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Wij willen iedereen een
gezond en voorspoedig
2017 toe wensen
De Jaarvergadering

Op woensdag 25 januari hebben we de
jaarvergadering, bij café “Ons Thuis”,
Bredaseweg 20, Terheijden.
U wordt natuurlijk weer ontvangen met koffie
en worstenbrood.
Na het officiële gedeelte van de vergadering
zoals verslagen van de penningmeester,
secretaris enz. zal Kees Rompa als PUM
senior expert dingen laten zien en vertellen
over zijn bezoeken aan ontwikkelingslanden.
PUM is een vrijwilligersorganisatie van
gepensioneerden uit het midden en
kleinbedrijf, die kennis en ervaring brengt naar
bedrijven in ontwikkelingslanden.
Kees heeft in de afgelopen 10 jaar een 20 tal
bedrijven geadviseerd van Mongolië tot
Kosovo en van Zambia tot Indonesië.
Recentelijk heeft hij een bakkerij geadviseerd
in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh.
Hij wil graag zijn ervaringen delen met de
leden van de Vlasselt.
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Veertig jaar Vlasselt

Het is dit jaar 40 jaar geleden dat
de Vlasselt werd opgericht.
“Je zou er zo een boekje over kunnen maken”.
We laten dit echt niet ongemerkt voorbijgaan.
In de loop van het jaar gaan we U informeren
over de geplande jubileum activiteiten.

Het tweede trouwboekje
Er ging iets heel erg fout

Er is iets heel erg fout gegaan met de digitale
bestanden van het trouwboekje.
We gaan alle mensen die een foto hebben
aangeboden proberen te benaderen om de foto
opnieuw te laten scannen.
Zelf scannen?
Dan graag op 300 DPI en mailen naar
secretariaat@vlasselt.nl met vermelding van
namen en huwelijksdatum.
U kunt ook zelf Uw foto in een envelop
(graag met namen, huwelijksdatum en adres)
in de brievenbus gooien bij Nico Haasdijk
Schotenstraat 1, dan bezorgen wij de foto terug.
Wij kunnen ook de foto bij U thuis ophalen.
(In dat geval, even mailen of bellen,
076-5931073).

Luchtfoto’s

Aan het boekje met luchtfoto’s is inmiddels
hard gewerkt door Arnold Velders en
Fons de Weert.
Binnenkort in Uw brievenbus.
Facebook: Heemkundekring De Vlasselt
Internet: www.vlasselt.nl
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