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De Traaierie

Op zondag 11 september stonden we
weer op de Traaierie. Veel aanloop gehad, en
veel herinneringen opgedaan over hoe Terheijden was door de foto’s.
Ook weer een fijn om een aantal nieuwe leden
te mogen hebben ontvangen.

De busreis

De op 25 september geplande busreis
ging helaas niet door, omdat er te weinig animo
voor was.

De alles is anders middag
was een succes

Ruim 65 kinderen deden mee,die zoals wij
hadden gehoopt, werden vergezeld van ouders
en grootouders.
Met groot enthousiasme werd er
geschoten met katapult, papieren pijltjes
en een buks van het Gilde.
Het blote voeten belevingspad was een groot
succes.
Ook moesten de kinderen tien boomsoorten
herkennen.
Na deelname aan alle activiteiten ontvingen de
kinderen een fraai uitgevoerd
“natuur- en buiten bezig diploma”.
Ouders en grootouders konden
genieten van de biologische “Baxwijn”.
Bij de Puzzelaer-brouwers, die ter plaatse bier
brouwden en tekst en uitleg gaven over het
brouwproces, kon iedereen proeven van hun
biertjes.
Kees en Jeanne Rompa hadden de handen
(en pannen) vol met het bakken van een
enorme hoeveelheid pannenkoeken, bereid
met het meel van molen de Arend.
Mede door de gastvrijheid van
fam. Bax-Lievens een bijzonder
geslaagde en gezellige middag.
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Het tweede trouwboekje
Herhaalde oproep

Er is al een redelijk aantal foto’s bij Jose van
Nispen aangeboden.
U kunt nog steeds uw trouwfoto laten scannen
bij Jose van Nispen,
Markpoort 11 in Terheijden.
Zelf scannen of digitaal aanleveren kan
natuurlijk ook, graag op 300 DPI en mailen
naar nispen@vlasselt.nl

Luchtfoto’s

Wij willen graag een boekje uitgeven met oude en
nieuwe luchtfoto’s van
Terheijden en Wagenberg.
Heeft U een oude luchtfoto van uw huis, straat of
buurt?
Graag de foto’s (in een enveloppe met uw naam en
adres) afgeven bij
Johan Bax,
Hoofdstraat 161 Terheijden.

De Baomesavond

Op maandag 7 november a.s. hebben we weer
onze jaarlijks Baomesavond.
U bent van harte welkom.
Spreker: Walter van de Calseyde.
Hij verzorgt een presentatie over het verleden,
heden en toekomst van het Bredase spoor en
de spoorbuurt.
Aanvang 20.00 uur.
Locatie: stalhouderij Zeggezicht,
Munnikenhof 1, Terheijden.
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