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Wij wensen iedereen het 
allerbeste voor 2016. 
We hopen dat het voor u 
een goed, gezellig en gezond 
jaar wordt.

JAARVERGADERING OP DINSDAG 1 MAART 2016

Op dinsdag 1 maart a.s. houden we onze jaarvergadering in Ontmoetingscentrum De Huif. 
Aanvang van deze avond is 20.00. De zaal is open om 19.30. Na de vergadering is er de 
mogelijkheid om de Heemruimte te bezoeken. De stukken voor de vergadering ontvangt u 
t.z.t.

CARNAVAL/VASTENAVOND, FEEST VAN DE OMGEKEERDE WERELD

Een schets van ontstaan, historie en traditie in Brabant 

Op maandag 1 februari a.s., in de week vóór carnaval, zal Rob van de Laar, dé autoriteit op 
het gebied van alles wat met carnaval te maken heeft, voor onze vereniging een lezing 
houden over de geschiedenis van het carnaval 

De herkomst van de traditie van het carnavalsfeest in Brabant en Limburg is nog vaak 
gebaseerd op gedachten dat het een puur katholieke aangelegenheid zou zijn. Minder 
bekend is dat de roots ook liggen in een tijd dat de mens nog dacht dat men met het 
uitdrijven van winterse geesten de terugkeer van de leven brengende zomer kon 
bespoedigen. Maar is het carnaval in Brabant dan zo oud? En hoe is men ertoe gekomen om 
het huidige carnavalsfeest zo breed te gaan vieren in plaatsen als Sint Michielsgestel? 

De lezing wordt gegeven in Ontmoetingscentrum “De Huif” en zal beginnen om 20.00 uur. 

Voor meer informatie, kijk op onze website http://www.deheerlijkheidherlaar.nl/

CONTRIBUTIE.

De contributie voor dit jaar blijft hetzelfde. We verzoeken u vriendelijk om deze over te 
maken op rekening NL54RABO0133698742 t.a.v. De Heerlijkheid Herlaar, Sint-
Michielsgestel. Het lidmaatschap is € 17,50 en een gezinslid € 12,50. Een post-lid betaald  
€ 25,00.
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