
20 OKTOBER OIRSCHOT  

Naam 

bedrijf  

 Dag van de Brabantse Volkscultuur 

Locatie: Hof van Solms, Koestraat 16, 5688 AH  Oirschot  

PROGRAMMA 

10.00: Ontvangst van de deelnemers met koffie, thee 

10.20: Ontvangst door de dagvoorzitter  

10.30-11.10: Lennert Vissers: geschiedenis van het bier door de eeuwen heen, met uit-

stapjes naar het Vlaamse bier 

11.15-11.55: Roel Mulder: auteur van ‘Verloren bieren in Nederland’ over de verschillen in 

biercultuur tussen Nederland en België 

12.00-12.40: Theo Cuijpers: opkomst en ondergang van de Tilburgse brouwerij De Post-

hoorn 

12.45-13.30: Lunch  

13.45: Start rondleiding door Brouwerij De Kroon met degustatie 

14.45-15.00: wandeling over Markt naar Museum de Vier Quartieren, museum voor volks-

cultuur  

15.00-16.00: Rondleiding door Museum en Petrus Bandenkerk 

16.00: afsluiting en naborrelen  

Bier en bierbrouwen  

in onze contreien 

2018 



Brabant en bier hebben een lange gezamenlijke geschiedenis. Al in de middeleeuwen waren hier 

veel brouwerijen. Lange tijd veranderde er weinig in de manier van brouwen. Een grote omme-

zwaai kwam er in de 19de eeuw door de introductie van koelmachines. Kleine dorpsbrouwers die 

de overstap naar de koelmachine en het ondergistend bier niet konden maken, verdwenen. Uit-

eindelijk bleven in Noord-Brabant vier brouwerijen over: Bavaria, Dommelsch, Budels en de Trap-

pisten. 

In België vond een andere ontwikkeling plaats. De traditionele bieren konden zich hier beter 

handhaven en bleef de variatie in bieren lange tijd veel groter dan aan de ander kant van de 

grens.  De laatste tijd is Noord-Brabant bezig met een inhaalslag. Veel kleine brouwerij hebben 

hun entree gemaakt op de biermarkt en hebben gezorgd voor een variatie in aanbod, waar je 

vroeger voor naar België moest. 

Vorig jaar waren we in Valkenswaard waar we keken naar het roken en naar de enorme sigaren-

productie die er was in de Kempen. Vanwege het thema van dit jaar werken we samen met Heem-

kunde Gouw Antwerpen, de koepel van de heemkundekringen in de provincie Antwerpen, De leden 

van die kringen zijn van harte uitgenodigd, en misschien dat onder het genot van een goed glas 

we een nieuwe start kunnen maken voor de samenwerking tussen Noord en Zuid.  

.  

De Dag van de Brabantse Volkscultuur wordt georganiseerd door het Samenwerkingsverband Volks-

cultuur. Hierin nemen deel Erfgoed Brabant, Brabants Heem en de HVB. Dit jaar in samenwerking met 

Heemkunde Gouw Antwerpen 



U kunt deelnemen door het overmaken van 

een bedrag van 

€ 30,00 voor leden van heemkundekringen 

(NL en B) en de HVB en hun partner 

€ 35,00 voor alle anderen  

Indien u wilt deelnemen aan het diner wordt 

dit bedrag per persoon verhoogd met  

€ 19, 95.  

Stuur een mail met naam, lid van of geen lid 

van heemkundekring of HVB,  aantal personen, 

wel of niet deelnemen aan diner aan  

info@erfgoedbrabant.nl  

ovv Dag van de Volkscultuur. Aanmelden uiter-

lijk 13 oktober 

U ontvangt een rekening die u voor 20 oktober 

moet voldoen.  


