Nieuwsbrief

De Vlasselt

Heemkunde van Terheijden, Wagenberg en Langeweg

Jaargang 39

Het bestuur van de
Vlasselt wenst
iedereen een
voorspoedig, maar
vooral gezond 2016
Beste leden, de volgende activiteiten kunt u op
korte termijn verwachten.

Jaarvergadering op
maandag 25 januari

Wij hopen U te ontmoeten op maandag
25 januari a.s. in “de Gouden Leeuw”,
Raadhuisstraat 13, Terheijden.
Aanvang 20.00 uur.
Niet alleen verslagen van de penningmeester,
kas-controle commissie, verslag van de
activiteiten van het afgelopen jaar, maar ook
een vooruitblik op de zaken die wij in het jaar
2016 willen verwezenlijken.
Bovendien hebben we de twee wethouders,
Harrie Bakker en Jan-Willem Stoop bereid
gevonden om een fiks aantal vragen
(ook van U?) te beantwoorden.
Uiteraard wordt U weer ontvangen met koffie
en een worstenbroodje.

Verrassing

In februari zullen vrijwilligers en bestuursleden
niet een boekje of nieuwsbrief in de bus
gooien, maar U een verrassing aanbieden die
te groot is voor uw brievenbus.
Wat het is?
Dat wordt “een hele puzzel”.

- 2016 -

Nr. 1

De alles is anders (mid)dag

Deze (mid)dag willen wij een programma
bieden dat boeiend is voor drie generaties,
opa oma, zoon dochter, kleinkind enz.
Wij denken aan het herkennen van planten,
het maken van vliegers, loopfiets-race enz.
De volwassenen kunnen o.a. proeven van
biologische wijn.
Kortom een heel scala aan activiteiten.
Datum volgt.
Heeft U een goed idee voor deze middag?
Graag melden bij ons bestuur.

Zwerfvuil opruimen.

Op woensdag 2 maart gaan we weer zwerfvuil
opruimen.
Opgeven bij Johan Bax.

Rondleiding in de eendenkooi

Wij gaan proberen om in het voorjaar nog
1 of 2 rondleidingen in de eendenkooi te
realiseren.

(Extra) busreis

Wij willen in mei een busreis naar o.a. het
oude ambachten- en speelgoedmuseum in
Terschuur organiseren.
Meer info volgt.

Quiz

In april gaan wij weer de dorpsquiz
organiseren.
Exacte datum, tijd en locatie worden nog
bekendgemaakt.
Gaat U alvast in training?
Wist U dat ruim 700 leden deze
nieuwsbrief per e-mail ontvangen?
Dat scheelt per jaar 2800 kopieën,
2800 enveloppen en postzegels.

Het bestuur

