Nieuwsbrief

De Vlasselt

Heemkunde van Terheijden, Wagenberg en Langeweg

Jaargang 40
Molendag / I love traaie

Matig bezochte activiteiten.
Vooral door de ideeën van Thom, hadden vele
jonge kinderen een leuke middag met o.a.
schminken, schilden en/of spiegels maken.
Onze stand bij de molen werd niet vaak
bezocht, ondanks het memorie-spel en de
“spiegelbeeld tekenen” uitdaging.
Wel vier nieuwe leden ingeschreven.

Rabo club actie

Een prettige verrassing.
Tijdens de molendag werd onze stand bezocht
door de Rabobank.
De Vlasselt mocht € 386,24 ontvangen dankzij
uw stemmen bij de Rabo club actie.
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Boekjes

Het boekje met luchtfoto’s is inmiddels
bezorgd
Ook staat er een boekje over 25 jaar Markpontje
op stapel.

De Vlasselt bestaat dit jaar 40 jaar
Wij proberen in dit jaar een aantal festiviteiten te
organiseren zoals een ontbijt in juni en in
een jubileumviering op 9 september.

Het ontbijt op 18 juni

Een echt vaderdag ontbijt?
Het hele gezin is welkom op dit Vlasselt ontbijt.
We beginnen om 10.00 uur.
In verband met het aantal te koken eieren, graag
opgeven t/m 15 juni bij:
Jeanne en Nico Haasdijk
Schotenstraat 1, Terheijden
076-5931073

Voor de prijs hoeft U het niet te laten,
€ 2,- per persoon (graag bij aanmelding betalen).

Jubileum feestmiddag
op 10 september

Noteert U vast 10 september in de agenda, we
hopen U een daverende jubileum feestmiddag te
bieden.
Meer info volgt.

Familiemiddag op 7 oktober

Naar aanleiding van het succes van de
“alles is anders” middag.

Trouwfoto’s

We zijn bijna zover, dat onze vormgever aan de
slag kan met het boekje.
Als u heel snel bent, kunt u nog een trouwfoto
aanleveren bij:
Nico Haasdijk, Schotenstraat 1
4844EE Terheijden.

Busreis

Op 22 oktober is een busreis gepland.
Waarschijnlijk wordt het de mooie stad Gent.
Wist U dat ruim 700 leden deze
nieuwsbrief per e-mail ontvangen?
Dat scheelt per jaar 2800 kopieën,
2800 enveloppen en postzegels.

Het bestuur

