
  

NIEUWSBRIEF Nr. 209 (december 2022)  
  

Beste leden,  

Van het bestuur  

Met tevredenheid kunnen we terugblikken op een goeie maand november.  

  

Na het bezoek van Heemkunde Erthepe uit Erp in oktober ligt er een uitnodiging voor 

een bezoek aan Erp. Dit wordt in overweging genomen. Misschien is de maand mei 

volgend jaar een goed tijdstip. Het zou een fietstochtje kunnen worden!  

  

Op 2 november stond er weer een buurtavond op het programma.  

Peter van de Wetering hield een presentatie van foto’s uit onze collectie waarop nog 

bij ons onbekende personen staan. We zijn weer een paar namen op het spoor 

gekomen. Mooi resultaat en een reden om hier zeker mee door te gaan.  

En zeker niet onbelangrijk, het was keigezellig!  

Binnenkort (januari 2023) zullen we weer te gast zijn in Laarstede en daar hopen we 

de bewoners te verblijden met het kijken naar oude foto’s. Zo komen we hopelijk ook 

nog achter meer ontbrekende namen bij de foto’s.  

  

Na ontvangst van het mooie bedrag van de clubactie van de Rabobank hebben we 2 

nieuwe beeldschermen aangeschaft met een mooie korting in de “Black Friday”week!  

  

Er is een onderhoud geweest met de gemeente over het onderhoud van het 

heemgebouw. Voor 2023 staat het volgende op de planning:  

- Schilderen buiten  

- Ventilatie  

- Verduurzaming door isolatie van het dak, spouwmuren en ramen  

- Vervanging C.V. in 2025  

  

Op donderdag 24 november heeft ons trouwe schoonmaakploegje het Heemgebouw 

weer eens flink onder handen genomen! Geen overbodige luxe. Altijd fijn dat we een 

beroep op onze poetsmaatjes mogen doen. Maria Reizevoort is de vloer met een 

schrobmachine te lijf gegaan. Het is een aardigheid om te zien hoe de vloer 

opgeknapt is!   

  

Opendeurmiddag op 12 november jl.  

  

Op zaterdag 12 november was er een “Opendeurmiddag” voor onze leden en voor 

alle belangstellenden uit ons dorp om kennis te maken met de activiteiten van onze 

heemkundekring.  



Een groot succes! Tot twee maal toe werd de presentatie over de werkgroepen 

gegeven.  

Er was veel belangstelling en het initiatief werd als heel positief ervaren. Én er 

hebben zich weer een paar nieuwe leden aangemeld!  

  

  
  

  

KERSTVIERING op woensdagavond 14 december 19.30 uur  

  

Eindelijk, na twee jaar Corona-stilte mag het weer, de Kerstviering, ieder jaar een 

hoogtepuntje in het programma.  

Wederom hebben Willemien Geurts en Willemien van der Wielen alles op alles gezet 

om ons te verrassen met een leuk en gevarieerd programma. De plannen hebben 2 

jaar in de ijskast gelegen maar worden nu weer voor ons opgewarmd!  

De avond begint om 19.30 uur in ons Heemgebouw.  

We gebruiken samen een maaltijd en over het programma zeggen we verder niets te 

veel dan dat het zeker weer heel aangenaam vermaak zal zijn.  

  

Echter…… we mogen écht niet meer dan 40 gasten herbergen. Dit om een redelijk 

veilig klimaat te behouden daar het anders overvol is!  

  

Daarom deze oproep om je aan te melden van 1 t/m 5 december bij Liesbeth 

(tel. 06-12020939 of 0412-611032) of mail liesjevlind@hotmail.com 

mailto:Liesjevlind@hotmail.com?subject=Kerstviering  

 
De kosten zijn € 5,- p.p. en dienen op de avond zélf afgerekend te worden 
(contant of pinnen).  
  

Hoe onsympathiek het ook overkomt: vol is vol en dat voelt ook voor ons niet prettig 

maar we kunnen écht niet anders!  
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Tenslotte…  

  

Zijn we erin geslaagd weer een heel mooi jaarprogramma samen te stellen voor 

volgend jaar!  

wo. 4 januari            lezing Wouter Prins – “De herders en de koningen”  

  

wo. 8 februari           jaarvergadering  

  

wo. 1 maart              lezing Sjaak van Dorst – “Na-oorlogse landbouwgeschiedenis”  

  

wo. 5 april                buurtavond / oude video’s etc.  

  

April              Tonnie en Kee  

  

wo. 3 mei                 lezing Henk Buijks – “Zandwegen in Noord-Oostbrabant”  

  

za. 24 juni                heemreis naar Den Bosch door Gerrit Laurenssen  

  

wo. 5 juli                  buurtavond / oude video’s etc.  

  

wo. 6 september     lezing Rien Kersten – “Akelige Beesten”  

  

zo. 10 september    OMD   

  

wo. 11 oktober         lezing Rien de Visser – “Berne van Binnen en buiten”  

  

wo. 1 november       buurtavond / oude video’s etc.  

  

wo. 13 december     kerstviering door …..  

   

We hopen dat december een fijne en mooie maand mag worden voor onze 

vereniging en haar leden!  

Nistelrode, 30 november 2022             

Liesbeth Vlind  


