
 

 

NIEUWSBRIEF Nr. 212 (maart 2023) 
 

Beste leden, 

Van het bestuur 

Met tevredenheid kunnen terugblikken op een geslaagde jaarvergadering die 
gehouden werd op woensdag 8 februari jl. en die vlotjes verliep. 
Er waren 26 leden aanwezig. Ook na de vergadering bleef het nog een tijdje heel 
gezellig onder het genot van een drankje. 
 

Zilveren draaginsigne voor Rien van de Graaf 

Een bijzonder feestelijk tintje op de vergadering was het uitreiken van het zilveren 
draaginsigne van Brabants Heem aan Rien van de Graaf door onze voorzitter Wim 
van Driel. Een erkenning die hem toekomt! 
Rien is lid van onze Heemkundekring sinds 01 januari 2011.  

Officieel is hij op 01 februari 
2012 tijdens de Algemene 
Ledenvergadering 
toegetreden tot het bestuur 
van onze Heemkundekring 
in de functie van secretaris. 
Al enkele maanden voor zijn 
aantrede als secretaris heeft 
hij deze functie vervuld. 
Gedurende 9 jaar heeft hij 
het secretariaat met veel 
enthousiasme en zeer 
nauwgezet verzorgd. Vanaf 
het begin van de digitalisatie 
van de foto’s heeft Rien zich 
daarvoor ingezet en dat 
doet hij nog steeds. Ook 
levert hij periodiek de foto 
aan voor de rubriek “Wa’n 
skôn foto ….” Van 
DeMooiBernhezeKrant en 
verwerkt de ingezonden 
gegevens. Al de jaren, als 
secretaris, wist hij de 
nieuwsbrief iedere keer 
weer te vullen. Het 
secretariaat heeft hij tot 5 
februari 2020 vervuld. 

  



 

Lezing 1 maart a.s. 
 

We vragen nog een keer 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. 

 
Sjaak van Dorst is huisarts in Oss. 
Hij komt uit een gezin van 10 kinderen en is opgegroeid op een gemengd 
boerenbedrijf in Haren bij Oss. Vanuit zijn achtergrond is hij altijd geïnteresseerd 
gebleven in wat er op het boerenbedrijf allemaal gebeurt en in het verleden is 
gebeurd. 
Zijn lezing gaat over hoe het agrarisch leven sinds de Tweede Wereldoorlog is 
veranderd en hij neemt daarbij als voorbeeld de verhalen over zijn familie en zijn 
jeugd. Hij laat zien hoe het dorp Haren veranderde. Wat de invloed was van de 
rooms-katholieke kerk en de tradities en rituelen zoals de processies. 
Boeiend is ook het ontstaan van de mechanisatie (de eerste melkmachine, de tractor 
en dergelijke) en het verdwijnen van het trekpaard in de landbouw. Interessant is wat 
hij laat zien en kan vertellen over de rol van de boerin, haar rol op de boerderij, over 
inmaken van onder andere fruit en groeten. Hij laat zien hoe het gezin waarin hij 
opgroeide, functioneerde binnen het boerenbedrijf waar iedereen zijn taak had. 
 

Aandacht voor het 40 jarig bestaan van onze Heemkundekring 
 
We zijn volop bezig met de voorbereidingen om het 40 jarig bestaan van onze 
Heemkundekring te vieren. In november 1983 werd de akte getekend bij de notaris. 
Daarom willen we dit doen met een tentoonstelling in november dit jaar met als 
onderwerp “oude ambachten”. Denk aan het beroep van slachter, dakdekker, wever, 
klompenmaker…..noem maar op….. 
En ook de leden die al 40 jaar lid zijn zullen extra in het zonnetje worden gezet 
uiteraard! 
Er volgt nog een uitnodiging aan alle leden om een bijdrage te leveren voor deze 
tentoonstelling, alle hulp is welkom!!! 
 

Een klein geheugensteuntje over de Contributie 
 
De meeste van onze leden hebben sinds twee jaar al meegedaan met het incasso-
programma 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 
maart 2023 te voldoen. 
 
 
 
 

http://rek.nr/


 

Tenslotte… 
 

Willen we al een tipje van de sluier oplichten voor de buurtavond op woensdag 5 
april. Henk zal dan een presentatie houden over het tot stand komen van zijn verhaal 
rondom Martien van den Heuvel. 

 

Omdat de presentatie op Laarstede op 27 januari zo positief werd ontvangen willen 
we er een vervolg op geven op 24 maart a.s. 

 

We hopen dat iedereen een mooi lentemaand maart heeft en dat we velen 
van u mogen zien op de lezing op 1 maart a.s.  

Nistelrode, 28 februari 2023            

Liesbeth Vlind 


