Excursie Amercentrale op 12 augustus Open Monumentendag zondag 14 sept.
Op dinsdag 12 augustus gaan we een bezoek brengen aan
de Amercentrale te Geertruidenberg.
De excursie start om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 16.00
uur. Verzocht is om een kwartier eerder aanwezig te zijn.
Het programma is als volgt:
· Ontvangst met koffie/thee en cake
· Inleiding
· Rondleiding door Cor Knoop
· Afsluiting met frisdrank
Deelnemers dienen vooraf te worden gemeld. Wil je mee,
meld je dan vóór 8 augustus bij Eduard Nuijten, telefoon
076 593 3186. En... vol = vol.
Elke bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig
legitimatiebewijs (rijbewijs, ID of paspoort) en dit op
verzoek te kunnen tonen. Zonder geldig legitimatiebewijs
wordt toegang geweigerd.
Zie ook de bijgevoegde excursievoorwaarden.
De fietsers in Terheijden vertrekken om 12.15 uur bij de
kerk. Je kunt ook op eigen gelegenheid gaan.
Verzamelen bij de poort.
Aan de excursie zijn geen kosten verbonden.

Onze werkgroep Open Monumentendag gaat op zondag 14
september maar liefst 3 locaties bemannen.
Het publiek kan nl. bezoeken: ’t Kapelletje aan de
Poolsedreef, de Grote Schans aan de Nieuwe Bredasebaan
en de Eendenkooi aan de Schimmer ofwel het schelpenpad.
U bent daar welkom van 10,00 uur tot 16,00 uur voor een
geleide rondwandeling.

Boekje over Het Puzzelbad op TV
Het komend boekje over Het Puzzelbad is in de uitzending
van de Regionale Omroep Drimmelen opgenomen voor de
uitzending maand juli.
Waar kan ik de programma’s van ROS-D bekijken op TV?
Via het digitale kanaal 43 van Ziggo.
De programma’s worden uitgezonden:
• op zondag van 13.00 - 14.00,
• op dinsdag van 08.00 - 09.00 en
• op donderdag van 18.00 - 19.00 uur.
• Via internet is deze op elk moment van de dag te zien in
juli via http://www.ros-d.nl/index.html en daarna via het
archief http://www.ros-d.nl/uitzendingen_7.html.

Rij je met de auto: aanmelden toch verplicht
• Neem afrit 32 Made,
• Na 450 meter rechtsaf de N629 op (Weststadweg),
• Na 1,8 km op de rotonde linksaf (de vierde afslag)
(Stelvenseweg). Deze gaat over in de Brieltjensweg,
• Na 600 meter op de rotonde rechtdoor (Tuinbouwweg);
• Op de rotonde rechtsaf richting Geertruidenberg
(Kanaalweg West),
• Na 2,4 km linksaf naar de Amercentrale (Amerweg),
• Na 1.000 meter bent u gearriveerd op de Amercentrale.
En leuk om te weten:
In de Geertruidskerk aan de Markt in Geertruidenberg is
van 30 juni t/m 14 september een tentoonstelling over 100
jaar elektriciteit in Geertruidenberg. De kerk is dagelijks
open van 13.30 tot 17.00 (niet op de zondagen 6/7, 13/8 en In ons boekje Vlasselt Varia nr. 141 staat op pagina 1 dat
7/9). Ook een mooie gelegenheid om deze historische kerk op de omslagfoto de familie Van Unen staat. Dit is niet
juist. Het moet zijn de familie Oonincx, die daar ook heeft
te bekijken. De toegang is gratis.
gewoond. Onze excuses voor deze onjuistheid.

Busreis naar Haarlem 24 augustus

Op zondag 24 augustus gaan we per bus naar Haarlem. We
krijgen daar een stadswandeling met gids van circa 1.5 uur.
Vertrek om 9.30 Dorpsplein Terheijden.
Vertrek om 17.00 naar huis. Aankomst ca. 18.30.
Inschrijven kan van 4 tot 12 augustus bij Nico Haasdijk,
Schotenstraat 1, Terheijden. En ...vol = vol.
Per persoon € 20,-- bij inschrijving te voldoen.
Kijk alvast voor info op: www.haarlem.nl en klik op
BEZOEK HAARLEM.

Kleine Schans bestaat 375 jaar
In verband met deze bijzonder verjaardag van de schans
worden door ons rondleidingen verzorgd. Informatie
hierover komt in Rondom de Toren en in 't Carillon.
De deelname is gratis.

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.

