Aan de leden,

Een enerverende jaarvergadering
Tijdens een druk bezochte jaarvergadering hebben
de secretaris en de penningmeester verantwoording
afgelegd over de gang van zaken in het afgelopen
jaar, werd afscheid genomen van Ad Kokke en
Carin van der Velden als bestuursleden, werden
Thea van Meggelen en José van Nispen gekozen
en verwelkomd als nieuwe leden in het bestuur,
werd de Vlasseltprijs 2011 uitgereikt aan de
commissieleden die zich ingezet hebben voor de
restauratie van de Gummaruskerk in Wagenberg,
nam Johan Bax de leden mee in een virtuele
wandeling in de tijd, lopend van het Witte Huis tot
aan de Gebraden Aal en vertoonde hij een - volgens
hem - niet geweldig, maar wel bijzonder filmpje over
Circus Bever, gemaakt in Breda. Voor de
aanwezigen was het aanleiding om luid te
filosoferen waar de opnamen dan wel waren
gemaakt. Kortom, het was wederom een enerverende vergadering.(www.vlasselt.nl)

Ad Kokke verdiend ere-lid
Ad Kokke is tijdens de jaarvergadering benoemd tot
ere-lid van onze vereniging. De voorzitter Johan Bax
overhandigt hem een geschenk voor zijn 29 jaar
trouwe dienst als bestuurslid. Zijn vrouw Suus
ontving een boeket bloemen. Ad was niet minder
dan 24 jaar penningmeester. Al die jaren verzorgde
hij ook de verkoop van losse boekjes en dat blijft hij
doen.

Wandeling door Terheijden op TV-Extra
Er zijn inmiddels al enkele afleveringen uitgezonden
met Johan Bax en Kees Rompa. Deze interessante
items zijn opnieuw te bekijken op internet:
youtube/vlasselt onze website www.vlasselt.nl

De 2 Poolse soldaten
Bij de Mariakapel in de Poolsedreef is een
gedenkplaat gekomen met daarom namen van

soldaten die ons mee hebben bevrijd en daarbij het
leven hebben gelaten. De twee genoemde Polen
zijn op 4 november 1944 met hun auto in een
bomgat gereden en verongelukt. Dat is ergens op
het Munnikenhof gebeurd.
Wij zouden graag weten waar dat ongeluk precies
heeft plaats gehad. Mogelijk is daarover nog iets
bekend. Zoja, willen wij dat heel graag weten.

Verborgen verleden Afl. 2: Peter van der Vorst
op zaterdag 17 maart 2012, 20.15 uur, Ned. 2
Hij is geboren in Breda en geniet bekendheid als
presentator bij RTL 4. Daarnaast is hij royaltydeskundige en schrijver. Zijn voorouders van vaders
kant woonden in Terheijden en daarvoor op Wagenberg. Hier zijn dan ook opnames gemaakt.

Activiteitenkalender 2012
–--

Boekje over het Katholiek Meisjes
Gilde Wagenberg 1956-1966
28 april:
Dorpskwis in de Vlaamse Schuur bij
de familie Bax-Lievens
20 mei:
Wandeling naar machinefabriek
Siemerink in Made
12 mei:
Historische wandeling 1625
18 juni:
Traaierie
24 juni:
25e Bonte Middag in de tuin bij de
Vlaamse Schuur
–-Boekje over de Hartel
19 augustus: Busreis naar Brugge Praalstoet v.d.
Gouden Boom in ’t centrum
Betoverend spektakel
7 september: Klassendag openmonumentendag
Groen van Toen in de Eeendenkooi
8 september: Monumentendag “Groen van Toen”
15 september:Brabantse Avond in de Vlaamse
Schuur
16 september:Vrijwilligersmiddag
6, 13, 21 en 28 okt. Wandelingen in de eendenkooi
5 november: Baomes Avond
23 december:Kerstwandeling
–-Boekje over Poëziealbums

Opgelet
Voor de goede orde melden we nogmaals dat deelname aan alle activiteiten voor eigen risico is. En kijk voor
meer info op www.vlasselt.nl
En... help ons de kosten laag te houden en geef ons je e-mailadres voor de volgende Nieuwsbrieven.

Het bestuur

