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HENDRIK VERHEESJAAR 2013
December 2003 werd Stichting Cultuurgeschiedenis Boxtel - Meierij 'Hendrik Verhees'
opgericht. Voorjaar 2006 waren voldoende fondsen geworven om het ambitieuze Hendrik
Verheesproject I te realiseren. Tussen donderdag 24 augustus van dat jaar en vrijdag 28
november 2008 werd een aantal deelprojecten gerealiseerd. tijdens een symposium in
Podium Boxtel betrof dat:
- de presentatie van het fraai vormgegeven, door de Boxtelse historicus Hans Pel geschreven
boek Op de kaart gezet, Hendrik Verhees 1744-1813, met daarin opgenomen alle bekende
en beschikbare kaarten van Verhees;
- de première van een mobiele expositie over leven en werk van Verhees met een
documentaire op dvd.
Daarnaast werden in de loop van 2007 en 2008 gerealiseerd:
- een Hendrik Verheeswandel- en -fietsroute;
- een scholierenproject;
- een kunstwerk (De Maat der Dingen op rotonde De Goor);
- deze website (vanaf augustus 2006).
Alle informatie over dit eerste Hendrik Verheesproject vindt u - desgewenst - terug in het
archief op deze website.
Toen het eerste project ten einde liep werd voorzichtig de blik op de toekomst gericht en
gingen stemmen op om vijf jaar later, medio 2013, een vervolgproject te realiseren. Waarom
in 2013? Vrijdag 23 april 1813 overleed Hendrik Verhees te Boxtel. In 2013 herdenken we
derhalve zijn tweehonderdste sterfjaar.

HENDRIK VERHEESPROJECT II IN 2013
Met de voorbereidingen is het Stichtingsbestuur reeds ruim één jaar geleden begonnen en
onlangs is duidelijk geworden dat een en ander ook financieel haalbaar is. Het Hendrik
Verheesproject II kent een tiental deelprojecten, die op nader bekend te stellen data zullen
worden gerealiseerd. Daarover zult u in de lokale en regionale pers tijdig nader over worden
geïnformeerd, evenals op deze website. Het, nieuwe beeldmerk van het Hendrik
Verheesproject II treft u bovenaan dit verhaal aan.
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Voor realisatie van het project is financiële ondersteuning gezocht en gekregen van een
aantal sponsors. De namen treft u onderaan dit artikel en elders op de website, onder de
knop sponsors. Bij voorbereiding èn uitvoering van diverse deelprojecten is samenwerking
aangegaan met andere instanties, te weten: Kunststichting Boxtel; Cultuurbox;
horecabedrijven Auberge Van Boxtel, restaurant En Garde, De Ceulse Kaar en Het Hof van
Liempde; Gemeente Boxtel.

DE TIEN DEELPROJECTEN
1.

BANIEREN / LEDBORDEN BIJ INVALSWEGEN (ca. april-december 2013)
Er staan reeds op diverse locaties in Boxtel masten - per locatie drie stuks - met
banieren waarop informatie wordt gegeven. Op diverse plaatsen komen er nog een
aantal masten bij, alsmede led-informatieborden. Deze middelen worden in 2013
mede ingezet om het Hendrik Verheesjaar onder de aandacht te brengen.

2.

HENDRIK VERHEES DINERBON (13 november 2012 - 1 juni 2014)
In samenwerking met een viertal Boxtelse horecabedrijven wordt een Hendrik
Verheesdiner geïntroduceerd. Dit kan bij bezoek aan een van de deelnemende
restaurants worden besteld, doch men kan tevoren ook Hendrik
Verheesdinerbonnen kopen, of bestellen via deze website (zie knop op homepage).
Tip: deze Hendrik Verheesdinderbon is uiteraard ook als geschenk te geven of op te
nemen in kerstpaketten etc.

3.

PERMANENT ONDERKOMEN MOBIELE EXPOSITIE (vanaf ca. september 2013)
De mobiele expositie over leven en werk van Hendrik Verhees met een
documentaire op dvd die afpespeeld wordt op een lcd-scherm ligt thans in opslag.
Boxtel krijgt in de linkervleugel van het Ursulagebouw aan de Baroniestraat een
nieuw museum waarin de collecties van het huidige museum Piet Dorenbosch; de
collectie Gaudete (volksdevotie), materiaal van Gilde Sint-Barbara & Sint-Joris,
alsmede de mobiele expositie Hendrik Verhees een gezamenlijk een onderkomen
krijgen. Het is de bedoeling het nieuwe museum (naar een passende naam wordt nog
gezocht) in de loop van voorjaar 2013 te openen.

4.

HENDRIK VERHEESWANDEL- EN -FIETSROUTE (mei -december 2013)
Deze wandel en fietsroute maakte ook deel uit van het eerste project. De routes zijn
nog beperkt in gedrukte vorm verkrijgbaar (VVV), doch tevens - als PDF-bestand vanaf deze website te downloaden. Het is de bedoeling de routes hernieuwd onder
de aandacht te brengen. Tevens zal in samenwerking met het VVV een Hendrik
Verheeskuiertocht door het centrum worden gerealiseerd.

5.

PLAATSEN INFORMATIEBORDJES (april 2013)
Er worden op diverse locaties in Boxtel informatiebordjes geplaatst op plaatsen waar
iets herinnert aan leven en/of werk van Verhees. Dinsdag 23 april wordt één van de
bordjes officieel onthuld.
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6.

EDUCATIEF PROGRAMMA VOOR SCHOLIEREN (april)
In samenwerking met Cultuurbox wordt een educatief programma ontwikkeld voor
scholieren van de groepen 5 en 6 basisonderwijs. Naar het zich laat aanzien zullen
hieraan honderden scholieren deelnemen. Een deel ervan wordt, onder leiding vna
de leerkracht in de klas uitgevoerd. Oud-leraar Theo v.d. Heuvel komt als
verhalenverteller op de deelnemende scholen op bezoek met een verhaal over
Hendrik Verhees. Tot slot wordt een wandeling door het centrum van Boxtel gelopen
die de naam Speur je rijk! heeft meegekregen.

7.

KUNSTOBJECT PROJECT PRINCENLANT (september)
Samen met Kunststichting Boxtel werd gewerkt aan de totstandkoming
van een kunstwerk dat in september 2013 zal worden geplaatst èn onthuld. Het
kunstobject staat in relatie met Hendrik Verhees. Het werd ontworpen door de
Boxtelse kunstenar Marten Groen en werd door hem Beeld op Hendrik Verhees
gedoopt.

8.

HENDRIK VERHEESCULTUURWAARDERING (vrijdagavond 1 november 2013)
In 2013 wordt een Hendrik Verheescultuurprijs ingesteld die voor de eerste keer zal
worden uitgereikt. De prijs draagt de naam de Jonkers-Van der Veldencultuurprijs.
In de toekomst zal deze prijs elke 5 jaar worden toebedeeld.

9.

PLAATSEN HISTORISCHE LANTAARNS (november 2013)
In een deel van het centrum zullen historische straatlantaarns worden geplaatst.
Tevens zal daarbij aandacht worden geschonken aan de lantaarnkwestie die in
Boxtel speelde in de tijd dat Hendrik Verhees hier schepen was.

10.

PRESENTATIE BOEKJE OVER LEVEN EN WERK VAN HENDRIK VERHEES
(oktober 2013)
Najaar 2013 zal een boekje worden gepresenteerd over leven, werk van Hendrik
Verhees, almede het tijdsbeeld waarin hij leefde. Vanaf einde 2012 tot en met
september 2013 zal een deel ervan tweewekelijks in Boxtels weekkrant Brabants
Centrum verschijnen.

>>> Op de homepage van deze website treft u achter de knop DEELPROJECTEN tien
subknoppen die elk aanvullende informatie inzake een deelproject geven.
_________________________________________________________________________________
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