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Jaargang 38
De quiz

Met 26 deelnemende teams waren er ruim 130
mensen aanwezig in de Gummaruskerk in Wagenberg.
In een bijzonder gezellige sfeer wist het team
“Lodewikus 2” weer de fel begeerde beker te
bemachtigen.
Meer info op www.vlasselt.nl en onze facebook
pagina https://www.facebook.com/devlasselt

1e plaats: Lodewikus 2

Rabobank Clubkas Campagne
Bij het bezoek van de dames van Ostaijen en Bul
van Rabobank Amerstreek werden we verrast met
een cheque van € 498,Rabobank èn diegenen die op ons hebben
gestemd, nogmaals hartelijk dank.

De boekjes

Het puzzelbad door Jan van Vliet staat nog in de
planning.
Kronieken 2 door Adrie Welten is reeds bezorgd

De plannen

Zondag 21 juni: Traaierie
Ook dit jaar staan we weer op de Traaierie met
boekjes, sjoelen en darten, mede ten bate van de
Harmonie.
Speel mee en steun daarbij onze eigen Harmonie.
Uiteraard kunnen ook mensen zich als Vlasselt lid
aanmelden.
Kadotip:
Familie, vrienden of buren die nog geen lid zijn van
de Vlasselt kunt u verrassen met een origineel kado.
Geef een jaar vlasselt lidmaatschap. (€13,50)
Succes verzekerd!
Meer info aan de kraam en bij de bestuursleden.
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Schaken
De Vlasselt wil de jeugd graag leren schaken.
Wilt U meedenken over de oprichting van een
schaakclub? Info bij onze kraam.
Zondag 12 juli: op de fiets naar de
“Ramses brouwerij” in Wagenberg.
We vertrekken om 13.30 uur met de fiets vanaf het
Dorpsplein, zijn de hele middag te gast bij Ramses
en worden ruim voorzien van hapjes en drankjes.
De prijs is € 20,- per persoon.
Opgeven voor 4 juli bij Jeanne en Nico Haasdijk,
Schotenstraat 1, tel.: 076-5931073
(betaald is opgegeven!)
Zondag 6 september: busreis naar Antwerpen met
rondleiding en bezoek aan bakkerij, slagerij
en chocolaterie
Prijs €22,50 per persoon
Meer info volgt.
Zaterdag 26 september:
Open monumentendag
In plaats van de Open Monumentendag
organiseert de Vlasselt op zaterdag 26 september
2015 weer een laagdrempelige
kunsttentoonstelling in de Vlaamse schuur
bij fam. Bax- Lievens,
Hoofdstraat 161 te Terheijden.
Dus heeft U iets te bieden op het gebied van boetseren, schilderen borduren, steenhouwen etc. geeft
U zich dan nu tijdig op bij:
nipdiep@gmail.com
onder vermelding van kunstdag Vlasselt 2015.
U ontvangt dan z.s.m. een e-mail terug.
Namens H.K.K. De Vlasselt, Jose van Nispen.
076-5932710
Zondag 27 september:
De “anders dan anders” dag.
Wij willen graag dingen organiseren voor drie
generaties, groot-ouders, ouders en kleinkinderenmet o.a. div. planten zoeken in de natuur, vliegers
en katapult maken, diashow toen en nu, proeven
van biologische wijn, koffie en thee gratis, ook aan
de kinderen wordt natuurlijk iets aangeboden
Toegang voor leden en niet-leden.
Lokatie: fam. Bax -Lievens

Wist U dat ruim 700 leden deze
nieuwsbrief per e-mail ontvangen?
Dat scheelt per jaar 2800 kopieën,
2800 enveloppen en postzegels.

Het bestuur

