Object Object
nummer naam
c00433 stencil

Titel

Beschrijving

Cultuurhistorische
Inventarisatie NoordBrabant Heesch

boerderijen heesch

c00434 stencil

Waardevolle
Monumenten Nistelrode

Boerderijen Nistelrode

c00435 boek

Veldnamen als
Historische Bron

een handleiding voor
methodisch onderzoek

c00436 boek

Brabantse monumenten
Leven

Beschrijving van 80
gerestaureerde kleine
monumenten met 90
foto's

c00438 boek

150 Jaar St.
Lambertuskerk te
Udenhout

Jubileumuitgave

c00439 boek

Op gevels geschreven

shell-journaal van teksten
en tekens van het
dagelijks leven

c00440 map

Kastelen

Diverse publicaties over
kastelen

c00441 gids

Tocht langs Landerdse
Monumenten

gezamenlijke uitgave van
HKK'n zeeland en
Schaijk-Reek

c00443 cahier

Lambertus Veghel

een schepping in
neogothiek van pierre
Cuijpers, gebouwd in
1863

c00444 boek

Emmaus- Velp

Waar kapucijnen de
eeuwen overleven

c00446 boek

Museum Kempenland:
twee musea onder een
dak

Bijdragen over collecties
en het gebouw van
Museum Kempenland

c00447 boek

Bouwkunst en Cultuur

Onderwerp

Object Object
nummer naam
c00448 boek

Titel

Beschrijving

c00449 boek

Het bovenlicht als object
van volkskunst

c00450 scriptie

Boerderijtypen in midden- Bijdrage in de
en oost-brabant
voorbereiding van het
streekplan fase I

c00451 boek

Boerderijen in NoordBrabant

c00452 map

Informatiemap nationaal
contact monumenten

c00453 boek

Monumentencommissie
in de praktijk

c00454 stencil

De Windmolens in
Veghel en hun molenaars

c00456 map

Erfgoed bekeken

Molens te Veghel

molens

uitgave van Brabants
Heem

Aspecten van behoud en
verbouw

Uitgave stichting
nationaal contact
monumenten

kwartaalberichten van het
monumenten selectie
project N-B

c00457 tijdschrif De Boer Op
t

Uitgave jaar van de
boerderij 2003

c00458 map

Monumentenlijst
Bernheze

conceptlijst monumenten
en beeldbepalende
panden in Bernheze

c00459 cahier

Bovenlichten

uitgave
boerderijenstichting
Noord-Brabant

c00460 eigen
Boerderijen-fietsroute
publikati Nistelrode en
e
Vorstenbosch

beschrijving van 30
monumentale boerderijen
met afbeelding

c00461 scriptie

handleiding voor het
inventariseren en typeren
van boerderijen naar

Boerderijen
inventariseren

Onderwerp

Object Object
nummer naam

Titel

Beschrijving
uiterlijk

c00462 boek

Brabantse Boerderijen
beleven, bewonen en
bewaren

c00463 map

Boerderijen
informatiemap

diverse publicaties

c00464 cahier

't Vagevenster

themanummer over het
boerendak

c00465 stencil

Het kleine bedreigde
brabantse monument

extra aflevering van de
koerier van Brabants
Heem

c00466 boek

Boerderijenbehoud

De zorg voor onze
waardevolle landelijke
bouwkunst

c00467 boek

Het Drentsche
boerenhuis en zijn
ontwikkeling

c00468 boek

Oude raadhuizen in
Nederland

32 aquarellen in
meerkleurendruk

c00469 boek

De Hollandsche Molen

jaarboekje 1983 ver. tot
behoud van Molens in
Nederland

c00470 boek

Kloosters, Kronieken en
Koormuziek

Cultuur in bourgondisch
's-Hertogenbosch

c00471 boek

Langs 's-Heren Wegen

veldkapellengids voor
Noord-Brabant

c00472 boek

Van raethuysen tot
gemeentecentrum

Vergaderplaatsen en
gemeentehuizen binnen
Veldhoven vroeger en nu

c00473 cahier

regionale
het kleine monument
monumentendag zondag

Onderwerp

Object Object
nummer naam

Titel

Beschrijving

Onderwerp

5 september 1993

c00474 cahier

Het hergebruik van
monumenten

Een wegwijzer bij het
zoeken naar een nieuwe
bestemming voor oude
gebouwen

c00475 cahier

Het Kuijte-Orgel 1880
Vorstenbosch

c00476 boek

Boerderijen het zal ons
een zorg zijn

Zwartboek over het
verkeerd restaureren van
boerderijen

c00477 boek

Restaureren een heel
karwei!

Overzicht van ambachten
noodzakelijk voor
restauratie en behoud
van historische
gebouwen

c00478 boek

Stil staan bij
Monumenten

Algemene informatie
monumenten

c00479 boek

het Brabants Kasteel

Themanummer De Grote
Ruwenberg te St.
Michielsgestel

c00480 boek

Beelden van het
Landleven

Nederlandse agrarische
monumenten

c00481 map

Molens

Diverse informatie over
molens

c00482 boek

Repertorium van orgels
en orgelmakers in NoordBrabant tot omstreeks
1900

c00483 gids

Het Nederlands
Openluchtmuseum

c00484 cahier

Klockmuzyck T'
Amsterdam

molens

orgels

kerkklokke
n

Object Object
nummer naam
c00485 boek

Titel

Beschrijving

Onderwerp

c00486 boek

Mooie Molens

Basiskennis molens

molens

c00487 boek

Nederlandse
Monumenten in beeld

Fotoboek monumenten
Noord-Brabant Limburg

c00488 boek

5 jaar open
monumentendag

c00489 boek

Met het oog op onderweg Een tocht in woord en
beeld langs monumenten
in Nederland met dertien
overzichtskaarten

c00490 boek

Oude fabrieken nieuwe
functies

Herbestemming
industrieel erfgoed

c00491 boek

De historie van een
Brabants boerenhuis

De musealisering van het
platteland

c00744 boek

Nederlandsche Kastelen

heemschutserie deel 20

c00745 boek

het Nederlandsche
binnenhuis en zijn
meubels 1650-1750

Heemschutserie deel 46

c00838 stencil

Federatie noordbrabants
Monumentenoverleg
1979-2004

c00859 boek

Erfgoed van Nederland

Rijksdienst voor de
Monumentenzorg
jaarverslag 1982

c00866 FietsMonumenten staan niet
en
stil
wandelr
outes

Wat ons bleef uit een
roerig verleden
Open monumentendag
Bernheze 2007 molens
en jonge monumenten

Object Object
nummer naam
c00893 gids

Titel

Beschrijving

Onderwerp

Provinciaal
Openluchtmuseum
Bokrijk

Beschrijving van het
openluchtmuseum te
Bokrijk

Bokrijk

monument
en
c00902 boek

Toekomst voor Religieus Mogelijkheden tot
Erfgoed in Noord-Brabant behoud van religieuze
monumenten

c00905 cahier

Juryrapport
monumentenprijs 2008
Noord Brabant

c00935 gids

Toon Grassens

c00937 scriptie

Inventarisatie
Cultuurhistorisch
waardevolle boerderijen
in Noord Brabant

c00943 map

Map diverse publicaties
kerken en kathedralen

c00989 boek

Kastelengids van Noord
Brabant

Uitgave i.s.m. de
brabantse
kastelenstichting

kastelen

c00990 gids

Hemelbestormers

Luchtboogbeelden op de
Sint-Jan

den bosch

c01005 boek

Nieuw gebruik oud
gebouw

uitgave tgv open
monumentendag 2011

c01007 gids

De vroege burchten

Neerslag van een
symposium Boxmeer
2006

c01020 map

Hergebruik van
materialen foto's

foto's OMD
tentoonstelling 2011

Gids met gerealiseerde
bronzen kunstwerken

Gemert

Noord
Brabant

Wouw

Object Object
nummer naam
c01021 map

Titel

Beschrijving

De cooperatieve
stoomzuivelfabriek
Wilhelmina Later Door
eendracht Sterk Deel 1

Materiaal OMD
tentoonstelling 2011

c01022 map

De cooperatieve
stoomzuivelfabriek
Wilhelmina Later Door
eendracht Sterk Deel 2

materiaal OMD
tentoonstelling 2011

c01023 map

De geschiedenis RK
Jongensschool aan het
Laar bouwjaar 1915

Materiaal van de OMD
tentoonstelling 2011

c01024 map

Geschiedenis
Materiaal OMD
Bewaarschool aan het
tentoonstelling 2011
Maxend 3 Bouwjaar 1930

c01066 boek

Groen van Toen

Uitgave t.g.v. thema open
monumentendag

c01078 boek

Macht en Pracht

Uitgave tgv Open
Monumentendag 2013

Onderwerp

