
ZOMERCOLLEGES 

Datum 04.07.2018 
Locatie Museumbrouwerij de Roos  
Sint Sebastiaanstraat 4  
5081 ZG Hilvarenbeek 

Roel Mulder, historicus en auteur van
'Verloren bieren van Nederland', brengt in
deze lezing vergeten bieren weer tot leven.
Hoe veranderde de smaak van bier in de
afgelopen eeuwen? 

VERLOREN BIEREN 

BELEG VAN BREDA 

REFUGIEKLOOSTERS 

SMOKKELEN 

Datum 25.07.2018 
Locatie Emmausklooster 
Basilius van Bruggelaan 4  
5363 VA Velp 

Léon van Liebergen, oud-directeur van
het Museum voor Religieuze kunst,
besteedt in deze lezing aandacht aan het
kloosterleven en de unieke monastieke
geschiedenis van Noordoost-Brabant.  

Datum 16.08.2018 
Locatie Smokkelmuseum 
Markt 22A 
6021 CE Budel 

Toon van Cranenbroek, van het
Smokkelmuseum, geeft een lezing over
smokkel over de Nederlands-Belgische
grens en de bestuurlijke invalshoek. 

Datum 04.09.2018 
Locatie Kasteel van Breda 
Kasteelplein 10 
4811 XC Breda 

Paul Hulsenboom, promovendus aan de
Radboud Universiteit Nijmegen, vertelt
hoe de stad Breda onlosmakelijk
verbonden raakte aan de Poolse
kroonprins Ladislas Wasa bij het beleg van
Breda in 1624.*  

Innovatief Brabant 

Bevochten Brabant 

Religieus Brabant 

Bestuurlijk Brabant 

*Neem uw legitimatie mee voor dit college. Vermeldt uw naam bij de aanmelding zoals
op de identiteitspapieren staat aangegeven.

Voor informatie over kosten en aanmelden zie ommezijde 



Brabants Heem en Erfgoed Brabant Academie organiseren deze zomer
vier colleges over erfgoed in Brabant. De vier colleges sluiten aan bij  de
vier verhaalli jnen van de provincie Noord-Brabant; innovatief,  religieus,
bestuurli jk en bevochten Brabant. 

Tijdens de colleges staan we kort stil  bij  de nieuwe website
www.brabantserfgoed.nl waar prachtige verhalen over het erfgoed van
Brabant te vinden zijn.    

RELIGIEUS BRABANT 

Het Brabantse rijke Roomse leven was
niets nieuws. Religie gaat in Brabant
eeuwen terug. 

BESTUURLIJK BRABANT 

Brabantse bestuurders en de
kastelen en buitenplaatsen waarin
ze woonden. 

INNOVATIEF BRABANT 

De economische en industriële
ontwikkeling van Noord-Brabant. 

BEVOCHTEN BRABANT 

Het grondgebied van het huidige
Brabant was door de eeuwen heen
vaak een bloederig strijdtoneel.  

Tijden colleges: 19.00 - 21.30 uur 
Kosten: €15 per college inclusief rondleiding op locatie (leden van
heemkundekringen krijgen gratis toegang) 

Er zijn per college een maximum aantal plekken beschikbaar. Meldt u aan via
info@erfgoedbrabant.nl. Vermeldt welk(e) college(s) u wilt bijwonen, uw naam,
postadres en eventueel uw instelling (bijvoorbeeld heemkundekring). Houdt
www.erfgoedbrabant.nl in de gaten voor meer informatie. 

DE VIER VERHAALLIJNEN 

https://www.brabantserfgoed.nl/

