Aan de leden,
DORPSQUIZ in GUMMARUSKERK

Opruiming zwerfvuil

Onze jaarlijkse dorpsquiz wordt dit jaar weer in
Wagenberg gehouden en wel op zaterdag 20 april,
aanvang 20.00 uur. Zie bladzijde 3 Nieuwsbrief.
Zoals gebruikelijk kunnen groepjes met maximaal 5
personen meedoen om de wisselbeker in de wacht
te slepen. Nu staat die begeerde beker nog te
pronken bij de dames van handbalvereniging
Mixed-Up. Aanmelden kan t/m 17 april ook bij
Anton Buijs 076-5932406 anton.buijs@casema.nl

Deelnemers aan onze zwerfvuilactie krijgen hierover
binnenkort bericht. Wil jij ook meedoen: neem dan
contact op met Johan Bax 076 593 4770.

Activiteitenkalender 2013
– Boekje over de eendenkooi. Volg de activiteiten in
de kooi op http://eendenkooi.blogspot.nl/
20 april Dorpsquiz in de Gummaruskerk
.. ….... Opruiming zwerfvuil
16 juni deelname aan Traaierie
In de zomervakantie: Expo communiefoto´s
– Boekje met veel gezinsfoto´s
fietstocht, busreis
wandeling naar Den Hout
Brabantse Avond
Baomes Avond
Kerstwandeling

Presentatie boekje Eendenkooi

Expo van communie-foto´s
Samen met Fotoclub DinAsa zijn wij voornemens
om in de zomer van 2013 in de Antonius Abt-kerk te
Terheijden een tentoonstelling te organiseren van
foto´s van communicantjes.
Op onze eerdere oproep hebben we al veel reacties
gekregen.
Heb je nog een mooie foto van jezelf, je kind(eren),
je ouders, 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 die zijn eveneens
welkom.

Nieuw secretariaat
Leo Vermeulen is 17 jaar onze secretaris geweest.
Hiervoor zijn wij hem heel dankbaar. Als dank voor
zijn vele werk is hem tijdens de jaarvergadering een
boekenbon gegeven. Zijn vrouw Annemarie kreeg
voor de vele uren dat zij Leo heeft moeten missen,
een boeket rozen aangeboden.
Zijn plaats wordt ingenomen door: Eduard Nuijten,
Buntlaar 25, 4844 TL Terheijden. Tel. 076-593 3186
Email: secretariaat@vlasselt.nl

FOTO Wie wat waar ?

Op 16 maart is in : Pensionstal ZeggeZicht” ons
nieuwste boekje gepresenteerd als eerbetoon aan
onze natuurwerkers. Eregast was mevrouw Klop,
weduwe van een van de allereerste vrijwilligers in
de eendenkooi.
Helaas is er een foutje in geslopen. Op blz 20 staat
onder de foto van de wilde eenden foutief: pijlstaart.

Leden-enquête
Wij zijn de ruim 100 leden dankbaar die de enquête
al hebben ingevuld en terug hebben gestuurd. Het
resultaat hiervan is te zien op de volgende bladzijde.
Heeft u nog niet meegedaan: het kan nog steeds.

De namen op de oude foto in onze vorige Nieuwsbrief zijn grotendeels bekend. Staand v.l.n.r.: Jan
Baardemans, – ? – Piet Loose – Kees van Gils –
Cor Rasenberg – Piet Rasenberg – Dré van Boxtel
– ? – ? – Hein Visker (geboren 1902). Zittend: ? –
Piet Gorissen – Kapelaan van Nies – Gerrit
Diepstraten en meneer Rommens (geb. 1906).
De foto is zo´n 80 jaar geleden gemaakt in
Terheijden en lijkt De Jonge Werkman voor te
stellen met verenigingsvlag. Het symbool op de vlag
is later overgenomen door Pax Christi.
Met dank aan M. Rommens, K v.Ginneke-v.d.Zanden
en J. Voogt. Aanvullingen zijn welkom.

Opgelet
Voor de goede orde melden we nog- maals 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 emailadres voor de volgende Nieuwsbrieven.
Het bestuur

LEDEN –ENQUETE
1. Wat is voor u de belangrijkste reden om lid te zijn
van Heemkundekring De Vlasselt?
Geschiedenis, maar ook heden van mijn
woonplaats 81 personen
Andere redenen, gezelligheid, sociale contacten,
steun aan nuttige arbeid, binding, interesse.
2. Wat vindt U van de onderwerpen die in de
Vlasseltboekjes verschijnen?
heel goed 23 personen en welke onderwerpen zou
U graag in een boekje willen zien?
Geschiedenis 21
Informatief, meer Langeweg, minder Wagenberg,
afwisselend, missie pastoor Rombouts,
Bedrijven in Wagenberg, aannemerij in Terheijden
3. Vindt U dat er ook boekjes mogen verschijnen
over niet geheel heemkundige onderwerpen?
Nee: 33 pers. ja zegt 53 pers. Anders: 17 pers.

4. Wat vindt U van het boekje “Vlasselt Varia
en zou U dat uitgebreider willen zien?
42 pers. ja, 21 pers. nee
5. Wat vindt U van de berichtgeving binnen de
heemkundekring?
Nieuwsbrief goed, website goed meer info
aanvangstijden
6. Bent U op de hoogte van de activiteiten van
de heemkundekring?
95 pers. vinden zich voldoende geinformeerd.
en welke activiteiten spreken U het meeste aan?
Fietstocht, bonte avond, bonte middag,
sprekers, publicaties, busreis, quiz,
Archeologie, iets voor de jeugd, eendenkooi
en…… de jaarvergadering
7. Hebt u nog suggesties voor nieuwe activiteiten of
verandering van bestaande activiteiten of welke
mogen er vervallen?
70 pers. geen suggesties. 35 pers. geven het
volgende aan; adoptie van bomen, lezingen,
jeugdactiviteiten, iets voor oud inwoners, exposities,
het uitzetten van wandelingen door de dorpen,
gidsen in de dorpen, Heel Drimmelen betrekken,
oude ambachten.
8.Hebt U interesse om in een werkgroep plaats te
nemen en zo ja welke?
- jaarlijkse wandeling
- fietstocht
- andere invulling van de bonte middag
- organisatie bustocht
- invulling geven aan de baomesavond
- 3 a 4 keer per jaar vitrinekasten veranderen
Wandeling en fietstocht T.v.A., incidenteel
Stoop, bustocht J. Nuijten

9. Wat vindt U ervan dat de heemkundekring een
werkgroep gaat vormen, (die in samenwerking
met de gemeente) enkele keren per jaar het
zwerfvuil opruimt?
55 pers. ja 10 pers. blanco, 40 pers. Nee
10. Zou U mee willen werken aan “Terheijden,
cultureel dorp van Brabant “?
60 nee 45 blanco
11. Als er nieuwe beelden moeten komen voor de
kerststal,zou U daar aan mee willen werken?
Graag uw naam noteren.
2 positieve reacties, de rest blanco of nee.
12.Vindt U dat de Heemkundekring het Kapelleke
over moet nemen?
17 pers. nee, 33 pers. weet niet en 55 pers.
zegt ja (mits)
13..Welke andere bevindingen of suggesties wilt U
nog geven?
Vitrines bij de eendenkooi
Rondleidingen van bewoners
verpleeg/verzorgingstehuis
Meer lezingen
Mikken op jongeren
Chronologische canon
Samenwerken met kunstkring (kerstbeelden)

