Aan de leden,
Fietstocht naar Raamsdonk
Zondag 23 juni gaan we naar het Rijtuigmuseum in
Raamsdonk ( www.landgoedhetbroeck.nl ).
Daar is ook een beeldentuin en een kunstpaviljoen.
Kosten voor de toegangsgeld met rondleiding zijn
voor rekening van De Vlasselt.
Vertrek om 10 uur bij de Terheijdense kerk.
De afstand vanaf Terheijden is ongeveer 15 km.

Busreis naar Enkhuizen
Zondag 18 augustus organiseren wij voor onze
leden en hun partner weer een busreis.
Vertrek 8.30 Dorpsplein Terheijden en 8.40 kerk
Wagenberg.
We gaan naar het Zuiderzeemuseum aan, waar we
het buitenmuseum gaan bekijken. Kijk voor info op:
www.zuiderzeemuseum.nl .
Het museum sluit om 17.00 uur, waarna we in de
bus stappen voor de thuisreis.
Inschrijven kan vanaf 1 juli bij Jeanne en Nico
Haasdijk 076-593 1073.
Kosten € 27,50 per persoon, te voldoen bij
inschrijving (betaald = ingeschreven).
Heeft u een museumjaarkaart, dan is de prijs
€ 14,50 p.p.. Neem die wel mee !

Activiteitenkalender 2013
16 juni deelname aan Traaierie
In de zomervakantie op de woensdagmiddagen:
Expo communiefoto´s
– Boekje met veel gezinsfoto´s
fietstocht, busreis
Monumentendag
Bonte-Brabantse-Middag
Baomes Avond
Kerstwandeling
De opruiming van zwerfvuil in Terheijden is verplaatst naar het najaar. Deelnemers worden t.z.t.
geïnformeerd.

Kleine expo in gemeentehuis
In de hal van het gemeentehuis te Made staat sinds
kort een vitrine van ons opgesteld met een wisselexpositie. Daarin is nu "Oud & nieuw naast elkaar"
te zien. Heeft uzelf misschien een leuke
verzameling om daar te exposeren, neem dan
contact op met ons bestuurslid Thea van Meggelen.

Dorpsquiz met 'Hoogtepunt'
Onze jaarlijkse dorpsquiz, nu gehouden in de
Gummaruskerk, was wederom een succes. Deden
er vorig jaar 20 ploegen mee, nu waren er zelfs 25
deelnemende families, verenigingen en clubs die
streden om de eer en ook voor de wisselbeker.

Winnaar werd de familie Diepstraten. Tweede was
geworden de familie Lodewikus. En maar liefst 4
groepen deelden de derde plaats.
In de pauze trad de Wagenbergse band 't Hoogtepunt op. Deze muzikanten waren ook deelnemer
aan de quiz.
Weet u bijvoorbeeld wat de meest uitgeschreven
niet verkeersgerelateerde boete is?
Het antwoord: wildplassen (30.000 boetes,
opbrengst 2,7 miljoen euro).
Hoe wordt het aftreden van een paus of vorst
genoemd?
Het antwoord: abdicatie.
Wie kreeg de eerste gele kaart (introductie in
1972)?
Antwoord: Willem van Hanegem.
Het was wederom een heel gezellig evenement dat
zeker voor herhaling vatbaar is.

Tip voor onderzoekers
Ben je bezig met onderzoek naar jouw stamboom dan kom je misschien verder via
http://regionaalarchieftilburg.slimmestart.nl/

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

Het bestuur

