
Aan de leden van De Heerlijkheid Herlaar 

Onze Heemkundevereniging ontving van ERFGOED BRABANT het aanbod om voor onze 
leden een voorlichtingssessie te geven over BRABANT CLOUD. 

Brabant Cloud 

Om instellingen (en heemkundeverenigingen) te helpen bij het digitaliseren van hun 
collectie biedt Erfgoed Brabant Brabant Cloud aan. Met Brabant Cloud slaat u uw collectie 
op een betaalbare en duurzame manier op en kunt u deze eenvoudig ontsluiten voor een 
breed publiek. Het collectieregistratiesysteem Memorix Maior, speciaal ontwikkeld voor 
Brabantse instellingen en heemkundeverenigingen, maakt de drempel voor digitalisering 
nog lager.  

Collectieve aanpak 

Brabant Cloud is een gezamenlijk platform dat we maken voor en met het Brabantse 
erfgoedveld. Samen willen we onze collecties online toegankelijk maken, maar uiteraard 
kies je zelf wat er met jouw data gebeurt.                                                                        

Toekomstbestendige werkwijze 

Brabant Cloud sluit aan bij nationale en internationale ontwikkelingen en zorgt ervoor dat 
je collectie, ook in de toekomst, opgeslagen en te raadplegen blijft. Wij zorgen voor 
doorontwikkeling van het systeem. 

Op dinsdagavond 4 juni om 19.00 uur tot 20.30 uur zal Erfgoed Brabant deze 
voorlichtingsavond houden in het Heemhuis in de Huif. Graag bieden wij onze leden de 
mogelijkheid deze informatiebijeenkomst bij te wonen. Mocht je belangstelling hebben om 
nu of in de nabije toekomst meer te weten over de digitale mogelijkheden voor het 
bewaren en presenteren van erfgoed in het algemeen en onze heemkunde-archieven en 
activiteiten in het bijzonder, adviseren wi u om van deze uitnodiging gebruik te maken. 
 
Wij verzoeken u wel deze interesse kenbaar te maken door u aan te melden via 
beantwoording van deze mail of via info@deheerlijkheidherlaar.nl of bij Frans Cooijmans 
(tel 073 5514359). 
Wij kijken uit naar uw komst. 
 
Bestuur HK De Heerlijkheid Herlaar. 
 
P.S. Voor de volledigheid melden wij u dat op dezelfde avond de heer Dirk Paagman in de 
Huif zal zijn om zijn boek over de Bevrijding te presenteren en te signeren.   

https://www.brabantcloud.nl/page/382/memorix-maior
mailto:info@deheerlijkheidherlaar.nl

