
 
 
 

Tradities in Brabant 
Jubileumboek Stichting Brabants Heem 

 
Een bijzondere inkijk in de vele tradities die Noord-Brabant kent. Door de medewerking van 
de aangesloten heemkundekringen en erfgoedverenigingen is het boek “Tradities in 
Brabant” een waardevol, rijk geïllustreerd boek geworden, dat past bij de viering van het 75-
jarig bestaan van Brabants Heem op 20 oktober. Dan wordt het boek officieel ten doop 
gehouden.  
 

 
 
De winkelprijs voor het boek is 25 euro. Stichting Brabants Heem is met de uitgever 
overeengekomen dat leden van heemkundekringen en erfgoedverenigingen een korting van 
5 euro krijgen als ze vooraf kopen. Het boek kost dan 20 euro. Voorverkoop is mogelijk tot 
en met 31 augustus 2022. In deze folder leest u hoe die voorverkoop in haar werk gaat. 

Tradities 
in Brabant 
van generatie op generatie

Ineke Strouken, Tjeu van Ras, Kees van Kempen



 
Samenstelling 
Aan het boek hebben honderdtien heemkundekringen/erfgoedorganisaties meegewerkt. 
Vele plaatselijke tradities zijn aangereikt en opgenomen in het boek. De samenstellers 
hebben die aangevuld met nog meer bestaande tradities die van generatie op generatie 
worden doorgegeven. Tegenwoordig spreken we van immaterieel erfgoed.  
 
Het boek wordt 240 pagina dik, kleurig en rijk geïllustreerd. Samenstelling en eindredactie 
zijn gedaan door Ineke Strouken, Tjeu van Ras en Kees van Kempen, allen bestuurslid van 
Brabants Heem. 
Het ontwerp is van Peter van Gerwen uit Zeeland. Het boek wordt uitgegeven door Positon 
Uitgeverij Heeze. 
 
Een voorbeeld uit het boek: 

 
 
Kortingsactie 
Speciaal voor heemkundekringen en leden van heemkundekringen geldt is er een 
voorverkoop-korting van 5 euro.  
 
Voorverkoop 
U kunt een mail sturen aan al uw medewerkers en leden, die zich kunnen aanmelden voor 
het kopen van een boek bij uw secretariaat of andere contactpersoon. Zo verzamelt u alle 
bestellingen en vervolgens moet het verschuldigde bedrag worden overgemaakt naar de 
uitgever. De uitgever zorgt dat de bestelde boeken zo snel mogelijk na 20 oktober worden 
afgeleverd. Daarna kunt u het boek onder de leden die het hebben besteld verspreiden. 
 
 



Werkwijze  
Stel er zijn 12 leden die een boek willen hebben. De kosten zijn 12 x 20 euro = 240 euro. De 
penningmeester of contactpersoon maakt dit bedrag over naar: 
Bankrekeningnummer NL56 ABNA 0614 1162 52 
Ten name van Instituut Positon 
Vermeld daarbij de titel van het boek “Tradities in Brabant”, het aantal boeken en naam en 
volledig adres van uw heemkundekring. 
 
Let wel: 
 
= De voorverkoop-actie loopt tot en met 31 augustus. Vanaf 1 september geldt de 
winkelprijs van 25 euro. 
= Elke bij Brabants Heem aangesloten kring/vereniging/stichting krijgt één exemplaar gratis.  
 
 

 
 
Voor vragen kunt u mij bereiken op het mailadres secretaris@brabantsheem.nl 
 
Tilburg, 8 juli 2022 
Hartelijke groet, 
Kees van Kempen, secretaris 
 

 
 


