Aan de leden,
Activiteitenkalender 2013

collectie ontbraken of voor familie en kennissen.

– Tijdens de landelijke Open
Monumentendag op zaterdag 14
september organiseren wij een
activiteit samen met Het Witte
kerkje en het St. Antoniusgilde.
Ons deel hiervan gaat met gids
José van Nispen. Zij gidst u door
de historische Raadhuisstraat. Voor
nadere info zie ommezijde en ´t
Carillon plus Rondom de Toren.

Onze overige activiteiten

– Na onze lange reeks van Bonte en Brabantse
avonden en middagen organiseren wij nu een Bonte
Brabantse Middag op zondag 22 september in de
Vlaamse Schuur, Hoofdstraat 161. Aanvang 14 uur.

Rondleidingen in de eendenkooi
Op zaterdag 5 oktober om 10.00 uur en op zondag
20 oktober om 14.00 zijn er weer rondleidingen in
de eendenkooi.
Opgeven bij Jeanne en Nico Haasdijk,
tel. 076-5931073
– Maandag 4 november, daags na H. Hubertus, is er
weer onze jaarlijkse Baomes Avond op de manege
bij de familie Lievens, Munnikenhof 1. Aanvang 20
uur. Deze keer brengen wij een lezing over Adriaan
van Campen, de grootste crimineel van de Baronie
van Breda. Over hem is al eens geschreven in ons
boekje nr. 56-57.

– Boekje over veel Poeziealbums
– De opruiming van zwerfvuil in Terheijden: de
deelnemers worden geïnformeerd.
– Boekje met jeugdverhaal Rien van Unen en Varia
– Ledenwerfactie en kerstwandeling

Kleine Schans is heropend
Op vrijdag 14 juni was er een kleine festiviteit rond
de schans. Het eeuwenoude en van oorsprong
militaire vestingwerk heeft een opknapbeurt
gekregen en is (eindelijk) voorzien van een
informatiebord. De Terheijdense wethouder JanWillem Stoop gaf een duidelijke uitleg, het
Antoniusgilde zorgde voor spektakel en cultuurwethouder Marijke Vos onthulde het informatiebord.
Daarbij kreeg ze hulp van een freule, ons bestuurslid
Thea van Meggelen - Diepstraten. Hiermee werd
met een knipoog verwezen naar vroeger. Toen in
1639 de schans werd aangelegd, was dat in het
belang van de veiligheid van Breda. Daar moest
toen wel een stuk van het dorp met boerderijen en
woningen aan worden opgeofferd. En gedurende

Heemkunde weer op de Traaierie
Zondag 16 juni trok onze kraam veel publiek door
het uitzetten van Traais dialect met quizen en
puzzels voor volwassenen en ook voor kinderen. Er
hebben totaal 66 volwassenen mee gedaan. Wij
vinden dit ondanks dat het Vaderdag was een heel
groot aantal. Prijswinnaars zijn:
1e prijs 1 jaar-abonnement De Vlasselt :
Dhr. Nuchelmans in Breda.
2e prijs kruik Traais kruidenbitter:
Dhr. v. Fessem in Terheijden.
3e prijs fles rode Franse wijn:
Mevr. Buys in Wagenberg.

En er hebben totaal 43 kinderen mee gedaan en daar
zijn wij trots op. De kinderen werden na het
invullen van de quiz/puzzel gelijk beloond met een
zakje snoep. Wij mochten dit jaar 5 nieuwe leden
begroeten en hun een drietal van onze boekjes ter
kennismaking aanbieden. Er zijn ook veel boekjes
verkocht aan leden waarvan nog boekjes in hun

ruim 40 jaar woonden hier toen veel soldaten.
Maar tijden veranderen en nu is de schans er voor
evenementen in het dorp. Een bijna weer groene
locatie die volgend jaar 375 jaar bestaat.

Cursus “Oud Schrift” voor beginners
Onderzoekers opgelet: op 11 oktober 2013 start,
bij voldoende belangstelling, weer een cursus. De
deelnemers leren het lezen en begrijpen van
handgeschreven documenten uit de 15e - 18e eeuw.
De lokaal historische aspecten van de te behandelen
teksten krijgen de nodige aandacht.
Aanmelden en info bij stadsarchief@breda.nl

kopje koffie of thee. Dan volgt er een korte
uitleg over de geschiedenis van het Witte
Kerkje. Hierna gaan we op pad voor de
“Historische Kilometer” door Terheijden. Onder
leiding van een ervaren gids komt u alles te
weten over belangrijke, beeldbepalende panden
in de Raadhuisstraat van Terheijden. Daarna
trachten wij u met een origineel vervoermiddel
(wij zijn nog in onderhandeling hierover) naar
de gildeaccommodatie van het schuttersgilde te
brengen. Daar kunt u zelf, onder begeleiding,
van een gildebroeder, een aantal keer schieten
op de schutsboom. Ook is er nog een
tentoonstelling over het gilde in de gildekamer.
Tijdens de wandeling ontvangen alle
deelnemers een vragenformulier. Er staan
vragen op over de wandeling en ook de score
van het wipvogelschieten worden daarop
vermeld. Na afloop van de schiet wedstrijd
worden alle scores opgeteld. (wandelingvragen
+ schietscores) De beste drie deelnemers
ontvangen een leuke attentie.

Bezoek van het Zuiderzee-Museum in
Enkhuizen op18 augustus
De bus waarin wij reden was extra lang, 15 meter
met 66 passagiers aan boord, dat gaf problemen in
Enkhuizen.
Wij bezochten deze Ambachten en activiteiten:
1 touwslagerij, 2 visrokerij, 3 stoomwasserij, 4
apotheek, 5 postkantoor, 6 smederij en 7 kuiperij.
Elk onderdeel was interessant en werd goed
verwoord.
Jammer dat we niet alles hebben kunnen
bezichtigen. De tijd ging razendsnel voorbij. Alleen
maar lovende reacties en het steeds terughorende
"TIJD TE KORT" om alles te bezichtigen.
Wij kunnen terugzien op een heel bijzondere en
mooie dag.
Thea van Meggelen

Open Monumentendag in Terheijden
zaterdag 14 september
De landelijke Open Monumentendagen zijn dit
jaar in het weekend van 14 en 15 september met
als thema Macht & Pracht. In dit kader
organiseert Heemkundekring ” De Vlasselt”
samen met het Kloveniersgilde “Sint Antonius
Abt” en het Witte Kerkje een gezamenlijk
spectaculair programma in Terheijden. Voor
jong en oud. Voor ieder wat wils.
Wat gaan we doen: We starten met ontvangst
in het Witte Kerkje onder het genot van een

Al met al zeker de moeite waard om met het hele
gezin aan deze activiteit in Traaie deel te nemen.
Wij hopen u dan ook als deelnemer te mogen
begroeten op zaterdag 14 september 2013. We
starten in drie groepen vanaf het Witte Kerkje om
13.00 uur, om 14.00 uur en de laatste om 15.00 uur.
Totaal zal de volledige route en het schieten circa
1½ uur duren, mogelijk ietsje langer afhankelijk van
de grootte van de groep. Voor de goede orde:
kinderen onder de 12 jaar mogen niet schieten bij
het gilde. Dit ingevolge de wettelijke voorschriften
hiervoor.
Heemkundekring De Vlasselt
Kloveniersgilde Sint Antonius Abt
Bestuur het Witte Kerkje

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 emailadres voor de volgende Nieuwsbrieven.
Het bestuur

