Object Object
nummer naam
c00442 cahier

Titel

Beschrijving

Textiel in de Kempen
door de eeuwen heen

tentoonstellingsproject
Kempische Museumroute

c00532 boek

Volkscultuur 3-4 /1985

veldwerk, volksmuziek,
volksverhalen,
volksdansen

c00533 boek

Volkscultuur 1 /1986

carnaval

c00534 boek

volkscultuur 4 /1986

blauwverven en
blauwdrukken,
boerderijonderzoek,
stolpboerderij,
dorpswoonhuis,
heemkunde en onderwijs

c00535 boek

volkscultuur 2 /1987

streekkostuums, toverij,
streekcultuur, kersenpluk

c00536 boek

volkscultuur 2/1988

kermis

c00537 boek

volkscultuur 3/1988

spinvertellingen, hekserij,
engelbert heupens, liefde
en huwelijk

c00538 boek

volkscultuur 4/1988

prentknipkunst, bingo en
kienen, kermis,
volksgerichten

c00539 boek

volkscultuur 2/1989

pinksterkroon,
straatkunst,
griendcultuur, hallehuis,
hoogstamfruit

c00540 boek

volkscultuur 3/1989

blaasmuziek, genealogie,
tovermeesters, jenever

c00541 boek

volkscultuur 4/1989

hoe roodkapje wordt
verteld en opgegeten

c00542 boek

volkscultuur 1/1990

voeten van de vloer

Onderwerp

Object Object
nummer naam
c00543 boek

Titel

Beschrijving

volkscultuur 4/1990

lokale geschiedenis

c00544 boek

volkscultuur 1/1991

de geschiedenis van de
kamerplant

c00545 boek

volkscultuur 2/1991

biggles, belgen en
nederlanders, volksdans,
kamerplant

c00546 boek

volkscultuur 3/1991

moederschap en de min

c00547 boek

volkscultuur 4/1991

assepoester,
vrouwengeschiedenis,
herman roodenburg,
vermaak

c00549 boek

onze klederdrachten

karakteristieke
handwerken uit
nederland

c00550 boek

het nederlandsche
binnenhuis en zijn
meubels 1450-1650

c00551 boek

uit en thuis in brabant

c00552 boek

Shell Journaal van de
nederlandse folklore

c00553 boek

Culinaire groeten uit
Brabant

Traditionele
streekrecepten

c00554 boek

Volkscultuur in de lage
landen

De Nederlandse culturele
identiteit

c00555 boek

Nederlands oud
gebruiksaardewerk

tips voor brabanders en
niet-brabanders die in
brabant hun vakantie of
vrije uren goed willen
besteden

Onderwerp

Object Object
nummer naam
c00556 boek

Titel

Beschrijving

Groei naar
volwassenheid

Pedagogisch opstel over
opvoeding

c00557 boek

Aan tafel

een kookboek voor de
huisvrouw

c00561 cahier

Voedt U goed voor
weinig geld

Receptenboek "van
eigen land" voor alle dag

c00562 cahier

Moderne wenken en
recepten

reclame voorlichting van
Diamant Vet

c00563 cahier

Nuttige wenken voor de
bereiding van wild en
gevogelte

c00564 boek

kookboek v/d
Amsterdamse
huishoudschool

c00565 stencil

Hoe bewaar ik mijn
levensmiddelen in
oorlogstijd

Onder alle
omstandigheden de
Vraagbaak voor iedere
Huisvrouw

c00566 boek

tienmaal brood rondom
het IJsselmeer

Geschiedkundig
onderzoek naar
broodbakkerij

c00567 boek

Men neme....

De geschiedenis van de
kookkunst

c00569 boek

Streekrecepten

uitgave nederlands
zuivelbureau

c00570 map

Wat zullen we morgen
eten...?

verzameling recepten

c00571 boek

Erfenis van eeuwen

klederdracht

c00572 boek

Wie wat woren wil

toekomstmogelijkheden
voor jongens

Onderwerp

Object Object
nummer naam
c00575 cahier

Titel

Beschrijving

Nieuw Kookboek

kook- en
bereidingsvoorschriften
voor de burgerkeuken

c00576 boek

De gestampte pot

Eetcultuur in Nederland

c00577 boek

boterbereiding in de late
negentiende eeuw

c00581 boek

Het electro inmaakboekje

c00582 boek

Van alles over de inmaak vruchten
deel 2

c00583 cahier

Echt Brabants

Over leven en werken in
Brabant na 1925

c00584 boek

Maandblad voor
Handwerken 1949

Ingebonden jaargang
1949

c00585 boek

Het Goede leven Pijpen
en Pijptabak

c00587 boek

Ja, Ik Wil

Levensgeluk in huwelijk
en liefde

c00588 boek

Historische
Klederdrachten uit 12
provincien

Uitleg t.b.v. het
vervaardigen van
klederdracht

c00589 tijdschrif Libelle's Kinder-Breit
modellen
c00590 cahier

Een practische waschhandleiding

Alle inlichtingen omtrent
Wasschen, weeken,
drogen, stijven en strijken
en het verwijderen van
vlekken

c00591 boek

Het groeiende leven

handleiding voor de
zwangerschap

Onderwerp

Object Object
nummer naam
c00592 cahier

Titel

Beschrijving

c00593 stencil

Het boek voor moeder en Volledig onderricht in
dochter
alles wat eene vrouw als
huishoudster en moeder
dient te weten

c00596 boek

eenvoudige recepten

uitgebreid kookboek

c00597 boek

Huisvrouw en vakwerk

75 jaar Nederlandse
Vereniging van
Huisvrouwen,
jubileumuitgave

c00598 boek

volkscultuur 1/1989

dood

c00599 boek

De hond en de hondekar
in oude ansichten

c00600 boek

volkscultuur 2/1990

strarijden, breukebomen,
cultuurgeschiedenis,
volkscultuur

c00601 boek

streekdracht motieven

ontwerpen en patronen
om zelf te maken

c00602 boek

Van moorpijp naor
palmbos

Liempdse gebruiken en
gewoonten bij verkering,
bruiloft en geboorte

c00603 boek

Kleding op de bon

Kleding- en
textielschaarste in
Nederland 1939-1949

c00604 cahier

Lief en Leed

Over de beleving van de
grote momenten in het
leven van geboorte tot
dood

c00605 gids

Feestgids bij het 25-jarig
huwelijk van Cornelis van
Santvoort en Gerdina v.d.

Onderwerp

Receptenboek Haka

liempde

Object Object
nummer naam

Titel

Beschrijving

Onderwerp

Wetering

c00606 boek

Marinus

'nen boer, die een aardig liempde
pijpke buurten kon over
kwalen, kwelen, 'n
paddescheet en andere
ongemakken

c00607 boek

Op zoek naar het
alledaagse vaderland

"zwerftocht in het
verleden"

c00608 boek

Bij ons moeder en ons
Jet

Brabantse vrouwen in de
19de en 20ste eeuw

c00609 boek

Rijke oogst van schrale
grond

Zuid-nederlandse
volkscultuur

c00610 tijdschrif Maandblad voor
t
Handwerken 1957

ingebonden jaargang
1957

c00611 tijdschrif Maandblad voor
t
Handwerken 1956

ingebonden jaargang
1956

c00612 tijdschrif Maandblad voor
t
Handwerken 1955

ingebonden jaargang
1955

c00613 boek

Driek

'ne Brabantse boer, die
liempde
vroom en sober leefde,
met zicht en zessie
maaide, stijf en oud werd

c00624 boek

Suikerbonen en beschuit
met muisjes

Eetgewoonten bij
sleutelmomenten in het
leven

c00706 boek

Had je me maar

Amsterdams straatleven
en straatfiguren tussen
1900 en 1940

c00824 boek

De Gilden, theorie en
praktijk

Gilden

Object Object
nummer naam
c00846 boek

Titel

Beschrijving

c00848 boek

Luste gullie Koffie?

Volksgebruiken bij
overlijden en begrafenis
inKempen, Meierij en
Peel

c00860 boek

Eer en schande

Volksgebruiken van het
oude Brabant

c00869 boek

Nostalgisch
keukenemaille deel 2

c00886 boek

Nostalgisch
keukenemaille Deel 3

c00924 boek

Marion Kookboek

c00925 boek

Kookboek N.C.B.

c00926 boek

Rond Haard en Erf

c00927 boek

Hemels Handwerkboek

c00928 boek

zonDagboek met recept
voor zondagse soep van
ons mam

c01019 magazi
ne

Het leven in de
crisisjaren 1929-1939

c01032 boek

Werken met
volksschilderkunst

c01035 boek

" ...die jakken en rokken
dragen"

Onderwerp

Nostalgisch
keukenemaille

3e tevens laatste deel
over de geschiedenis van
keukenemaille

Beschrijving van het
boerenleven binnen het
Rooms Katholiek geloof

Brabantse
klederdrachten en
streeksieraden

klederdrach
t

Object Object
nummer naam
c01059 boek

Titel

c01060 boek

folklore in het dagelijks
leven

Beschrijving

Driekoningenzingen, een Driekoningenliedjes
lange en levende traditie
gewoonten en gebruiken
in de lage landen

Onderwerp
muziek

