
NIEUWSFLITS	3	–	Juni	2016	
 
Beste Erfgoedleden, 
 
Bij deze Nieuwsflits 28 uni 2016. In deze nieuwsflits brengen wij jullie in het kort op de hoogte van de 
activiteiten die de komende tijd op de agenda staan 
 

Algemeen:	Cursus	aanbod	via	Ergoed	Brabant.	

Erfgoed Brabant heeft sinds kort een Platform waarop hun cursus aanbod te vinden is. 
Via http://www.erfgoedbrabant.nl/aanbod kunt u op de hoogte blijven van alle cursussen, 
studiedagen en netwerkdagen die er zijn. 
In bijlage 1 van deze nieuwsflits vindt u een greep uit deze cursussen. 

Algemeen:	“De	Koerier”.	

“De Koerier”, een boekje van Brabants Heem, is gedigitaliseerd en 
wordt voortaan aan alle  leden waarvan wij een e-mail addres 
hebben verspreid. 
Een dezer dage zult u de eerste versie van “De Koerier” ontvangen. 
In deze versie staat het in Bijlage 2 toegevoegde artikel over Rien 
van der Veeke. 

4	juli	t/m	11	september:	Tentoonstelling	‘Vondsten	in	beeld’	
‘Vondsten in beeld’ is de titel van de tentoonstelling van de 
Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe in de Geertruidskerk in 
Geertruidenberg. De tentoonstelling loopt van maandag 4 juli tot en 
met zondag 11 september.  
 
Het thema van dit jaar is: ‘Archeologie in Vestingstad 
Geertruidenberg’. 
Data:  4 juli – 11 september 2016 
Locatie: Geertruidskerk in Geertruidenberg 
Open: 13:30 – 17:00 
Toegang:  Gratis 

 

OPROEP:	Excursie	naar	Geertruidenberg	
Wie gaat er mee op de fiets op een zaterdagmiddag naar de bovengenoemde tentoonstelling in 
Geertruidenberg. 
U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar: o.strouken.busink@gmail.com 
Geef in de e-mail meteen aan welke zaterdag(en) u zou kunnen. 
 

Met vriendelijke groet, 
Bestuur Erfgoedvereniging “Heerlijkheid Hooge en Lage Zwaluwe”. 



Bijlage	1:	Cursus	aanbod	Erfgoed	Brabant.	
Bron: http://www.erfgoedbrabant.nl/aanbod 
 
Studiedagen en cursussen 
 

• Zomercursus: Taal en identiteit (11 en 12 juli) 
• Studiedag historisch geografisch informatiesysteem en wat kun je ermee (16 september) 
• Cursus: Geologie en bodemkunde (22 okt, 5 nov, 12 nov, 19 nov) 
• Informatiebijeenkomst Erfgoedwet voor erfgoedvrijwilligers (10 november) 
• Studiedag Collecties Online (22 november) 
• Studieochtend Storytelling (8 december) 
• Cursus Regionale geschiedenis (januari-juni 2017) 
• Cursus: Word molengids (op aanvraag) 
• Workshop: Spelen met gedrag (op aanvraag) 
• Informatiebijeenkomst: Cultuureducatie met kwaliteit in uw instelling (op aanvraag) 
• Cursus: Wijzer met erfgoededucatie (op aanvraag) 

 
 Netwerkbijeenkomsten en inspiratiereeksen 
 

•     Inspiratiereeks Rijke Roomse Leven (Oost-Brabant, 6, 13, 20 en 27 september) 
•     Inspiratiereeks Rijke Roomse Leven (West-Brabant, 8, 15, 22 en 29 september) 
•     Erfgoedcolleges (1 september, 6 oktober, 24 november, 1 december) 
•     Streekmusea en Storytelling (13 oktober) 
•     Boekpresentatie: House of Memories: Uncovering the Past of a Dutch Jewish Family (7 

december) 
 
 Congres 
 

•     Waardevol! Culturele duurzaamheid en regionaal erfgoedbeleid (geweest) 
•     Symposium: Omdat we weten van hun lot. Onderzoek naar Joden in Noord-Brabant, 1930-1945 

(geweest) 
•     Symposium rond de boekpresentatie van Rondom Rode en Sint-Oda. Macht en religie in 

middeleeuws Sint-Oedenrode en Peelland (17 december) 



Bijlage	2:	Artikel	“De	Koerier”.	
 

 
 
 



Bijlage	3:	Oproepen	Erfgoed	Brabant.	

  



 


