
  

  

NIEUWSBRIEF Nr. 211 (februari 2023)  
  

Beste leden, Van het bestuur  

We zijn druk bezig om de algemene jaarvergadering voor te bereiden. De uitnodiging 

heeft u ontvangen. We hopen op woensdag 8 februari vele leden te mogen 

ontmoeten.  

  

  

Terugblik op woensdag 4 januari  Lezing Wouter Prins: de Herders en de 

Driekoningen  
  

Toepasselijker kon bijna niet met Driekoningen in het vooruitzicht. Ook dit was weer 

een uitgestelde lezing.  

  

  
  

Wie zich verdiept in de evangelies van Mattheus en Lucas, in de tradities van 

westerse en oosterse christenen, ervaart dat kerst eigenlijk niet uit één, maar uit twee 

feesten bestaat. Ook in de kerstvoorstellingen door de eeuwen heen, ja zelfs in onze 

kerststal thuis, komt dit onderscheid naar voren.  

Dit onderscheid komt naar voren in een presentatie van mooie en interessante 

kerstvoorstellingen, die wij gingen bekijken door de ogen van Byzantijnse keizers, de 

Heilige Franciscus, Antwerpse koopvaarders en moderne kunstenaars.    

Presentatie Laarstede.  
  

Op vrijdag 27 januari hebben we een presentatie gehouden op Laarstede. Peter,  

Wim en Maria hebben de bezoekers oude foto’s getoond in de hoop daarbij nog de 

nodige ontbrekende namen te vinden……  

Deze presentaties worden zeer op prijs gesteld.  

  

  



  

Lezing 1 maart a.s.  
  

We vragen nu alvast de aandacht voor de lezing op woensdag 1 maart om 20.00 
uur.  
De heer Sjaak van Dorst (waarnemend huisarts in Nistelrode), zal deze 
verzorgen.  
De titel van deze dia-lezing: na- oorlogse landbouwgeschiedenis. Het 
belooft een leuke avond te worden.  
  

Een klein geheugensteuntje over de Contributie  
  

De meeste van onze leden hebben sinds twee jaar al meegedaan met het 

incassoprogramma voor het innen van de jaarlijkse contributie. Per 1 februari zal het 

bedrag worden afgeschreven van uw rekening.  

Voor de leden die zelf de contributie overmaken nog een geheugensteuntje:  

  

De contributie bedraagt € 25,- per persoon. Elk tweede lid betaalt € 17,50  

In dat geval dus totaal dus € 42,50 per jaar.  

U kunt het bedrag over maken op rek.nr. NL92 RABO 0155 2107 18  

t.n.v. Heemkundekring Nistelvorst onder vermelding van de naam van de betalende 

persoon. Contant kan natuurlijk ook bij Liesbeth Vlind, de penningmeester.  We 

hopen en vertrouwen op uw medewerking en willen u vragen het bedrag vóór 15 

februari 2023 te voldoen.  

  

Maatregel in het kader van de privacy…  
  

Er worden tijdens lezingen en tentoonstellingen foto’s genomen. Deze mogen 

geplaatst worden mits de getoonde  personen op de foto’s daarmee akkoord gaan. 

We hebben daarom in ons heemgebouw, in navolging van andere 

heemkundekringen, een mededeling opgehangen met daarop de voorwaarden die 

gesteld worden aan publicaties.  

  

Tenslotte…  
  

Hebben we in onze laatste vergadering besloten om de consumptieprijzen wat te 

verhogen, de laatste 5 jaar is dat niet meer gebeurd en hoe spijtig ook, we móeten 

het wel ……  

Thee/koffie   € 1,20  

Frisdrank/bier  € 1,80  

Wijn     € 2,20  

 We hopen dat iedereen een gezellige februarimaand heeft en dat we 

velen van u mogen zien op de Algemene Ledenvergadering op 

woensdag 8 februari a.s.  Nistelrode, 31 januari 2023            Liesbeth 

Vlind  
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