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excursie 29 juni 2018 mei 2018



Mart van den Oever, gepensioneerd en gepassioneerd boomkweker uit Haaren neemt ons mee langs de bijzondere bomen van 
het wandelpark Molenwijk. 
Het park Molenwijk kent een brede variatie aan bomen. Bij de aanleg van het park in 1932-1934 werden duizenden ligusters en 
vele in- en uitheemse bomen geplant. Het toeval wil, dat de ligusters (7000 stuks) werden geplant door firma M. van den Oever 
uit Haaren 
De wandeling begint op het parkeerterrein van restaurant Molenwijk en Mart zal stil staan bij heel bijzondere bomen zoals de 
rode beuk, moerascypres, vleugelnoot, rode paardenkastanje, blauwe ceder, zilver- of witte esdoorn, krimlinde, haagbeuk, 
Amerikaanse eik, Hollandse linde en de plantaan. Elke boom heeft een verhaal, dat Mart voor ons uit de doeken zal doen, zodat 
we na deze excursie  nooit meer op dezelfde manier door het wandelpark zullen lopen.  
 
U kunt zich opgeven voor deze excursie door overmaking van €2,50 op rekeningnr.  
NL 79 RABO 0128 7128 80 t.n.v. Heemkundekring Boxtel. o.v.v. Molenwijk en uw naam. 
 
 
We verzamelen op het parkeerterrein voor Restaurant Mo-
lenwijk. 
 
Plaats:   Wandelpark Molenwijk 
Datum:  zaterdag 26 mei 2018 
Tijd:   14.00 uur tot 16.00 uur 
 

Bomen excursie wandelpark Molenwijk 



Excursie naar het Provinciehuis ‘s-Hertogenbosch 

Op uitnodiging van het CDA Statenlid Marianne van der Sloot organiseert Heemkunde Boxtel een excursie naar het 
Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch 
Deze excursie vindt plaats op: 
 
Vrijdag 29 juni 2018 13.00 uur 
Brabantlaan 1, 5216 TV ‘s-Hertogenbosch 
Opgave: E-mail    secretaris@heemkundeboxtel.nl  (of telefonisch 0411-675818) 
 
Het programma voor die middag: 
13.00  uur:        Aankomst Provinciehuis + Ontvangst met koffie/thee 
13.00-13.15 uur:         Politieke quiz 
13.15-14.00 uur:         Vraaggesprek met Statenlid 
14.00-15.00 uur:        Rondleiding Provinciehuis 
15.00-15.30 uur:     Bijwonen Statenvergadering  
15.30        uur:        Einde met groepsfoto 
 
Aan deze excursie zijn geen kosten verbonden. 
We spreken wel af, dat u op eigen gelegenheid naar ‘s-Hertogenbosch gaat en dat u om 12.45 uur voor de hoofdin-
gang van het Provinciehuis op elkaar wacht. 
Als u wilt deelnemen aan deze middag dient u zich op te geven via E-mail: secretaris@heemkundeboxtel.nl 
Ook opgeven met hoeveel personen u komt. Natuurlijk mag u een introducee meenemen. 
 
Tip: mooie fietstocht door het Bossche Broek  
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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.  

Oude foto’s van Boxtel 
Heeft u ook nog zo’n schoenendoos op zolder staan? 
Of ergens achter in de kast? Steeds meer Heemkunde-
leden laten hun oude foto’s scannen en op de beeld-
bank plaatsen. De laatste aanwinsten zijn afkomstig 
van Piet Snijders. Piet vond het tijd worden om zijn 
prachtige collectie aan het grotere publiek te tonen. 
Van hem staan veel foto’s van de restauratie van de 
kerktoren, de wederopbouw van het afgebrande Ka-
nunnikenhuisje en van het restaureren van het Hofje 
op de beeldbank. Als u ook nog oude foto’s heeft, die 
Heemkunde Boxtel op de beeldbank mag plaatsen, 
neem dan contact op met Christ van Eekelen via 
foto@heemkundeboxtel.nl  of telefonisch 0411-
675818. U krijgt, als u dat wil, de foto’s 
ongeschonden terug. 
U kunt de foto’s bewonderen op 
 www.beeldbankboxtel.nl  

Met deze woorden onthulde burgemeester Mark 
Buijs, donderdag 26 april 2018, dat ons Heemkunde
(bestuurs)lid pater Hans de Visser werd benoemd in 
de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Buijs roem-
de Hans om zijn grote inzet voor de gemeenschap van 
Boxtel. Hans schreef meerdere boeken over Boxtel en 
heeft daarmee bijgedragen aan de geschiedschrijving 
van Boxtel. Naast zijn vrijwilligerswerk voor Heemkun-
de Boxtel zet hij zich ook geheel vrijwillig in voor de H. 
Hartparochie, De Heilig Bloedprocessie en het Muse-
um Boxtel. Hans treedt nooit op de voorgrond en is 
heel correct, rekening houdend met emoties en ge-
voelens van iedereen. Hij verbindt veel vrijwilligers, 
heemkundigen en archeologen. Heemkunde Boxtel 
feliciteert Hans de Visser van harte met deze Koninklij-
ke onderscheiding. (foto: Rini van Oirschot) 

“Het heeft Zijne  Majesteit behaagd ” 
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