
Zonder dorst…. 
zijn wij nergens! 

TENTOONSTELLING Bier & Drank 
geschiedenis Regio Zundert/Rijsbergen

van ca. 1600 tot HEDEN

De tentoonstelling werd mogelijk gemaakt 
door de samenwerking tussen enerzijds 
Ad van Hassel (van de Kérel) en Arjan Bakx 
en anderzijds De Weeghreyse.

Dank aan de Brouwerijen die meewerken 
aan deze tentoonstelling: De drie 
heerlijkheden, het 58e Genot, Kaarschot
en Brouwerij de Kievit (Zundert Trappist) 

Geniet , maar drink met mate!

De tentoonstelling is zeker niet alleen voor 
mensen die interesse hebben in brouwerij 
historie. Er is voor elk wat wils! 
Straatbeelden,  de geschiedenis van 
Zundertse bedrijven, de kasteleins komen 
aan bod en het hedendaagse wordt niet 
vergeten. 
Er wordt veel nieuw materiaal getoond, 
wij hopen u toch te kunnen verbazen! 

Markt 23 te Zundert

(Naast de Rabobank) 

geopend op zondag van 14u tot 17u

van 6 februari 2022 tot en met 26 juni 2022



In de periode 1800 -1900 had ieder dorp 
wel één of meerdere brouwerijen. Zo 
waren er in Nederland enkele duizenden 
brouwers actief. Begin 20e eeuw sloot de 
ene na de andere brouwerij haar deuren. 
In 1970 waren er in Nederland eigenlijk 
nog maar een handvol grote brouwerijen 
over. De rest was verdwenen. Ondertussen 
is er iets veranderd, inmiddels telt 
Nederland weer zo’n 1300 bedrijven die 
veelal op ambachtelijke wijze moderne 
bieren brouwen. 

De tentoonstelling geeft antwoord op de 
vagen uit het verleden… welke zijn die 
oude brouwerijen in de Zundertse regio?  
waarom zijn die verdwenen?  Wat is er 
precies gebeurd? 

Maar de ook het heden komt ruimschoots 
aan bod. De nieuwe brouwerijen en hun 
bieren worden voorgesteld. Er is zelfs de 
mogelijkheid tot een heuse proeverij (bij 
het Wapen van Zundert).

De tentoonstelling gaat niet alleen over de 
brouwerijen maar ook over de bottelaars, 
drankenhandels etc. Met behulp van 
collages wordt met veel beeldmateriaal  
zowel de geschiedenis als ook het heden 
verteld en gevisualiseerd. 

Naast dat de geschiedenis verteld en met 
foto’s zichtbaar gemaakt wordt zullen er 
ook een groot aantal voorwerpen ten toon 
gesteld worden zoals: flessen, kisten, 
glazen, etiketten, viltjes, folders etc. Voor 
het eerst zal ook de bronzen bel die in een 
torentje hing op de Hubertus Brouwerij in 
Wernhout worden getoond. Deze bel werd 
vroeger geluid bij Brand in het dorp.

Ok hier komen weer verleden (foto boven) 
en heden (foto onder) aan bod.


