
1

Evaluatie erfgoedzorg 2012-2015

1. Naam van de traditie

2. Naam van de gemeenschap

3. Naam van de invuller

e-mailadres 

telefoonnummer 

In te vullen door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

Beoordeling Ja Nee

1. Knelpunten opgelost

2. Traditie doorgegeven

3. Nieuwe acties geformuleerd

4. Borgingsgevoel voldoende

5. Erfgoedreflectie voldoende

6. Bijeenkomsten bijgewoond

7. Hulp nodig
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4. Knelpunten bij het borgen 2012-2015

1.

2.

3.

4.
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5. Borgingsactiviteiten 2012-2015
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2.

3.

4.
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6. Wat is gelukt?

1.

2.

3.

4.
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7. Wat is niet gelukt?

1.

2.

3.

4.
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8. Knelpunten bij het borgen 2016-2017
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2.

3.

4.
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9. Borgingsactiviteiten 2016-2017

1.

2.

3.

4.

5.


	naam traditie: Heilig Bloedprocessie Boxtel
	naam gemeenschap: Heilig Bloedstichting Boxtel
	naam invuller: Christ van Eekelen
	email: info@bloedprocessieboxtel.nl
	telefoonnummer: 0411-675818
	Group1: Off
	Group2: Off
	Group3: Off
	Group4: Off
	Group5: Off
	Group6: Off
	Group7: Off
	knelpunt 1: De ontkerkelijking, vooral bij de jongere generatie.
	knelpunt 2: Op scholen is er geen godsdienstonderwijs meer, waardoor de jeugd niets leert over de H. Bloedprocessie en over het verhaal er achter.
	knelpunt 4: Het weer op de dag van de processie. Bij regen kan de processie niet doorgaan. Als er een aantal jaren achter elkaar geen processie plaatsvindt werkt dit demotiverend. Minder bezoekers aan de processie betekent ook minder inkomsten. Hierdoor is er minder geld voor vernieuwing of restauratie van processieonderdelen.
	knelpunt 3: De veiligheid op de wegen die de processie kruisen is een probleem door verminderde politie-inzet.
	knelpunt 5: Bij onvoldoende inspanning loopt het vrijwilligersaantal terug.
	J_gelukt 1: De samenwerking en uitwisseling met de H. Bloedprocessie in Hoogstraten werd geïntensiveerd.
	J_gelukt 2: Er is een groot project gestart met basisscholen met als onderdelen: - de lessenserie 'Het is een wonder', met bijbehorend film- en fotomateriaal.- een bestuurslid van de Bloedstichting plaatst de traditie in historisch perspectief. - er is een rondleiding langs de zolder van de basisschool waar alle kleding en materialen van de Bloedprocessie worden bewaard. Een vrijwilliger vertelt hoe de oude traditie nog steeds levend wordt gehouden. 
	J_gelukt 3: 
	J_gelukt 4: De Bloedmirakelse avond werd georganiseerd en was een succes. 
	J_gelukt 5: De Facebookpagina en de website werden en worden bijgehouden en vernieuwd.
	N_gelukt 1: 
	N_gelukt 2: 
	N_gelukt 3: 
	N_gelukt 4: 
	N_gelukt 5: 
	knel_borgen 1: De ontkerkelijking, vooral bij de jongere generatie. Op scholen is er geen godsdienstonderwijs meer, waardoor de jeugd niets leert over de H. Bloedprocessie en over het verhaal er achter.
	knel_borgen 2: Bij onvoldoende inspanning loopt het vrijwilligersaantal terug.
	knel_borgen 3: De veiligheid op de wegen die de processie kruisen is een probleem door verminderde politie-inzet.
	knel_borgen 4: Minder bezoekers aan de processie betekent ook minder inkomsten. Hierdoor is er minder geld voor vernieuwing of restauratie van processieonderdelen.
	knel_borgen 5: De huur van de ruimte in de bibliotheek waar de pasavonden en herstelwerkzaamheden plaatsvonden, is opgezegd. Hier moet een nieuwe ruimte voor gezocht worden.
	act_borgen 1: Erfgoededucatie met het scholenproject 'Het is een wonder':- De pilot verder uitbreiden naar tien andere basisscholen. - Het lespakket uitbreiden en aansluiten bij het project H. huisjes - Realiseren van een maatschappelijke stage voor scholieren in het voortgezet onderwijs.- Samenwerken met het onderwijs, Museum Boxtel (MUBO) - de Canon van Boxtel, en Erfgoed Brabant (Cultuureducatie met kwaliteit).
	act_borgen 2: - 'Door bloeddoeken verbonden met Hoogstraten': een jaarlijkse uitwisseling van ervaringen met processiegroepen, zangkoren en gilden. De ambitie is dit uit te breiden naar andere groeperingen, met als doel ontmoeting en verbreding van kennis over elkaars (gedeelde) geschiedenis. - Samenwerking zoeken met de Vereniging Nationale Bedevaart om Boxtel op te nemen in de landelijke bedevaartroutes, in samenwerking met lokale ondernemers. Hierbij is er aandacht voor eigentijdse spiritualiteit voor een doelgroep tot 40 jaar. 
	act_borgen 3: - Van de Bloedmirakelse avond een jaarlijks terugkerend groot cultureel evenement maken met muziek, theater en film. De mogelijkheden rond een openluchtconcert in het gerenoveerde processiepark onderzoeken. - Het Bloedspel elke vijf jaar gaan opvoeren (de laatste keer was in 2013). - Een fietstocht Boxtel-Hoogstraten realiseren.
	act_borgen 4: - Samenwerking starten met MBO-opleiding Sint Lucas en een stage processiekleding-groep starten voor leerlingen van VMBO tot VWO met afdelingen mode/kleding om de restauratie van kleding en objecten te realiseren. - Samenwerken met de Boxmeerse Vaart en de Bloedprocessie in Hoogstraten (Belgie) om de tradities voor te laten dragen voor de internationale UNESCO lijst immaterieel erfgoed.
	act_borgen 5: Er worden gesprekken gevoerd met het college van B&W en het parochiebestuur om een nieuwe ruimte te vinden voor het passen en herstellen van kleding en objecten. Er is voor 2017 een tijdelijke oplossing gevonden, maar er wordt gezocht naar een structurele oplossing.
	borging 1: Samenwerking en uitwisseling met de H. Bloedprocessie in Hoogstraten intensiveren. 
	borging 2: - Een scholenproject voor vier basisscholen over het Bloedmirakel en de processie maken in samenwerking met diverse lokale partners. - Samenwerken met het parochiebestuur van de St. Petrusbasiliek in het geven van voorlichting op de scholen.  
	borging 3: Hier is geen concrete actie voor geformuleerd.
	borging 4: Het organiseren van Bloedmirakelse avonden en andere activiteiten om de traditie actueel te maken voor de huidige en de toekomstige generatie.
	borging 5: De website en facebookpagina bijhouden.


