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’s-Hertogenbosch, 4 november 2019 

 

Wie wint de Brabantse Erfgoedprijs 2019? 
Nog drie kandidaten dingen mee: Hop van Altena, HomeComputerMuseum in 

Helmond en Herbeleving schijnvliegveld De Kiek in Goirle.   
  

Aanstaande donderdag 7 november vindt de uitreiking plaats van de Brabantse Erfgoedprijs 2019 

in DePetrus in Vught. De Brabantse Erfgoedprijs is een tweejaarlijkse stimuleringsprijs voor 

projecten die op een creatieve en onderscheidende manier omgaan met Brabants erfgoed. De prijs 

bestaat uit een geldprijs van € 10.000,- en een begeleidingstraject van een jaar om het winnende 

project een extra impuls te geven.  

Drie projecten dingen mee 

Na een stevig juryproces zijn er nog drie projecten over: Hop van Altena, het HomeComputerMuse- 

um en Herbeleving schijnvliegveld De Kiek. Hop van Altena wil de nieuwe gemeente Altena profileren 

als hèt hopeiland waar je de historische hopteelt kan beleven. In het HomeComputerMuseum kun je 

een interactieve, nostalgische tijdreis maken middels homecomputers en Herbeleving schijnvliegveld 

De Kiek wil het bijzondere verhaal van het schijnvliegveld uit de Tweede Wereldoorlog zichtbaar en 

beleefbaar maken. Publieksstemmen hebben de uiteindelijk winnaar bepaald. Aanstaande 

donderdag maakt gedeputeerde Marianne van der Sloot de winnaar bekend tijdens de feestelijke 

award ceremony in DePetrus in Vught.   

 

Winnaars vorige edities 

De Brabantse Erfgoedprijs wordt dit jaar voor de vierde keer uitgereikt. Blind Walls Gallery won de 

prijs in 2017. Zij haalden internationale kunstenaars naar Breda om muurschilderingen te maken in 

de openbare ruimte, geïnspireerd op Bredase verhalen. In 2015 ging de prijs naar Popmonument. In 

dit project vertolkten talentvolle popacts de verhalen van monumentale erfgoedlocaties in Bergen op 

Zoom. In 2013 won Hip Ambacht uit Breda de Brabantse Erfgoedprijs. Zij gaven bedreigde ambachten 

een nieuwe toekomst door het overbrengen van kennis en vaardigheden tussen ouderen en 

jongeren.  

Over Erfgoed Brabant 

Erfgoed Brabant is het kennis- en expertisecentrum voor erfgoed in Brabant. Erfgoed Brabant 

ondersteunt en verbindt het erfgoedveld, onderwijs en beleidsmakers in het verkennen, behouden 

en doorgeven van het veelzijdige verhaal van Brabant en maakt dat verhaal vervolgens ook bekend 

bij het brede publiek.   

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

Persuitnodiging (niet voor publicatie):  

U bent van harte welkom om aanwezig te zijn bij de uitreiking van de Brabantse Erfgoedprijs 2019 op 

donderdag 7 november tussen 18.00 en 22:00 uur. Wilt u hiervan gebruik van maken, wilt u meer informatie, 

heeft u een interviewverzoek of wilt u beeldmateriaal in hoge resolutie ontvangen, kunt u contact opnemen met 

Anne-Wil Maris, anne-wilmaris@erfgoedbrabant.nl, 06 - 52 78 94 02 of Doret Eeken, 

doreteeken@erfgoedbrabant.nl, 06 - 52 78 94 07. Kijk op brabantseerfgoedprijs.nl voor meer informatie.  
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