Aan de leden,
Activiteitenkalender 2012

Boekje met feestelijke gezinsfoto's

8 sep. Monumentendag “Groen van Toen”
Van 10.00 tot 16.00 uur rondleidingen in de
eendenkooi. Meer info in Rondom de Toren
en www.vlasselt.nl
15 sep. Brabantse Avond in de Vlaamse Schuur
Met “Ger Coppens” (Vlaamse volksmuziek)
− Boekje Reünie Zonzeelschool
6, 13, 21 en 28 okt. Wandelingen in de eendenkooi
Info en inschrijven bij Jeanne en Nico Haasdijk
076-5931073 meer info: www.vlasselt.nl
5 nov. Baomes Avond
23 dec. Kerstwandeling start 14.30 – meer info volgt
in Rondom de Toren
− Boekje over VlasseltVaria
Het boekje over Poëziealbums verschuift naar
volgend jaar.

De eerste oproep heeft veel reacties opgeleverd,
waarmee al een aardig boekje kan worden gevuld.
Maar er kunnen er nog meer bij. Heeft u een gezinsfoto, die is gemaakt bij gelegenheid van een 12½, 25-,
40-, 50- en 60-jarige bruiloft dan willen we die graag
scannen. Voor alle duidelijkheid:
→ Het gaat om foto's van gezinnen die hier
woonden, dus in Terheijden, Wagenberg of
Langeweg.
Behalve bij huwelijksjubilea waren er natuurlijk nog
andere gelegenheden waarbij een statige gezinsfoto
gemaakt werd. Ook die foto's zijn welkom.
→ Graag erbij vermelden: namen vader en moeder
en de gelegenheid met datum + evt. trouwdatum.

Vervolg op 25x Bonte Avond-Middag?

Dit boekje wordt dan een mooi vervolg op ons boek
met trouwfoto's uit 2003 (nr.102), nu met feestelijke
gezinsfoto's van zoveel jaar later.
Heeft u zo'n gezinsfoto van uzelf, van uw (schoon)ouders, en / of (over)-grootouders van de zilveren of
gouden bruiloft, wilt u dan contact opnemen met de
redactie of een van de bestuursleden.

Tentoonstelling Petrus van Schendel
In Breda komt binnenkort een tentoonstelling van
het werk van de kunstschilder Petrus van Schendel
(1806-1870) uit Terheijden. Het is een overzichtstentoonstelling van deze internationaal bekend
geweest zijnde kunstenaar. De tentoonstelling is
van 10 november 2012 tot en met 17 maart 2013 te
zien in Breda's Museum. Er verschijnt dan een
exclusief boek over deze kunstenaar.
Ouderwetse gezelligheid tijdens de Bonte Avond op
23 juni 2012, die wij maar liefst 25 maal ook als
Bonte Middag mochten beleven. Meer hierover in
ons boekje VlasseltVaria.
In 2013 zet het bestuur de bonte middag/avond
mogelijk voort in een geheel nieuw jasje. Suggesties
zijn hierbij van harte welkom. Stuur Uw bericht naar
een van de bestuursleden.

Goed nieuws voor stamboomonderzoek
Vanaf juni zijn de bevolkingsregisters van Terheijden online te bekijken. Bewonersinformatie per
gezin over de periode 1826-1938 is in de gedigitaliseerde originele registers na te zien. Surf naar:

www.regionaalarchieftilburg.nl

Communiecantjes in Expo

Cursus “Oud Schrift” voor beginners

Samen met Fotoclub DinAsa zijn wij voornemens
om in de zomer van 2013 in de H.Antonius Abt-kerk
te Terheijden een tentoonstelling te organiseren van
foto´s van communicantjes. Heb je nog een mooie
foto van jezelf, je kind(eren), je ouders of grootouders, die je wilt exposeren, neem dan contact op
met Leo Vermeulen 076 539 3214 of Piet Visker 076
593 1668 voor het scannen van de foto(´s).
Ook zijn er herinneringsprentjes gemaakt bij die
feestelijke gelegenheid en ook die zijn eveneens
welkom.

Archiefbezoekers opgelet: op 5 oktober 2012 start,
bij voldoende belangstelling, weer met een cursus.
Aanmelden en info bij stadsarchief@breda.nl

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

