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Harmelen, 30 mei 2018 

 
Beste familieleden, 
 
Ook dit najaar houden wij traditiegetrouw weer een Van Nispen-familiedag en wel op: 
 

                                Zondag 14 oktober 2018 
 

De 58e  Van Nispen-familiedag houden wij dit jaar in Slot Haamstede 

 
 

 

Het Slot Haamstede ligt in het dorp Haamstede op Schouwen-Duiveland. De donjon van het slot 
stamt uit de dertiende eeuw. Witte van Haamstede, een bastaardzoon van graaf Floris V, heeft er 
gewoond. Het Slot kwam in 1853 in het bezit van de familie  van de Lek de Clercq. De laatste telg uit 
dit geslacht, Mr Frans van der lek de Clercq, liet het na aan zijn drie dochters. Eén daarvan, getrouwd 
met Scato Laman Trip, is de moeder van de moeder van Ammie Kamerling – van Nispen.  
In de jaren 60 tot 1973 is het Slot grondig gerestaureerd. In 1981 werd het, met Slotbos en 
uitgestrekt duingebied, verkocht aan de Vereniging Natuurmonumenten. De verkopers, nazaten van 
Ammie`s overgrootvader Van der Lek de Clercq bedongen daarbij het gebruiksrecht van het Slot.  

 
De dag zal een cultureel, sportief en informeel karakter hebben. Wij dagen u allen uit om mee te 
doen met een fotowedstrijd. Het thema is –het kan ook bijna niet anders- “Van Nispen erfgoed”.   
Graag nodigen wij u uit een of twee Van Nispen-foto’s voor de familiedag aan ons te mailen op 
m.vannispen@spelenderwijsutrecht.nl  voor de meest indrukwekkende of originele foto zal een prijs 
uitgeloofd worden. De jury zal bestaan uit deskundige fotografen in de  familie. 
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Haamstede
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schouwen-Duiveland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Donjon
https://nl.wikipedia.org/wiki/13e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_van_Haamstede
https://nl.wikipedia.org/wiki/Floris_V_van_Holland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vereniging_Natuurmonumenten
mailto:m.vannispen@spelenderwijsutrecht.nl
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Het programma van de dag is als volgt: 
11.30  koffie en bolussen 
12.00  vergadering 
13.00  lunch 
14.00-16.00  programma 
16.00  afsluitende borrel 
 
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u de vooraankondiging wilt doorsturen aan andere 
familieleden die wellicht niet in ons bestand staan, zodat ook zij op de hoogte zijn van datum en 
activiteit. Alle adellijke Van Nispens, alle Van Nispen-moeders kinderen en alle Van Nispen-moeders 
kleinkinderen tot 16 jaar zijn welkom. 
 
Daarnaast horen wij graag van u of er nog ontwikkelingen zijn in de familie, zoals overlijden, ziekte, 
huwelijken, geboortes, adreswijzigingen of andere bijzondere momenten die het waard zijn om met 
elkaar te delen. 
 

Contributie 2018: 
Echtpaar   € 25,- 
Alleenstaande   € 17,50 
Jongeren tot 16 jaar  € 10,00 
Ik verzoek u hierbij dit bedrag over te maken op rekening nr NL95 ABNA 043.07.08.823 van 
de “Vereniging Van Nispen” te Amsterdam onder vermelding van uw naam en contributie 
2018. 
 
De kosten van de familiedag worden vermeld in de definitieve uitnodiging. U kunt zich nu 
reeds bij mij aanmelden per e-mail. In de definitieve uitnodiging zullen voor de mensen die 
van ver komen ook overnachtingsmogelijkheden aangegeven worden. 
 
 Wij kijken uit naar wederom een interessante en gezellige familiedag.  

 
 
Hartelijke en familiaire groet, 
 
Miele van Nispen tot Pannerden 
m.vannispen@spelenderwijsutrecht.nl 


