
  

Terugkeren naar de Heemkunde-site kan via de Terugknop.
U vindt de terugknop bovenin uw scherm, meestal uiterst linksboven.
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Uitnodiging voor onze volgende lezing op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in Zaal de Adelaar, 
Baroniestraat 75 Boxtel, door Nel en Frank van Doorn en Wim Merkx.  
 

Vrilkhoven. Vroeger en nu, voor later 
 

Nel van Doorn en Wim Merkx geven een lezing 

aan de hand van hun boek Vrilkhoven. Vroeger 

en nu, voor later. Het is een kroniek over de 

geschiedenis, bewoners en panden van de 

lommerrijke buurtschap Vrilkhoven in Liempde. 

In de wijde omtrek staat Vrilkhoven vooral 

bekend om het natuurgebied Landgoed Velder, 

het decor van tal van goedbezochte 

evenementen. Vrilkhoven heeft echter meer te 

bieden, op het gebied van geschiedenis en 

cultuur. Wim Merkx en Nel van Doorn hebben in Vrilkhoven. Vroeger en nu, voor later de 

langgekoesterde wens verwezenlijkt om de verhalen van de bewoners over hun buurtschap 

voor het nageslacht vast te leggen. Welke families hebben hier gewoond en wat lieten ze 

achter? Hoe zag het leven eruit voor de aanleg van elektriciteit, drukriolering en verharde 

wegen? Wat is er in afgelopen honderdvijftig jaar veranderd of juist ongeroerd gelaten? 

Achter ieder huis gaat een geschiedenis schuil die voor 

sommige bewoners generaties terug reikt en ieder 

verhaal bracht weer nieuwe interessante onthullingen 

naar boven. Niet alleen over de bewoners, maar ook over 

het hoge bezoek dat Vrilkhoven in de jaren vijftig en 

zestig heeft aangedaan.  

Het resultaat is een unieke oefening in geschiedenis op 

lokaal niveau, waarbij de bewoners, hun nalatenschap en 

hun herinneringen aan Vrilkhoven centraal staan. Wim en 

Nel bieden in deze lezing aan de hand van talrijke foto’s een blik in die geschiedenis en 

zullen in een filmvertoning verder uitweiden over de totstandkoming van Vrilkhoven. 

Vroeger en nu, voor later.  

Nieuwsbrief - april 2013 
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MEDEDELINGEN  
 
Contributie: Mogelijk is het aan uw aandacht ontsnapt en 
heeft u de contributie voor 2013 nog niet overgemaakt. 
Vriendelijk verzoek om per omgaande 20 euro over te 
maken op rekeningnummer Rabo 1287.12880 t.n.v. 
Penningmeester Heemkundigekring, Fellenoord 18 5281CB 
Boxtel.  
 
Boek Vrilkhoven: de eerste druk van het boek over 
Vrilkhoven was snel uitverkocht, maar in mei komt een 
tweede druk uit. Het boek kost 30,00 euro. Zie voor 
bestelwijze www.vrilkhoven.nl of 0411-684484.  
 
Lezingen op dinsdag 24 september, 29 oktober en 26 
november. 
Bus excursie op zaterdag 7 september 2013.  
 
Hendrik Verhees, 1744-1813 
Er worden in 2013 allerlei activiteiten georganiseerd rondom 
het tweehonderdste sterfjaar van deze beroemde Boxtelaar.  
 
Afgelopen maand zijn er herdenkingsbordjes geplaatst op 
plaatsen die met het leven en werk van Verhees te maken hebben. Symbolisch voor alle bordjes 
wordt op zijn 200ste sterfdag, dinsdag 23 april 2013, om 13.30 uur op de plaats van zijn graf bij de 
Sint Petrusbasiliek één bordje onthuld door de burgemeester. Een delegatie van het Gilde is 
daarbij aanwezig. Ook u bent van harte welkom. Elk bordje toont het silhouet van Hendrik Verhees 
en beperkte informatie. Meer informatie is direct via de QR–code op te vragen.  
Ook in Liempde wordt aandacht aan Verhees gegeven, zie www.liempde.info/kekliempt  

 
Vier Boxtelse restaurants serveren het Hendrik Verheesdiner. U kunt 
ook een Hendrik Verheesdinerbon kopen. Zie voor deelnemende 
adressen www.hendrikverheesboxtel.nl 
 
Hendrik Verhees Cultuurwaardering. Dit jaar wordt voor het eerst de 
Jonkers-Van der Velden Cultuurprijs toegekend aan iemand die zich 
voor Boxtel zeer verdienstelijk maakt op cultureel of cultuurhistorisch 
gebied. Zie voor alle voorwaarden en het voordragen van kandidaten 
www.hendrikverheesboxtel.nl  
 

 
Penningmeester: Nellie van den Brandt-Boselie, Fellenoord 18, 5281CB 
Boxtel, 0411-678303  penningmeester@heemkundeboxtel.nl  
Secretaris en ledenadministratie: Hanneke van der Eerden,  
Liempdseweg 3, 5283RB Boxtel, 0411-684586 
secretaris@heemkundeboxtel.nl Website: www.heemkundeboxtel.nl 
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