
 
 

 

PERSBERICHT 

De Dag van de Brabantse Volkscultuur online 

Online bijeenkomst vol met verhalen over ontmoetingen tussen Noord-

Brabantse migranten en de mensen in de landen waar zij zich vestigden.  

’s-Hertogenbosch, 14 oktober 2020 – 28 oktober 2020 vindt de Dag van de Brabantse Volkscultuur 

plaats. Het thema is gelijk aan het thema van de Maand van de Geschiedenis: Oost/West.  

 

Online bijeenkomst 

Tijdens deze kosteloze, online bijeenkomst op 28 oktober 2020 passeren verhalen de revue over 

ontmoetingen tussen Noord-Brabantse migranten en de mensen in de landen waar zij zich 

vestigden. Boeren, missionarissen en gelukszoekers trokken vanuit Brabant de wijde wereld in. Wat 

is van hen geworden?  

 

Programma 

Presentator Robin Hoeks gaat in gesprek met Laura Hondebrink en Janine Verster van 

Erfgoedcentrum Tongerlohuys. Zij vertellen aan de hand van een aantal bijzondere objecten de 

verhalen van het Mill Hill College, een Engelse missiecongregatie die in de negentiende eeuw een 

missiehuis in Roosendaal stichtte, om van daaruit missionarissen de hele wereld over te sturen.  

Cor Kerstens spreekt over een Ettenaar in Nieuw Amsterdam. Piet Lauwerijssen vertelt over 

emigratie van Hoeven naar de Verenigde Staten en Canada voor 1930. Er worden fragmenten 

getoond uit de documentaire “Houdoe Brabant” en de makers Manon van Bergen en Diny van 

Hoften worden hierover geïnterviewd.  

 

Praktische informatie 

De programmaonderdelen zijn op een eerder moment opgenomen. Op woensdagavond 28 oktober 

wordt de opname uitgezonden. Tijdens de uitzending kunnen de kijkers met elkaar en de sprekers 

chatten. De uitzending start om 20:00 uur en is rond 22:00 uur afgelopen. Kijkers ontvangen vooraf 

een handleiding om in te loggen. Op 28 oktober van 11.00 tot 12.00 uur kunnen kijkers meedoen 

aan een testuurtje om de online omgeving te leren kennen. Tevens zit een medewerker van Erfgoed 

Brabant voor u klaar om u te helpen bij technische problemen. Online aanwezig zijn? Stuur uiterlijk 

26 oktober 2020 een mail naar info@erfgoedbrabant.nl.   

De Dag wordt georganiseerd door Erfgoed Brabant, Brabants Heem en de Historische Vereniging 

Brabant. Speciale dank gaat uit naar Theater De Kring en Erfgoedcentrum Tongerlohuys.  

----------------------------------------------------------------------------------- 

Noot voor redactie, niet voor publicatie: 

Voor meer informatie, interviewverzoeken of beeldmateriaal in hoge resolutie kunt u contact 

opnemen met Heleen Regenspurg, heleenregenspurg@erfgoedbrabant.nl.  

mailto:info@erfgoedbrabant.nl
mailto:heleenregenspurg@erfgoedbrabant.nl

