Dag van De Open Linie op 9 juni

Rabobank Clubkas Actie

Tweede Pinksterdag, maandag 9 juni 2014, organiseren
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeenten
Oosterhout en Breda en provincie Noord-Brabant de Dag
van De Open Linie. Dan kunt u het landschapspark rond
Breda in al haar facetten beleven.
U kunt deelnemen aan workshops, maar ook verschillende
mooie routes wandelen of fietsen.
Zo worden er fietsroutes en wandelroutes uitgezet en
worden er losse activiteiten georganiseerd.
Ook de Grote of Spinolaschans hoort daarbij en daar zullen
enkele leden van De Vlasselt informatie delen met de
bezoekers. Bij de Linie en de golfbaan is een
informatiepunt.
Voor mee info kunt u kijken op www.deopenlinie.nl,
hierop kunt u diverse informatie terugvinden over het
landschap, cultuur, recreatie etc.
Datum: 9 juni Tijd: tussen 12.00 en 16.00 uur.
Op de Spinolaschans is het hele pinksterweekend, van
12 tot 16 uur, Scouting Oosterhout bezig.

Dorpsquiz was weer geslaagd

Op vrijdag 25 april werd het bestuur verrast door mevrouw
Segers-Diepstraten, die namens Rabobank Amerstreek ons een
cheque kwam overhandige met daarop een bedrag van € 693.
Het is een nieuwe manier van sponsoring waarbij de leden van
de Rabobank door middel van stemmen hun voorkeur konden
geven aan deelnemende verenigingen.
Onze dank gaat uit naar u die mede voor 231 stemmen heeft
gezorgd voor uw heemkundekring.

Frans van Genuchten onderscheiden
Frans van Genuchten in Ulvenhout is tijdens de
jaarlijkse lintjesregen op vrijdag 25 april benoemd tot
lid in de orde van Oranje Nassau. Een van zijn
Met 21 ploegen in een overvolle Vlaamse Schuur werd
activiteiten was bij ons in Terheijden. Frans is in de
tachtiger jaren van de vorige eeuw als oud biologie leraar, wederom onze jaarlijkse Dorpsquiz gehouden. Allen deden
mee voor de gezelligheid en hoopten de vele, niet altijd
samen met enkele leden van de vogelwerkgroep West
even gemakkelijke, vragen zo goed mogelijk te
Brabant begonnen om de eeuwenoude Eendenkooi in de
beantwoorden. De verschillen in de behaalde punten waren
Binnenpolder van Terheijden te restaureren.
Om continuiteit in het werk te garanderen, is in 1990 een gering, wat toch na telkens 25 vragen voor een andere
werkgroep vanuit de heemkundekring van Terheijden in het tussenstand zorgde. Uiteindelijk werd de ploeg van de
e
leven geroepen. Frans heeft de leiding van deze groep op Zorgboerderij 3 . De Stichting Behoud Gummaruskerk
werd fantastisch 2e. Winnaar was de de tweede ploeg van de
zich genomen. De eendenkooi is eigendom van
Staatsbosbeheer en Frans onderhield de contacten met deze familie Lodewikus met 77 van de 100 vragen goed
beantwoord. PROFICIAT en allen bedankt voor het
organisatie. Onder zijn leiding is de eendenkooi
meedoen.
gerestaureerd, zodat het publiek kennis kan nemen hoe
vroeger het beroep van kooiker werd beoefend.
FRANS, namens De Vlasselt: VAN HARTE PROFICIAT ! Bezoek melkveebedrijf De Laak
Iedereen heeft bij het passeren van het bedrijf aan de
Moerdijkseweg de bouw gezien van de grote nieuwe stal.
Op zondagmiddag 1 juni a.s.om 14.00 uur is het mogelijk
om een bezoek te brengen aan De Laak. Op dit zeer
moderne melkveebedrijf worden wij ontvangen door de
heer Ruud Taks, die ook een rondleiding verzorgt en tekst
en uitleg geeft over het runnen van zo’n bedrijf.
Aanmelden: bij Jeanne en Nico Haasdijk 076-5931073.
En….. vol is vol.

Fietstocht naar de Amercentrale
Wij willen dit jaar een fietstocht naar de centrale in
Geertruidenberg organiseren. Zodra hierover iets meer
bekend is, komt dat op onze website.

Kom ook naar de Traaierie
Op de 3e zondag in juni, 15 juni, is het traditioneel
Traaierie. Ook wij zijn weer present.

Stambomen in ons heem
Met dit boekje hopen we weer enkele leuke stambomen te
hebben gepubliceerd. Staan er je voorouders in en heb je
interesse in een uitgebreid overzicht, dan willen we u die
graag geven.
Ben je zo-wie-zo geïnteresseerd in je voorouders, dan
hebben we daar misschien al wel gegevens van.
Neem hierover contact op met Johan van der Made,
telefoon 076 593 2509 of mail naar
made.watzeels@casema.nl

Wandeling door Wagenberg
Behalve de wandelingen van de heemkunderkring, die op
onze website staan, heeft ook de Dorpsraad Wagenberg een
wandeling. Deze staat op de website van Dorpsraad en kan
worden gedownlaod met de link:
http://dorpsraad.wagenberg.eu/KEN%20WAGENBERG%2
0wandeltocht.pdf

En...

Kijk voor meer informatie op onze website
www.vlasselt.nl waarop nu ook de tijdbalk te zien is met
hoogtepunten uit onze plaatselijke geschiedenis.

