Aan de leden,
Busreis Brugge 2012

Activiteitenkalender 2012

Zondag 19 augustus organiseren wij voor onze
leden en hun partner een busreis naar Brugge.
Vertrek 8.30 Dorpsplein Terheijden en 8.40 kerk
Wagenberg.
We komen om c.a. 11.30 in Brugge aan, waar we
eerst op eigen gelegenheid een kop koffie e.d.
kunnen drinken. Om 12.30 vertrekken de
rondleidingen met een stadsgids vanaf het bureau
voor Toerisme tot ongeveer om 14.30.
Daarna kan men genieten van de Herdenking van
de Wapenpas van de Gouden Boom een praalstoet
die ieder 5 jaar wordt georganiseerd in het centrum
van Brugge.
Surf voor info naar: www.goudenboomstoet.be
.
Naast de eeuwenoude legende van de Gouden
Boom worden de geschiedenis van Vlaanderen en
de blijde intocht van het bruidspaar Karel de Stoute
en de Engelse prinses Margareta van York in 1468
gevisualiseerd.
Plattegronden van Brugge enz. worden u in de bus
verstrekt.
Vertrek uit Brugge 18.30 aankomst ongeveer 21.30.
Inschrijven kan vanaf 1 juli bij Anton en Hennie Buijs
Duvenvoordestraat 3, tel.: 076-5932406.
Kosten € 20,- per persoon, te voldoen bij
inschrijving.

12 mei Historische wandeling 1625 – VERVALT
27 mei Wandeling naar machinefabriek Siemerink in
Made. Om 14.00 uur vertrekken we bij familie Bax,
Hoofdstraat 161.
17 juni staan wij weer op de Traaierie
24 juni 25e Bonte Middag in de tuin bij de Vlaamse
Schuur
– Boekje over De Hartel
19 aug. Busreis naar Brugge
8 sep. Monumentendag “Groen van Toen”
15 sep. Brabantse Avond in de Vlaamse Schuur
16 sep. Vrijwilligersmiddag
6, 13, 21 en 28 okt. Wandelingen in de eendenkooi
5 nov. Baomes Avond
23 dec. Kerstwandeling
 Boekje over Poëziealbums

Dorpsquiz was weer geslaagd
Maar liefst 25 ploegen namen dit jaar deel aan onze
quiz in een bomvolle schuur. Ze streden fanatiek om
de fraaie bokaal, maar vooral om de eeuwige roem.
Wagenberg, waar men vorig jaar de smaak te
pakken kreeg, was goed vertegenwoordigd en
bezette dan ook uiteindelijk de eerste (zie foto) en
tweede plaats (Fotoclub DinAsa).
Overtuigend winnaar werden de dames van handbalvereniging Mixed-Up. Proficiat !! Wij vonden het
een zeer geslaagde avond en hopen alle deelnemers en nog meer nieuwe te zien volgend jaar in
de Gummaruskerk op Wagenberg.

Tentoonstelling Petrus van Schendel
Eind 2012 organiseert Breda's Museum een overzichtstentoonstelling van het werk van de Terheijdense kunstschilder Petrus van Schendel (18061870). De tentoonstelling wordt samengesteld door
dr. Jan de Meere, internationaal bekend als expert
van leven en werk van Petrus van Schendel.
In totaal komen zo'n 60 schilderijen en talrijke
tekeningen in bruikleen bijeen.
De tentoonstelling is van 10 november 2012 tot en
met 17 maart 2013 te zien in Breda's Museum. Een
rijk geïllustreerd magazine zal voor museumbezoekers beschikbaar zijn in het Engels, het Frans
en Nederlands.
Dr. Jan de Meere is auteur van een uitgebreide
monografie over Van Schendel, die dan verschijnt.
Zie voor meer info:

http://www.breda-museum.org/doc?323
en de daar onderaan vermelde flyer.

Opgelet
Voor de goede orde melden we nogmaals dat
deelname aan alle activiteiten voor eigen risico is.
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

