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Geertruidenberg, 5 augustus 2013 

 

 

 

Uitnodiging Sigarenarrangement 
 

 

 

Stichting Brabants Industrieel Erfgoed nodigt u graag uit voor een dagexcursie die zij op  

woensdag 2 oktober 2013 getiteld “Verbroedering met Sigaren”. 

 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

09.30 uur  Ontvangst met koffie/thee in Sigarenfabriek Scandinavian Tobacco Group te 

Eersel. Tijdens de rondleiding door deze bijzondere sigarenfabriek maakt u 

kennis met de grondstoffen, het productieproces en de export van sigaren.  

Scandinavian Tobacco Group, Nieuwstraat 75-77, 5521 CB te Eersel.   

 

12:00 uur Naar het Streekmuseum “De Acht Zaligheden” in Eersel waar we gebruik 

zullen maken van de lunch. 

Streekmuseum De Acht Zaligheden, Kapelweg 2, 5521 JJ Eersel, 

www.achtzaligheden.nl.  

 

13:00 uur Bezoek aan het streekmuseum waar u een indruk krijgt van het agrarische 

leven in de Kempen van 1850-1950.  

 

14.30 uur Stadswandeling “De contente mens” door het historisch hart van Eersel. 

 

16.30 uur Afsluiting. 

 

 

 

De kosten voor dit arrangement bedragen € 27,50 per persoon. Dit bedrag kan worden 

overgemaakt op bankrekeningnr. 10.38.08.396 t.n.v. Stichting Brabants Industrieel Erfgoed te 

Oosterhout o.v.v. “Sigarenarrangement 2013”. Graag opgave van deelneming met vermelding 

van het aantal personen via het e-mailadres: brabantsindustrieelerfgoed@gmail.com.  

Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar: vol = vol. 
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Sigarenindustrie in Eersel 
De sigarenindustrie in Nederland behoorde ooit tot de belangrijkste ter wereld. Zuidoost-

Brabant speelde daarin een vooraanstaande rol. In 1934 startte de bekende fabriek van Henri 

Wintermans op in Eersel. Eersel geniet nog steeds grote bekendheid als grootste 

sigarenexporteur van Nederland en neemt nog altijd een belangrijke plaats in op de 

wereldmarkt van sigarenprodukten. Tegenwoordig werken in Nederland  nog 800 mensen in 

de sigarenindustrie. 

De gemiddelde sigarenroker is een volwassen man van boven de 35 jaar, die zich bewust is 

van het risico van roken en een weloverwogen keuze maakt. Het gaat hem puur om het genot. 

Het kost de meeste sigarenrokers ook geen moeite om niet te hoeven roken. De roker kiest 

met zorg het moment dat hij rookt. 

De Indianen wisten al dat je met een rokertje makkelijker nader tot elkaar komt. Tabak, het 

middel dat al eeuwenlang voor verbroedering, bedachtzaamheid en vrede zorgt. 

Vandaar dat we in Nederland nog steeds Het Business Cigar Dinner organiseren in het 

“Weekend van het Grote Genieten”. 

 

Streekmuseum “De Acht Zaligheden” 

Het Streekmuseum De Acht Zaligheden geeft en goed beeld van het leven, wonen en werken 

van de Kempische mens in de periode 1850-1950. Zoals de naam al zegt, is het museum bij 

uitstek thuis in de streek die “De Acht Zaligheden’ heet. Het pand, waarin het museum is 

gevestigd, dateert van circa 1890. In 1910 werd de boerderij door blikseminslag verwoest. Op 

de restanten van het pand werd de huidige boerderij gebouwd en in 1970 “gemoderniseerd”. 

Op 9 april 1979 werd de Stichting museum De Acht Zaligheden opgericht. Zij bracht de 

collectie van Piet Kwinten onder in het huidige museum, een goed geconserveerde 

langgevelboerderij aan de Kapelweg.  

 

  


