Aan de leden,
Uitnodiging voor de jaarvergadering
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van onze
jaarvergadering die gehouden zal worden op
maandag 26 januari bij “De Buren”,
Markstraat 16 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 27 januari 2014
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
Om persoonlijke redenen zijn afgetreden: John van
Opdorp, Thea van Meggelen, Eduard Nuijten en
Johan van der Made. Laatstgenoemde blijft wel de
redactie doen.
Aftredend volgens rooster en herkiesbaar zijn: Anton
Buijs en Henk van Groesen.
Heeft u interesse om bestuurslid te zijn, wilt u zich

dan ruim voor de vergadering melden.
6. Uitreiking Vlasselt prijs 2014.
7. Plannen voor 2015
8. Rondvraag
9. Pauze
10 Voordracht van Johan Bax over de (historische)
vondsten van de heer Roelen in en bij het kanaal
11.Sluiting

Contributie 2015
Zoals u van ons gewend bent, zullen wij ook nu
weer in januari uw lidmaatschapsgeld willen
ontvangen. Heeft u ons een machtiging gegeven
dan verwerken wij de afschrijving.
Heeft u ons geen machtiging gegeven dan sturen
wij u geen acceptgiro meer, maar een nota.

John van Opdorp verdiend ere-lid
Tijdens de laatste bestuursbijeenkomst in 2014 is
John benoemd tot ere-lid van onze vereniging. Hij is
lid geworden in 1978 en maakte vanaf 1982 deel uit
van het bestuur. Hij is 11 jaar secretaris geweest
van 1983-1993. Gedurende 32 jaar is hij reeds onze
contactpersoon in Langeweg en is daar een
bekende dorps-historicus.

“Zilveren bever” voor de vrijwilligers
Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersmiddag op zondag
12 oktober verraste onze voorzitter de aanwezige
vrijwilligers met een heuse onderscheiding in de
vorm van een bever. Het is een leentrofee die bij
toerbeurt een tijdje bij alle vrijwilligers thuis mag
staan. Het geweldige diner werd wederom verzorgd
door de huiskok van De Vlasselt Twan Verwijmeren,
voorafgegaan door overheerlijke soep van
gastvrouw Mariet. Het recept volgt hierna.

“Liberation Route Europe” in Wagenberg
Deze internationale herdenkingsroute over de
bevrijding gaat vanuit Engeland, door Frankrijk,
België en Nederland naar Duitsland. Op heel veel
plaatsen wordt deze route gemarkeerd door
moderne informatiepalen. Bij het Wagenbergse
bevrijdingsmonument is zo'n paal geplaatst in
december 2014. Je hoort daar onder meer het
droevige verhaal van het paard Caesar van
voerman Meeuwissen, zo als dat door zoon Piet
verteld werd in ons boekje "Mobilisatie en
Bevrijding" nr. 70 in 1994.

Rabobank Clubkas Campagne
Leden van Rabobank Amerstreek kunnen tijdens de
stemperiode (2 t/m 14 april 2015) hun stem
uitbrengen op een club die zij een warm hart
toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe
meer stemmen een club ontvangt, des te hoger
onze bijdrage is.
Rabobank Amerstreek heeft in 2015 een bedrag van
€50.000 beschikbaar voor de Rabobank Clubkas
Campagne. Alle 18.000 leden van de bank krijgen
vijf stemmen om te verdelen. Aan het einde van de
stemperiode delen we dit bedrag door het totaal
aantal uitgebrachte stemmen. Aan het eind van de
stem- en telperiode krijgen alle deelnemende
verenigingen een cheque met het eindbedrag. De
stemperiode is van 2 t/m 14 april 2015.

Oude spullen bij De Vlasselt
Wij hebben al heel veel mooie gebruiksvoorwerpen,
interessante documenten, foto's e.d. van u mogen
ontvangen. Helaas wordt het te veel en er is te
weinig beschikbare opslagruimte.
Het gaat voornamelijk om allerlei gereedschappen
en grote en kleine voorwerpen.
Jammer genoeg is gebleken dat al een aantal
voorwerpen verder is versleten en daardoor niet
meer toonbaar en bruikbaar is.

Daarom gaan we opruimen en willen u als gevers
vragen of u eventueel uw gedane gift terug wilt. U
kunt dan contact opnemen met
Johan Bax, telefoon 076 593 4770 of
Nico Haasdijk, telefoon 076 593 1073.

knolselderijsoep met kool, spek en kruiden
Voor 4 personen. Benodigdheden :
2 uien
675 gr knolselderij in blokjes gesneden
250 gr aardappelen in blokjes gesneden
1 a 2 ltr groentebouillon
1,5 dl slagroom
Voor het kool-spekmengsel:
1 kleine savooikool of groene kool
175 -200 gr spekjes
Voor de garnering:
Verse tijm- evt rozemarijn
Bak de kleingesneden uien in boter 4-5 minuten.
Voeg daarna de knolselderij toe en bak 10 minuten
mee. Voeg de aardappelen en de bouillon toe en
laat sudderen tot de groenten zacht zijn.
Pureer de soep met een staafmixer of
keukenmachine. U kunt er voor kiezen om een
gedeelte niet te pureren en zo in de soep doen.
Kool-spekmengsel:
Verwijder de harde stukken van de kool en maak
kleine stukjes. Blancheer de stukjes kool in kokend
water. Spoel ze af en laat uitlekken.
Bak het spek en voeg na 5-6 minuten de kool toe en
roerbak tot de kool zacht is. Voeg zo nodig nog
peper en zout toe.
Schenk de ongeklopte slagroom door de soep en
warm even door en serveer. Schep de soep in een
kom en doe een lepel kool-spekmengsel bij de soep
Garneer met tijm en evt rozemarijn
SMAKELIJK ETEN

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

