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Jaargang 38
De jaarvergadering

Na de ontvangst bij “de Buren” opende de
voorzitter de vergadering.
De notulen van 2014 werden goedgekeurd.
Het financieel verslag werd door de
kascontrole commissie goedgekeurd.
We namen afscheid van John van Opdorp, Thea
van Meggelen en Eduard Nuijten.
Johan van der Made nam afscheid als bestuurslid
maar blijft (gelukkig) wel de
redactie van de boekjes doen.
Na de pauze liet Johan Bax een aantal zaken
zoals potscherven, pijlpunten enz. zien die bij het
kanaal waren opgegraven.

Rabobank Clubkas Campagne
Stemmen op de Vlasselt!!

Rabobank Amerstreek stelt weer €50.000
beschikbaar.
Alle 18.000 leden van de Rabobank
Amerstreek kunnen van 2 tm 14 april
5 stemmen uitbrengen.
Het bedrag van €50.000 wordt verdeeld over alle
uitgebracht stemmen.
Dus...............stemmen!
https://www.dichterbijamerstreek.nl/onze-fondsen/
rabobank-clubkas-campagne/
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Oproep:

Het “derde” leven.
Wij willen graag met mensen in gesprek komen
over het pensioen.
Hoe ervaart men die periode van niet meer actief
aan het arbeidsproces deelnemen.
Hierover willen wij een boekje gaan maken.
Meer informatie bij Johan Bax, 076-5934770

De boekjes

De volgende boekjes kunnen we over niet al te
lange tijd verwachten:
Het puzzelbad door Jan van Vliet
Kronieken 2 doorAdrie Welten

Vitrines/verzamelingen

In het gemeentehuis is een vitrine opnieuw
ingericht met verzamelingen.
Heeft u een
verzameling die
u tentoon wilt
stellen neem
dan kontakt op
met Mariet of
Johan Bax,
076-5934770.

Het bestuur

Miranda van Loon heeft, na lang nadenken
besloten om geen lid van het bestuur te worden.
Wij respecteren haar beslissing en hopen in de
toekomst toch een keer een beroep op haar te
kunnen doen.
Roel Weijters is lid geworden van het bestuur.
Hij geeft aan dat hij een goed gevoel heeft over
het (mee)besturen van de Vlasselt.

De quiz

Op zaterdag 9 mei a.s. wordt de Vlasselt quiz
gespeeld.
We spelen dit keer weer in de kerk te
Wagenberg.
We beginnen om 20.00 uur.
Stel een team samen van maximaal 5 personen
en speel voor eeuwige roem.
Opgeven vóór 4 mei bij:
Jeanne & Nico Haasdijk, 076-5931073
jeannehaasdijk@kpnplanet.nl

Zwerfvuil rapen

Op 25 maart werd er weer zwerfvuil opgeruimd
door leden van de Vlasselt.
De enthousiaste teams gingen het dorp in met
grote zakken die vrij snel werden gevuld en door
gemeentewerkers werden opgehaald.
Een goed initiatief dat zeker voor herhaling
vatbaar is.

Let op!

Voor de goede orde melden wij u nogmaals dat
deelname aan alle activiteiten voor eigen risico is.
Kijk voor meer info op www.vlasselt.nl

Het bestuur
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