Aan de leden,
Uitnodiging voor de jaarvergadering
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van onze
jaarvergadering die gehouden zal worden op
maandag 27 januari in Café De Harmonie in
Terheijden.
Wij ontvangen u graag om 20.00 uur met zoals
gebruikelijk koffie en “het beste worstenbroodje”.
AGENDA
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen jaarvergadering 28 januari 2013
3. Jaarverslag van de secretaris
De notulen en het jaarverslag staan een week
voor de vergadering op onze website en zijn ook
beschikbaar tijdens de jaarvergadering.
4. Jaarverslag penningmeester
5. Benoeming van de nieuwe kascommissie
6. Bestuursverkiezing
Aftredend volgens rooster en herkiesbaar zijn:
Johan Bax, Nico Haasdijk en Johan van der Made.
Heeft u interesse om bestuurslid te zijn, wilt u zich
dan ruim voor de vergadering melden.
7. Uitreiking Vlasselt prijs 2013
8. Plannen voor 2014
9. Rondvraag
10. Pauze
11. Jeugdherinneringen van de voorzitter
12. Sluiting

Open-monumentendag uniek en succesvol
Wij hebben in samenwerking met het Witte Kerkje
en het Schuttersgilde voor een unieke Openmonumentendag gezorgd met het landelijke thema:
macht en pracht, waar wij op aansloten.
Ongeveer 45 personen hebben deelgenomen.
Pracht: Het bezichtigen van het Witte Kerkje met
hun gids en gezellige ontvangst met koffie/thee.
Daarna is onze gids José van Nispen 3 keer met
een groep langs de vele monumentale panden in de
Raadhuisstraat gegaan. De familie T. Visker op nr. 6
had hun huis ter bezichtiging opengesteld, waarvoor hartelijke dank. Gevolgd door een uniek
vervoer per huifkar naar het Gilde clubhuis.
Macht: vogelwip schieten op het terrein van ons
schuttersgilde waar Harry Bruijns de mensen
toesprak en een kleine bijzondere expo te zien was.
Prijzen: vanuit de “de Vlasselt” werd in de huifkar-rit
een vragenformulier over de rondleiding langs de
monumenten uitgereikt met consumptiebon en
aantal te schieten schoten.

Na afloop werden de punten van beide activiteiten
bij elkaar opgeteld en de volgende winnaars zijn uit
de bus gekomen:
1e prijs: Dhr. Vervuren – kruik Traais kruidenbitter
2e prijs: Dhr. Lievens – 5 Traaise worstenbroodjes
(van de Warme Bakker).
3e prijs: Mevr. Heijne-v.d. Biggelaar – 5 Traaise
Antonius-koeken (van de Warme Bakker).
Inmiddels hebben de winnaars hun prijs ontvangen.
Met dank aan alle organiserende partijen voor de
goede samenwerking en onderlinge verstandhouding en aan alle bezoekers aan onze Openmonumentendag.

375 jaar Kleine Schans

Dit jaar is het precies 375 jaar geleden dat in
Terheijden een schans werd aangelegd, die daar
moest blijven liggen. Dit was vanuit strategisch
oogpunt ter bescherming van de stad Breda. Hierbij
hoorde ook de Grote Schans in de Hartel (nu
Breda). Tevoren hadden er tijdelijke schansen van
verschillende vormen gelegen. In 1639 werd
Terheijden een garnizoensplaats met vele tientallen
soldaten en hun gezinnen. Zij woonden in de
schans en leefden in het dorp. Dit alles speelde zich
af tijdens de 80-jarige oorlog, die duurde tot 1648.
De Kleine Schans, die toen 't Fort Ter Heyde werd
genoemd, was een militair bolwerk tot 1680. Daarna
werd de schans verpacht als grasland en moest
beschikbaar blijven voor Defensie. Tot 1952 is het
officieel een verdedigingswerk gebleven. En vanaf
1980 is de gemeente eigenaar.
Al heel veel culturele en sportieve activiteiten
hebben er plaats gevonden. Tijdens dit feestjaar
zullen meerdere rondleidingen worden gehouden.

Contributie 2014

Vanwege wederom een mooie donatie hoeven we
nog steeds niet tot een verhoging over te gaan.
Onze welgemeende dank aan het Terheijdens
Theater, een vereniging die ophoudt te bestaan.
Zoals u van ons gewend bent, zullen wij ook nu
weer eind januari uw lidmaatschapsgeld willen
ontvangen. Heeft u ons een machtiging gegeven
dan zult u bij de afschrijving nu ook uw lidnummer
zien met nog een toevoeging gedaan door de bank.
Heeft u ons geen machtiging gegeven dan sturen
wij u geen acceptgiro meer, maar een nota.

Boekje over EHBO-Wagenberg

Volgend jaar bestaat de Wagenbergse EHBOvereniging 75 jaar. Een reden om hierover met ons
een boekje samen te stellen. Al heel veel
Wagenbergenaars hebben in die jaren een cursus
EHBO gevolgd en zijn lid geweest. Een oproep in 't
Carillon heeft al aardig wat reacties opgeleverd.
Heeft u ook nog leuke herinneringen, dan zijn die
welkom bij Frans Vrolijk, Wagenstraat 33b, telefoon
593 4217, bij Dré Schipperen, Zandakker 11,
telefoon 593 2946, of bij de redactie, Heiakker 25.
Uw spulletjes krijgt u weer snel terug.

Boekje over Het Puzzelbad
Het Terheijdense zwembad is bij eenieder bekend.
Wij hebben er zwemmen geleerd, zijn er voor het
schoolzwemmen geweest en natuurlijk in de zomer
met vriendjes en vriendinnetjes. Wij willen graag uw
herinneringen met foto's in een boekje samenvatten.
En niet alleen leuke dingen van het zwembad, maar
wij zijn ook benieuwd naar waar hier tevoren zoal
gezwommen werd.
Uw herinneringen zijn welkom bij de redactie en ook
bij Jan van Vliet, Polderstraat 96 in Terheijden,
telefoon 593 3471. Uw spulletjes krijgt u weer snel
terug.

Boekje over Zangvereniging Steluta
En dan is er een boekje in de maak over dit al ruim
55 jaar bestaand koor. Bent u lid geweest en hebt u
nog leuke foto's, aankondigingen of krantenknipsels, dan is Jan van Vliet ook daarin erg
geïnteresseerd.

Al bijna 700 leden doen mee

Het is inmiddels 6 jaar geleden dat wij konden
melden dat al 430 leden hun e-mailadres aan ons
hadden verstrekt voor het ontvangen van de digitale
Nieuwsbrief. Inmiddels is dit aantal fors gestegen.
Hiervoor onze hartelijke dank !!
Zodoende kunnen we weer meer Nieuwsbrieven
digitaal verzenden en dat kost de heemkundekring
niks. En.... belangrijk om te vermelden: wij
gebruiken uw e-mailadres alléén voor berichten van
onze activiteiten. Van de overige circa 400 leden zal
nu het merendeel ook een e-mailadres hebben.
Met het digitaal verzenden besparen wij al vele
euro's aan papier en enveloppen. En woont u verder
weg dan ook nog verzendkosten.
Doe het a.u.b. vandaag nog en stuur een klein
berichtje naar onze ledenadministrateur Henk van
Groesen op ledenadministratie@vlasselt.nl of
geef uw e-mailadres aan een ander bestuurslid.
En wij kunnen dan de contributie zo laag mogelijk
houden. Stuurt u ons ook een berichtje wanneer uw
e-mailadres verandert? Bij voorbaat onze dank.

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 voor
nieuws van de eendenkooiwerkers op:

http://eendenkooi.blogspot.nl/
Het bestuur

