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Jaargang 38
Bezoek aan Antwerpen

Op zondag 6 september vertrokken wij richting
Antwerpen. Na de koffie gingen wij op pad met de
gidsen. Jammer dat de gidsen zich niet aan de
gemaakte afspraken hielden en wij niet bij de
beloofde winkels binnen konden.
Al met al toch een heel plezierige en gezellige dag.
Dat wij aan het eind van de dag door een
gendarme op een “pizzabrommer” ter controle naar
een parkeerplaats werden gedirigeerd betekende
alleen dat wij door de vertraging de wedstrijd van
het Nederlands elftal misten bleek achteraf alleen
maar positief. Meer info op www.vlasselt.nl en onze
facebookpagina https://www.facebook.com/devlasselt

Zaterdag 26 september:
kunstdag Vlasselt 2015

De hele dag waren niet alleen Terheijdense
kunstenaars en hobbyisten aanwezig, maar hingen
er ook veel werken van mensen uit onze gemeente.
Een leuke tentoonstelling die zeker, in
samenwerking met de kunstkring een gevolg zal
krijgen.

De vrijwilligersmiddag

Ruim 60 mensen kwamen bij elkaar op de
vrijwilligersmiddag bij Bax-Lievens in de schuur.
Werkers in de eendenkooi, Linie, Kapel,
tot de bezorgers van nieuwsbrieven en boekjes
kwamen op een ontspannen manier met elkaar in
kontakt onder het genot van een drankje, en een
heerlijke maaltijd, bereid door onze onvolprezen
kok Toine.
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De alles is anders middag

De alles is anders middag ging helaas niet door,
omdat meerdere verenigingen/organisaties
op 27 september activiteiten hadden gepland.
In het voorjaar van 2016 gaat het zeker gebeuren.

Wandelingen in de eendenkooi

Op zaterdag 31 oktober om 10.00 uur en op zondag
1 november om 14.00 uur zijn er weer rondleidingen
in de eendenkooi onder leiding van gidsen.
Deelname gratis, opgeven (verplicht)
tm 29 oktober bij:
Jeanne en Nico Haasdijk, 076-5931073.

Baomesavond

Op woensdag 4 november is er weer de
baomesavond in de kantine van “stal Zeggezicht”,
Munnikenhof 1, Terheijden.
De heer en mevrouw Stoop komen vertellen over
de vele activiteiten van de “madese natuurvrienden”
U wordt verwelkomd om 20.00 uur met koffie en
een hupke.

Kerst-excursie (extra reis)

Wij komen er niet uit!
Of naar de kerstmarkt in Dordrecht op
12 december, of een kerststallenroute in Belgie.
U bepaalt!
Mail uw voorkeur naar: secretariaat@vlasselt.nl
Voor- en nadelen
Dordrecht,
lekker dichtbij, dus goedkoper, en als je de markt
beu bent, kun je de mooie stad in.
Nadeel, wel erg druk.
Kerststallenroute,
die moet je een keer hebben gezien, zoveel moeite
er wordt gedaan om de stallen zo mooi mogelijk te
maken.
Reis gaat alleen door bij voldoende deelname.
Dus: mailen a.u.b!
Meer info:
Anton Buijs 076-5932406
		
Nico Haasdijk 076-5931073
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