geschilderde Sint-Jorisschilderij, uit de al vele jaren afgebroken
Brandweerkazerne, heb je in het MUBO gerestaureerd.
Je bent een echte wandelaar, want bijna dagelijks zien we je door ons dorp wandelen. Altijd even
vriendelijk en maak je een praatje. Tot aan de opheffing in 2011 ben je rondleider bij De Kleine Aarde
geweest. Vanaf de start in 2010 tot heden ben je dorpsgids bij de VVV Boxtel en je hebt meegewerkt
aan het opzetten van de verschillende themawandelingen.
Met de vierde jaars studenten en leerkrachten van Sint Lucas heb je tijdens zomervakanties in 25 jaar
26 Franse kerken gerestaureerd. Dit had je niet gekund zonder je maatje, steun en toeverlaat Annie!
Zij staat altijd achter maar vooral naast je, Annie dank je wel! Als die zolder van jullie eens kon praten
dan hadden we nu een heel dik Boxtels geschiedenisboek gehad. Jan, je bent erelid van de
voetbalvereniging ODC voor je jarenlange trouwe inzet als trainer en voorzitter. Kortom Jan, het kan
niet anders, jij hebt de Heemkundepluim 2019 dik verdiend en de jury wil je op hiermee hartelijk
feliciteren.
Jury Heemkundepluim.
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