
   

Ingediende projecten Brabantse Erfgoedprijs 2015 

 

Balkon aan de Maas - uitkijkplek bij gemaal www.blom-

moors.nl/project.php?opgaveid=2&projid=71&taal=NL 

Waar: gemaal Gansoyen (nabij Drongelen, red.) 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "Op hun fietstocht over de Zomerdijk kunnen 

passanten vanaf dit voorjaar kennis maken met het verhaal van Gansoijen het dorp dat verdween 

in de strijd tegen het water bij aanleg van de Bergsche Maas in 1894."  

 

Bèrge dur ut lint http://www.bergedurutlint.nl/ 

Waar: Berghem 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "De belangrijkste doelstelling van onze activiteiten 

is het conserven vastleggen en uitdragen van het cultureel erfgoed (waaronder het dialect) van 

ons (= een creatief collectief bestaande uit negen mannen - overgenomen uit het 

indieningsformulier, red.) geboortedorp Berghem."  

Social Media: www.facebook.com/50KlurreBergs 

  

Beyond Borders www.beyond-borders.nu 

Waar: Tilburg 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "Realisatie denktrein. Een onderzoek naar de 

betekenis van WOI -100 jaar na dato- voor de eenwording van Europa op lokaal, nationaal en 

internationaal de rol, niveau en deels mobiel, erfgoed: een polygonale hal (...) en een historische 

restauratiewagon, omgedoopt tot ‘denktrein’." 

Social Media: www.facebook.com/beyondborderstilburg 
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Biennale Kunst in de heilige Driehoek 

Waar: Oosterhout 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "(...) organiseert in 2016 de eerste expositie van de 

Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek een tweejaarlijks internationaal evenement waarbij 

kunstenaars uit het internationale top-segment exposeren in de kloosters van de Heilige 

Driehoek." 

  

Biesboschdorp Lage Zwaluwe rond 1900 www.zwaluwsehavenfeesten.nl 

Waar: Lage Zwaluwe 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "Tijdens de Zwaluwse Havenfeesten van 2015 is er 

voor het eerst een thema aan het feest gehangen “Biesboschdorp Lage Zwaluwe rond 1900”. Met 

dit thema heeft het bestuur diverse doelen voor ogen (...) Behoud van cultuurhistorie [en] (red.) 

vergroten van de sociale cohesie in het dorp Lage Zwaluwe (...)" 

Social Media: www.facebook.com/ZwaluwseHavenfeesten  Twitter: @HvenfeestenLZ 

  

Boerderij de Pekhoeve www.boerderijdepekhoeve.nl 

Waar: Ulvenhout 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "Restauratie en herbestemmen Rijksmonumentale 

Boerderij De Pekhoeve te Ulvenhout." 

  

Boxmeerse Vaartprocessie http://www.boxmeersevaart.nl 

Waar: Boxmeer 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "Sinds het begin van de 15e eeuw trekt op de 

zondag veertien dagen na Pinksteren 'de Vaart' door de versierde straten van Boxmeer. Elk jaar 

zijn duizenden bezoekers getuige van een prachtig schouwspel waaraan honderden schoolgaande 

kinderen uit Boxmeer en de omliggende dorpen meedoen. Samen met gilden en 

muziekgezelschappen en een groot aantal vrijwilligers maken zij de bloedprocessie tot een van 

de belangrijkste (culturele) evenementen van Boxmeer." 

http://www.zwaluwsehavenfeesten.nl/
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Social Media: www.facebook.com/BoxmeerseVaart 

  

Brabantse 

Beauties http://www.omroepbrabant.nl/?news/2068651123/Brabantse+Beauties+2014.aspx (tijd

elijke site) 

Waar: Noord-Brabant 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "Nieuwe/jonge en ervaren filmmakers doen 

voorstellen voor documentairefilms. Een jury beoordeelt deze aanvragen en het streven is dat 8 

films per jaar een financiële (start)bijdrage krijgen. De makers worden vervolgens gekoppeld aan 

een producent die de film helpt ontwikkelen financieren produceren en distribueren. Brabantse 

Beuaties is nooit ontwikkeld als erfgoedproject maar de praktijk toont aan dat het wel een 

erfgoedproject is: Erfgoed als eindpunt." 

  

Brandevoort in Beeld www.historievanbrandevoort.nl 

Waar: Helmond 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier):"Het project moet in een nieuwbouwwijk 

(=Brandevoort, red.) waar nu weinig of geen historische informatie te vinden is op een nieuwe en 

aangepaste wijze het gevoel voor historische kennis en besef weer terug brengen." 

  

(mest) Bruggen over rivier De Aa en "lopen" (http://www.Aabruggen.nl - site onder 

constructie) 

Waar: rivier De Aa 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "Vastleggen van de geschiedenis (zover te vinden 

is) van alle bruggen over rivier De Aa en "lopen". Alleen rivier De Aa kent al een stroom van 

meer dan 70 kilometer. Daarnaast zijn er vele loopjes waarvan we het aantal kilometers (nog) 

niet precies kennen. De huidige, overgebleven bruggen professioneel in beeld brengen en alles te 

bundelen. (boek, e-boek en video)"  

Social Media: www.facebook.com/pages/Aa-bruggen/470672726421749  Twitter: 

@LindersWilbert 
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Building With Textiles http://www.textielmuseum.nl/nl/tentoonstelling/building-with-textiles-

expo 

Waar: Tilburg 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "Building with Textiles is een uniek project waarin 

vakmanschap en meesterschap hand in hand gaan en kennis en kunde wordt overgedragen door 

collectie opdrachten educatie en een museale tentoonstelling in elkaar te verweven binnen een 

MVO aspect." 

Social Media: www.facebook.com/textielmuseum.nl  Twitter: @textielmuseum.nl 

  

CHV Educatie www.chveducatie.nl 

Waar: Veghel 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "CHV Noordkade is een bijzonder stukje Veghel 

waar culturele bedrijven en ondernemers mixen en mengen. Erfgoed Brabant, Gertrude van den 

Elzen Heemkundekring Vehchele MIK Pieter Brueghel en SIEMei werkten samen met Plein23 

aan een erfgoededucatie project voor de groepen 5-6 en 7-8. [red.])"  

Social Media: Twitter @Plein23 

  

Coöperatie Vertrouwen U.A. www.cooperatie-vertrouwen.nl 

Waar: Noord-Brabant 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "Coöperatie Vertrouwen U.A. (...) heeft als doel 

het opnieuw in de vaart brengen van een historisch zeilend vrachtschip. Het schip gaat onder zeil 

vracht vervoeren langs Brabantse wateren naar Brabantse dorpen en steden." 

Social Media: Twitter @coop-vertrouwen 

  

De dodendraad leeft http://bit.ly/dodendraadleeft 

Waar: (Brabants deel van) Belgisch-Nederlandse grens 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "De Dodendraad was een elektrische 

grensversperring uit de eerste wereldoorlog die langs de hele Belgisch-Nederlandse grens werd 
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http://www.textielmuseum.nl/nl/tentoonstelling/building-with-textiles-expo
http://www.facebook.com/textielmuseum.nl
http://www.chveducatie.nl/
http://www.cooperatie-vertrouwen.nl/
http://bit.ly/dodendraadleeft


gezet. (...) “De dodendraad leeft” is een landkunstwerk en erfgoedproject dat de herinnering 

levend houdt aan deze draad." 

Social Media: www.facebook.com/dodendraad 

  

De Drie Wijzen herrijzen! www.heemkundekringtilburg.nl en www.driekoningen.yurls.net 

Waar: Tilburg e.o. 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier):"De traditie Driekoningenzingen staat op de 

Nationale Inventaris van het Immaterieel Erfgoed met bedoeling deze levend te houden. Door 

terugloop is ontwikkeling van een eigentijdse aanpak, inhoud en doelstelling noodzakelijk. [De 

heemkundekringen uit Tilburg zetten hiervoor samen met partners een breed scala activiteiten 

op] (red.)."  

Social Media: Twitter @hkktilborch 

  

De Eeltformule www.eeltweb.nl/aardappeleelters 

Waar: Noord-Brabant 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "Erfgoed is het fossiel van een verhaal. Een 

statische, gestolde herinnering die ons gapend aanstaart. EELT Theatercollectief biedt 

antistollingsmiddel: de Eeltformule. Als een creatieve archeoloog reanimeert EELT verhalen en 

plakt scherven van erfgoedschatten tot wonderbaarlijke nieuwe creaties: ‘Aardappeleters’ wordt 

bijvoorbeeld ‘Kauwconcert’." 

Social Media: www.facebook.com/EELTtheatercollectief  Twitter @EELTweets 

  

De Heimolen: van graan tot brood www.deheimolen-rucphen.nl (onder constructie) 

Waar: Rucphen 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "Initiatiefnemers hebben het plan opgevat om de 

molen weer in bedrijf te nemen en te gaan ontwikkelen tot een zorgmolen met horecavoorziening 

(...) rondom het thema 'Van Graan tot Brood'". 

  

De meisjes van toen www.demeisjesvantoen.nl 

http://www.facebook.com/dodendraad
http://www.heemkundekringtilburg.nl/
http://www.driekoningen.yurls.net/
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Waar: Noord-Brabant 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "De oorlog was nog maar net voorbij toen een 

tekenleraar zijn leerlingen vroeg om hun herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog op papier 

te zetten. De kindertekeningen verdwenen in de vergetelheid en doken pas jaren later weer op. 

Ruim 30 tekenaars zijn gevonden. Aan de hand van hun tekening vertellen de oud-leerlingen 

over hun belevenissen toen en zijn diverse projecten ontwikkeld (red.)." 

Social Media: www.facebook.com/demeisjesvantoen 

  

Draaien op perslucht www.destoommachine.nl 

Waar: Oisterwijk 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "De Stichting Stoommachine Oisterwijk heeft zich 

ten doel gesteld om het Rijksmonument Machinekamer met inhoud ( stoommachine) van de 

voormalige leerfabriek (K.V.L.) in stand te houden te renoveren en te exploiteren." 

Social Media: www.facebook.com/de.stoommachine 

  

Educatief programma EDAH-Museum www.edahmuseum.nl 

Waar: Helmond 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "(...) 

de laatste jaren voor diverse leeftijdsgroepen projecten/programma's ontwikkelt om leerlingen / s

tudenten kennis te  laten maken met  industrieel erfgoed."  

  

Educatieproject 70 jaar Operatie Market Garden https://omgveghel.wordpress.com/ 

Waar: Veghel 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "Veghel functioneerde van 14 t/m 20 september als 

middelpunt van de 70 jarige herdenking Operation Market Garden met een Basecamp vol 

activiteiten waar levende geschiedenis historie en educatie centraal stonden." 

Social Media: Twitter @Plein23 

  

http://www.facebook.com/demeisjesvantoen
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Elshoutse Zeedijk – Militaire geschiedenis in natuurlandschap van vandaag 

Waar: Heusden 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "In de periode 2011 – 2014 is de betekenis van de 

cultuurhistorisch erfgoed van de Elshoutse Zeedijk in delen zichtbaar gemaakt. (...) In 2015 en 

2016 [wordt] (red.) militaire geschiedenis  blootgelegd door het herstel van een volgend groot 

sluiswerk. De herstelde werken zullen een nieuwe functie krijgen (...)." 

  

EMobiel, mobiele en interactieve presentatieruimte van Eindhoven 

Museum http://eindhovenmuseum.nl/museuminfo/emobiel.html 

Waar: Eindhoven 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "De EMobiel is een mobiele presentatieruimte, 

waarmee Eindhoven Museum thema’s uit de geschiedenis van Noord-Brabant op onverwachte 

locaties in Eindhoven toont." 

Social Media: www.facebook.com/eindhovenmuseum.nl  Twitter @eindhovenmuseum 

  

Gedenkproject Vrijheid doorgeven www.tilburguniversity.edu/humanities/cobbenhagencenter 

Waar: Tilburg 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "In 2015 is het zeventig jaar geleden dat de 

Tweede Wereldoorlog eindigde. [In dit project verbindt] (red.) dilemma’s waar de universitaire 

gemeenschap zich in oorlogstijd voor gesteld wist [met] (red.) de dilemma’s die studenten van 

nu bezig houden." 

  

Halvezolenlijn van Moerputtenbrug naar Moerdijkbrug www.langstraatspoorbruggen.nl & 

www.langstraatspoorlijnwest.n 

Waar: Lage Zwaluwe naar Den Bosch  

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "(...) renovatie van de spoorbruggen in de 

Halvezolenlijn en voor hergebruik van deze vroegere spoorlijn als fiets- en wandelverbinding." 

  

http://eindhovenmuseum.nl/museuminfo/emobiel.html
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Herbestemming Watertoren in de meest gastvrije stad van het land s'- 

Hertogenbosch www.facebook.com/watertorendenbosch 

Waar: Den Bosch 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "Door herbestemming zorgen voor een duurzame 

(financiële) exploitatie zodat de toren tot in lengte der jaren kan worden behouden zonder 

financiële bijdragen van derden."  

Social Media: www.facebook.com/watertorendenbosch 

  

Het goud van Schorsmolen & Fellenoord http://www.hetgoudvansf.nl/  

Waar: Breda 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "Het goud van Schorsmolen & Fellenoord brengt 

bewoners met zichzelf elkaar en de wijk in contact. Zo laten we met en aan bewoners de enorme 

culturele en maatschappelijke waarde van hun eigen verhalen de geschiedenis van hun wijk en 

hun eigen rol hierin zien." 

Social Media: www.facebook.com/hetgoudvansf  Twitter @hetgoudvansf 

  

Het Huysmuseum www.huysmuseum.nl 

Waar: Etten-Leur 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "De doelstelling van het Huysmuseum is om de 

stigma omtrent de psychiatrie en de psychiatrische patiënt bespreekbaar te maken [onder het] 

(red.) motto (...): "Ontmoetingen zijn de beste manier om vooroordelen te overwinnen"! (...) door 

middel van rondleidingen aan kinderen scholieren van zorgopleidingen op diverse niveaus." 

Social Media: www.facebook.com/HuysmuseumNL 

  

Het 'Prisonneke' van Budel-Dorplein www.heemkundekringcranendonck.nl 

Waar: Budel 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "(...)het kleine particuliere gevangenisje van 

Nederland in het Franstalige Dorplein 'Prison' gedoopt [en na] (red.) vele vele vele uren 

http://www.facebook.com/watertorendenbosch
http://www.facebook.com/watertorendenbosch
http://www.hetgoudvansf.nl/
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vrijwilligerswerk werd het prachtig gerestaureerde gebouwtje in juli 2014 officieel geopend en 

daarmee aan de gemeenschap teruggeven." 

  

Huis van Kropholler: architect met passie www.huisvanwaalwijk.nl  

Waar: Waalwijk 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "(...)expositie met aandacht voor de 

ontstaansgeschiedenis van het Raadhuis [van Waalwijk] (red.) een foto-expositie door de 

fotoafdeling van Heemkundekring de Erstelinghe trouwfoto’s gemaakt in en bij het Raadhuis 

gemaakt door de jaren heen rondleidingen en educatieve projecten." 

  

70 Jaar bevrijding in beeld www.museumboerderij.nl 

Waar: Heeswijk-Dinther 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "Het project brengt a.d.h.v. tientallen interviews 

met mensen die de oorlog nog hebben meegemaakt veel pas ontdekt foto-materiaal het vinden 

van een oorlogsdagboek het krijgen van veel op zolders bewaard oorlogsmateriaal oorlog en 

bevrijding in beeld." 

  

JeDeWe Herleeft jedeweherleeft.nl  

Waar: Schijndel 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "(...) Community art (CA) [wordt] (red.) ingezet 

(...) om lokaal industrieel erfgoed opnieuw op de kaart te zetten." 

Social Media: www.facebook.nl/JeDeWeHerleeft 

  

Korvelkiosk www.korvelkiosk.nl 

Waar: Tilburg 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "Op het Korvelplein stond jarenlang een kiosk. Het 

plein werd daardoor nog meer een ontmoetingsplek voor de omgeving. (...) Met de herbouw van 

de kiosk in een moderne eigentijdse uitvoering willen we de sociale cohesie versterken." 

http://www.huisvanwaalwijk.nl/
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Koster Brock  

Waar: Sint-Oedenrode 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "Het project dat dit jaar voor de 9e keer draait is 

bedoeld om de kinderen van groep 5 van alle basisscholen in Sint-Oedenrode de geschiedenis 

van Sint-Oedenrode te laten beleven door middel van een historische wandeling door het dorp." 

  

Kunstroute en erfgoedproject Halvezolenlijn www.langstraatspoorbruggen.nl en 

www.langstraatspoorlijnwest.nl 

Waar: Lage Zwaluwe naar Den Bosch 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "De Halvezolenroute brengt de Halvezolenlijn tot 

leven. [...] De route bevat informatie over de geschiedenis van de Langstraat, de Halvezolenlijn 

en de hedendaagse kunst die op de route te zien is. Een belangrijk onderdeel van het project is 

een route voor kinderen welke zich uitstekend leent voor educatieve doeleinden. Door de 

verhalen van het gebied te vertellen en verbeelden wordt de geschiedenis van de eigen omgeving 

van kinderen tastbaar" 

  

Legerkamp bij Oirschot www.kapittelvanoirschot.nl 

Waar: Oirschot 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "[Aan de hand van] (red.) enkele voorwerpen die 

het Kapittel op het spoor is gekomen (een herdenkingspijp uit de jaren 1850/1860 en een enorme 

hoeveelheid prachtige bodemvondsten) schrijven van geschiedenis van het legerkamp, (...) 

[bewaren van] de (kunst-)voorwerpen, (...) herbouwen van replica (....) [en] (red.) organiseren 

van tijdelijke tentoonstelling over de tijd van het legerkamp." 

Social Media: www.facebook.com/pages/Kapittel-van-Oirschot/993263630714522 

  

Liberation Route Europe | West-Brabant www.liberationroutebrabant.com en 

www.liberationroute.nl 

Waar: West-Brabant 

http://www.langstraatspoorbruggen.nl/
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Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "De Liberation Route Europe volgt het pad dat de 

geallieerden bewandelden tijdens de bevrijding van West-Europa. (...) Vanaf 23 april zijn ook in 

West-Brabant op maar liefst 29 locaties via audiozuilen indrukwekkende bevrijdingsverhalen te 

horen." 

Social Media: www.facebook.com/liberationRouteEU & www.twitter.com/Liberationroute 

Liempde Gastvrij hart van Het Groene Woud www.sppill.nl 

Waar: Liempde 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "(...) twee grote projecten (...) in Liempde die 

ervoor zorgen dat het authentieke centrum (...) toekomstbestendig wordt en ingericht wordt op de 

ontvangst van recreanten en toeristen van Het Groene Woud (...) met behoud en versterking van 

de kernwaarden van Liempde als kransakkerdorp binnen een gewaardeerd cultuurhistorisch 

superensemble." 

Social Media: www.facebook.com/sppill.liempde 

  

Mariapaviljoen www.mariapaviljoen.nl 

Waar: Den Bosch 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "Het Mariapaviljoen is een tijdelijke 

multidisciplinaire horeca uitspanning in het voormalige Groot Ziekengasthuis te Den Bosch." 

Social Media: www.facebook.com/Mariapaviljoen 

  

Masterplan fabrieksterrein Koninklijke Verenigde Leder 

Oisterwijk http://www.diederendirrix.nl/nl/projecten/kvl-terrein/ en 

http://www.kvloisterwijk.info/ 

Waar: Oisterwijk 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "Aan het spoor bij het centrum van Oisterwijk 

transformeert (...) het voormalige fabriekscomplex Koninklijke Verenigde Leder (KVL) (...) tot 

een bruisend nieuw woon- en werkgebied." 

Social Media: www.facebook.com/woneninkvl  www.facebook.com/leerfabriekkvl  Twitter: 

@leerfabriekkvl 
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Om nooit te vergeten http://www.pelicula.nl/om-nooit-te-vergeten 

Waar: Brabant 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "In het kader van 70 jaar bevrijding van Brabant 

heeft Stichting Pelicula een documentaire gerealiseerd. In deze documentaire vertellen en 

verbeelden de makers verhalen die gerelateerd zijn aan de Brabantse bevrijdingsperiode. (...) 

[Ook worden] (red.) Brabant Vertelt routes ontwikkelt die de bezoeker langs verschillende in het 

Brabantse landschap gemarkeerde knooppunten voert die een aantal aansprekende 

bevrijdingsverhalen tot leven brengen." 

Social Media: www.facebook.com/bevrijd.en.bezet  Twitter: @joostck 

  

Ome Cor www.omecor.nl 

Waar: Oisterwijk/Brabant 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "Ome Cor is een nieuwe beweging in de vorm van 

een online platform dat burgers en ondernemers de kans biedt om ideeën te bedenken en 

realiseren voor de herontwikkeling van leegstaand vastgoed." 

Social Media: www.facebook.com/Ome-Cor  Twitter: @OmeCor_knows 

  

'Ons kloosterlandschap' Leenderbos (Achelse 

Kluis) http://www.staatsbosbeheer.nl/Natuurgebieden/Heeze-

Leende.aspx en http://onsbos.byar.nl/ 

Waar: natuurgebied Leenderbos-Groote Heide 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "In een unieke samenwerking is het 

kloosterlandschap van de Achelse Kluis opgeknapt zijn moderne technieken toegevoegd (Ons 

Bos App) en is tegelijkertijd een natuurpoort gerealiseerd; een centrale entree en hét startpunt 

voor prachtige fiets of wandelroute in het natuurgebied. 

Social Media: Twitter: @Bosw8erJanneke 

  

Ontmoet de Romeinen en Middeleeuws erfgoed in de Noordelijke 

Maasvallei https://boxmeer.historybox.nl en http://buitenmuseumcuijk.nl 

Waar: Boxmeer en Cuijk 

http://www.pelicula.nl/om-nooit-te-vergeten
http://www.facebook.com/bevrijd.en.bezet
http://www.omecor.nl/
http://www.erfgoedbrabant.nl/ww.facebook.com/Ome-Cor
http://www.staatsbosbeheer.nl/Natuurgebieden/Heeze-Leende.aspx
http://www.staatsbosbeheer.nl/Natuurgebieden/Heeze-Leende.aspx
http://onsbos.byar.nl/
https://boxmeer.historybox.nl/
http://buitenmuseumcuijk.nl/


Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "De gemeenten Boxmeer en Cuijk willen hun 

erfgoed meer beleefbaar en bruikbaar maken voor burgers bezoekers en bedrijven. (...) Het 

Romeinse verleden van Cuijk met castellum brug en vicus komt tot leven in Sterckwijck is 4500 

jaar bewoning zichtbaar gemaakt en in de Steenstraat kun je binnenkort in 1800 rondkijken een 

zilversmedengame spelen en de Boxmeerse Vaart voorbij zien trekken." 

Social Media: www.facebook.com/historyboxboxmeer  Twitter: @historyboxboxmeer 

  

Ontwikkeling BiesBosch Museumeiland www.biesboschmuseumeiland.nl 

Waar: BiesBosch 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "Het Biesbosch MuseumEiland wil iedereen de 

Biesbosch laten ontdekken: we bieden laagdrempelige tentoonstellingen die jong en oud 

uitdagen om na een bezoek aan het MuseumEiland daadwerkelijk de Biesbosch te verkennen." 

Social Media: https://www.facebook.com/pages/Biesbosch-MuseumEiland/459660584147151 

  

Oorlogshelden (project van Het Paard dat Vliegt) www.hetpaarddatvliegt.nl 

Waar: Eindhoven/Brabant 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "De twee acteurs makers en schrijvers van 

Hetpaarddatvliegt (...) hebben een voorstelling gemaakt over WOII de een vertrekt vanuit 

Eindhoven de ander vanuit Nederlands Indië." 

  

Oorlogsmuseum Ossendrecht www.oorlogsmuseumossendrecht.nl 

Waar: Ossendrecht 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "[door middel van] (red.) rondleidingen de oorlog 

bekendheid geven [en] (red.) jongeren kennis laten maken met de verschrikkingen van de 

oorlog." 

  

Participatiesamenleving achter de slotmuren, maar volop zichtbaar in de gemeente en 

maatschappij www.hetkloosterhuis.nl 

Waar: Boxmeer 

http://www.facebook.com/historyboxboxmeer
http://www.biesboschmuseumeiland.nl/
https://www.facebook.com/pages/Biesbosch-MuseumEiland/459660584147151
http://www.hetpaarddatvliegt.nl/
http://www.oorlogsmuseumossendrecht.nl/
http://www.hetkloosterhuis.nl/


Korte omschrijving (uit indieningsformulier):"Het Kloosterhuis heeft als ambitie een schakel te 

zijn om de participatiemaatschappij tot bloei te laten komen in relatie tot het erfgoed. Het 

Kloosterhuis kent doorlopend diverse activiteiten die verband houden met het voortbestaan van 

de kloostergebouwen." 

  

Philips museum - Mission Eureka http://www.philips-museum.com/mission_eureka.html 

Waar: Eindhoven 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "Het Philips museum wil mensen met het Philips 

merk inspireren en binden en zichtbaar maken hoe Philips sinds 1891 wereldwijd het leven van 

mensen raakt. (...) Voor jong en oud is het iPad spel Mission Eureka ontwikkeld dat bezoekers 

meer leert over belangrijke Philips innovaties." 

Social Media: www.facebook.com/philipsmuseum  Twitter: @philipsnl 

  

Piushaven https://wittenberga.wordpress.com/2015/04/26/piushaven/ 

Waar: Tilburg 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "Het project behelst een installatie bestaande uit 

twee delen. In het eerste deel speelt er zich een videoinstallatie af en in het tweede deel kan de 

toeschouwer het zicht ervaren op de nuchtere realiteit. De videoinstallatie bestaat uit een 

montage van verschillende beelden over de Piushaven met zijn of haar kwaliteiten." 

  

PopMonument http://www.popmonument.nl 

Waar: Bergen op Zoom 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "Regionale talentvolle popacts krijgen een (uniek) 

podium in bijzondere monumenten in de binnenstad van Bergen op Zoom." 

Social Media: www.facebook.com/popmonumentboz 

  

Prinses Paulientje  

Waar: Ossendrecht 

http://www.philips-museum.com/mission_eureka.html
http://www.facebook.com/philipsmuseum
https://wittenberga.wordpress.com/2015/04/26/piushaven/
http://www.popmonument.nl/
http://www.facebook.com/popmonumentboz


Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "(...) Paulientje Musters uit Ossendrecht (Prinses 

Paulientje het kleinste mensje ooit 61 2 cm die leefde van 1878-1895) lokaal regionaal nationaal 

en internationaal meer in de belangstelling brengen." 

  

Project Omtrent Vincent 

Waar: Zundert & Etten 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "Centraal in het project Omtrent Vincent staat de 

intense verbondenheid van Vincent van Gogh met het hem omringende landschap en de 

vormende waarde daarvan gedurende zijn jeugd in Zundert en zijn beginnend kunstenaarschap in 

Etten. Citaten en tekeningen uit Vincents brieven, poëzie die daardoor werd geïnspireerd en tal 

van foto's voeren ons mee langs de tijdloze landschappen van zijn jeugd. In het project Omtrent 

Vincent kunnen we wandelen aan de hand van de jonge Vincent en vinden we zijn woorden in 

steen gebeiteld als poosplaats te velde" 

  

Romeinse Tuin www.museumceuclum.nl 

Waar: Cuijk 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "(...) tuin wordt nu omgevormd tot een Romeinse 

Tuin dwz een tuin met Romeinse objecten opgesteld in de borders en toegelicht met teksten en 

fotomateriaal." 

  

Het Roozenhuys www.hetroozenhuys.nl 

Waar: Haps 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "Door middel van Het Roozenhuys wordt het 

verhaal van de Hapse Rozengeschiedenis verteld." 

Social Media: www.facebook.com/roozenhuys 

  

Het Turfschip van Breda terug in de Singel www.turfschipvanbreda.nl (onder constructie) 

Waar: Breda 

http://www.museumceuclum.nl/
http://www.hetroozenhuys.nl/
http://www.facebook.com/roozenhuys
http://www.turfschipvanbreda.nl/


Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "Het bouwen van een replica op ware grootte van 

het Turfschip van Breda. De bouw zal door de Bouwschool Breda worden gerealiseerd in 

samenwerking met ervaren timmerlui. na voltooiing wordt het schip een varende attractie voor 

Breda." 

Social Media: www.facebook.com/turfschipbreda 

  

Het vervaardigen van replica's van gedenkstenen voor Engelse Militairen uit 1814  

Waar: Bergen op Zoom 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier):"Doel [van het project; red.] het vergaren van 

fondsen middels crowdfunding en verspreiden van informatie over het laten vervaardigen van 

replica's van de gedenkstenen die destijd werden opgericht en ingemetseld tegen de oostelijke 

buitenmuur van het tweede transept(zuid) ter herdenking van gevallen Britse militairen uit 1814. 

Zij zijn verloren gegaan in 1972 tijdens de grote brand in de Grote of St. Gertrudiskerk staande 

aan de Grote Markt van Bergen op Zoom." 

  

Sleeping with Van Gogh www.sleepingwithvangogh.com 

Waar: Noord-Brabant 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "Sleeping with van Gogh daagt designers en 

ondernemers met een verblijfslocatie uit om (....) elke verblijfsaccommodatie een eigen 

ontwerp/verhaal [te geven] (red.). Een verhaal waarin Vincent van Gogh het boerenleven het 

platteland de natuur en haar puurheid maar ook het bruisende stadsleven en de omliggende 

dorpen binnen Noord – Brabant als leidraad zullen dienen.  

Social Media: www.facebook.com/sleepingwithvangogh  @StarrySWVG 

  

Smartphone audio- en videowandeling door Mierlo www.heemkundekringmyerle.nl 

Waar: Mierlo 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "Het project ontsluit Mierlo en haar geschiedenis 

en haar erfgoed voor zowel de bewoners als de (incidentele) bezoekers., door het [op 

multimedial wijze en via een app] (red.) verstrekken van informatie over bezochte punten." 

  

http://www.facebook.com/turfschipbreda
http://www.sleepingwithvangogh.com/
http://www.facebook.com/sleepingwithvangogh
http://www.heemkundekringmyerle.nl/


Soete Moeder http://www.desoetemoeder.nl 

  

Waar: Den Bosch 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "Een prachtig kloostergebouw rijksmonument 

wordt omgetoverd tot een kleinschalig hotel dat zich richt op de nichemarkt." 

Social Media: www.facebook.com/desoetemoeder  @desoetemoeder 

  

Stichting Chatime www.chatime.nl 

Waar: Brabant 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "Stichting Kindermagazine Chatime maakt 

kinderen enthousiast voor een wereld zij niet kennen. Dat kan de wereld zijn van verschillende 

culturen maar ook beroepen, gebouwen, bedrijven en organisaties." 

Social Media: www.facebook.com/pages/Kindermagazine-Chatime 

  

TextielLab het Label http://by.textielmuseum.nl/nl/ 

Waar: Tilburg 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "Het TextielLab vertaalt het verhaal van de 

ontwerper met moderne technieken naar fraaie en onderscheidende producten. Verkooplocaties 

by TextielMuseum wordt verkocht via de webshop by.textielmuseum.nl." 

Social Media: www.facebook.com/textielmuseum.nl 

  

Tijdspeuren www.theatertiuri.nl 

Waar: Breda 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "Op 7 erfgoed-gerelateerde plekken in de wijk 

[Belcrum] (red.) sterk verbonden met de lokale geschiedenis gaan leerlingen van de school in 

samenwerking met acteurs van Tiuri en professionele docenten/makers twee weken aan de slag. 

Vanuit de plek met haar geschiedenis komen de leerlingen en spelers tot een 

podiumkunstpresentatie (...)." 

http://www.desoetemoeder.nl/
http://www.facebook.com/desoetemoeder
http://www.chatime.nl/
http://www.facebook.com/pages/Kindermagazine-Chatime
http://by.textielmuseum.nl/nl/
http://www.facebook.com/textielmuseum.nl
http://www.theatertiuri.nl/


Social Media: www.facebook.com/events/823152711112255/ 

  

TilburgsAns www.tilburgsans.nl 

Waar: Tilburg 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "(...) ontwierpen het lettertype TilburgsAns dat 

gebaseerd is op het karakter van de stad Tilburg: direct zonder tierelantijnen humoristisch 

verrassend eigenzinnig en experimenteel. Om het lettertype onmiskenbaar Tilburgs te maken 

worden er vele pictogrammen aan toegevoegd illustraties van specifieke plekken (waaronder 

Rijksmonumenten) historische figuren evenementen en begrippen(...)" 

Social Media: @TilbursAns 

  

Twaalf kilometer verhalen van twee dorpen in de frontlinie in 

44/45 http://www.willemsnickerieme.nl 

Waar: Hoge en Lage Zwaluwe 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): (...) maakt belangrijke gebeurtenissen uit 

november 1944 tot mei 1945 weer zichtbaar(...) [en maakt] (red.) het DNA van Hooge en Lage 

Zwaluwe zichtbaar." 

Social Media: www.facebook.com/Willemsnickerieme 

  

...Uit Beeld, ... In Beeld www.HeemkundekringNuenen.nl 

Waar: Nuenen, Gerwen en Nederwetten 

Korte omschrijving (uit het indieningsformulier): "Verdwenen monumenten, panden etc. worden 

herkenbaar in beeld gebracht in de kern van de drie kerkdorpen Nuenen, Gerwen en Nederwetten 

en in de buitengebieden. De informatiedragers worden op leeshoogte geplaatst op een zuiltje en 

laten, middels een foto of tekening, de vroegere bestemming zien met uitleg." 

  

Van Gogh Experience www.vangoghkerk.nl 

Waar: Etten-Leur 

http://www.facebook.com/events/823152711112255/
http://www.tilburgsans.nl/
http://www.willemsnickerieme.nl/wordpress/
http://www.facebook.com/Willemsnickerieme
http://www.heemkundekringnuenen.nl/
http://www.vangoghkerk.nl/


Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "Het op de kaart zetten van Etten-Leur als Van 

Gogh gemeente (...) middels samenwerking met diverse sectoren komen komen tot een 

duurzame verankering van het Van Gogh verhaal in Etten-Leur de regio en Brabant [en] behoud 

en veelvuldig gebruik door jong en oud van een bijzondere erfgoedlocatie." 

Social Media: www.facebook.com/vincentvangoghinetten  Twitter: @vangoghkerk 

  

Van leitje tot tablet 

Waar: Breda 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "In het lespakket van Leitje tot tablet vertelt de juf 

of meester (van groep 1-2) het verhaal van de pechvogel. (...) De leerlingen maken kennis met 

schoolspullen van vroeger. In het lespakket wordt gebruik gemaakt van opdrachten, waarmee de 

jonge leerlingen zelf ervaren hoe het er vroeger in de klas aan toe ging." 

  

Verbouw Sprundelse kerk tot MFA www.skwsprundel.nl 

Waar: Sprundel 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "(...)van het kerkgebouw een multifunctionele 

accommodatie te maken en zo dit erfgoed te behouden."  

  

Verdwalen in Bossche verhalen www.canzs.nl 

Waar: Den Bosch 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "Dit project gaat op zoek naar mooie en pakkende 

verhalen van ouderen, die plaats gevonden hebben op bijzondere plekken  in 's-Hertogenbosch. 

Deze ouderen worden gekoppeld aan jongeren, die de verhalen opschrijven en op creatieve wijze 

gaan verbeelden. De meest pakkende verhalen zullen worden tentoongesteld in een doolhof in de 

binnenstad van 's-Hertogenbosch." 

  

Vorstengraf Oss www.vorstengrafoss.nl 

Waar: Oss 

http://www.facebook.com/vincentvangoghinetten
http://www.skwsprundel.nl/
http://www.canzs.nl/
http://www.vorstengrafoss.nl/


Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "In het project Vorsten van Oss zijn de 

archeologische relicten, inclusief het bijbehorende verhaal, op een unieke en creatieve wijze 

ontsloten en verbonden, verbeeld en beleefbaar gemaakt in een hedendaagse context van 

snelwegen en industrieterrein." 

  

'Wat kijk jij?!' http://www.beyond-borders.nu/#!wat-kijk-jij/c144m 

Waar: Tilburg 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "Bezoekers tasten uitgaande van het vijanddenken 

tijdens WOI af hoe het staat met hun eigen en elkaars mentale grenzen." 

  

Website Zömmers Dialect www.dialectsomeren.nl 

Waar: Someren 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "Studiewerkgroep Mien en de Zömmerse hirre 

werken al 10 jaar met veel plezier aan het vastleggen (in geluid en geschrift) van het Zömmers 

(Somerens) dialect zodat het nageslacht over een aantal jaren nog kan nagaan hoe het eens 

klonk." 

  

Weervisserij nieuwe pijler voor de vrijetijdseconomie op de Brabantse 

Wal www.behoudweervisserij.nl 

Waar: Bergen op Zoom 

Korte omschrijving (uit indieningsformulier): "De weervisserij is een nieuwe pijler voor de 

vrijetijdseconomie op de Brabantse Wal. De rode draad is het de bewoner en bezoeker van de 

Brabantse Wal alle aspecten van de weervisserij te laten beleven." 

http://www.beyond-borders.nu/#%21wat-kijk-jij/c144m
http://www.dialectsomeren.nl/
http://www.behoudweervisserij.nl/

