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De Vlasselt

Heemkunde van Terheijden, Wagenberg en Langeweg

Jaargang 40
De jaarvergadering

De jaarvergadering werd dit jaar op woensdag
25 januari gehouden bij “Ons Thuis”.
Uiteraard werden de leden ontvangen met
koffie en een worstenbroodje.
Na het officiele gedeelte zoals verslagen van
de secretaris en penningmeester, notulen van
vorig jaar en rapportage van de kascontrolecommissie mochten Marlies en Annelies Bax
de Vlasseltprijs in ontvangst nemen voor hun
inspanning die er toe leidde dat een op instortende staande bouwval veranderde in een
schitterende dokters/fysiotherapeuten praktijk.
Daarna verzorgde Kees Rompa een
presentatie over hetgeen hij meemaakt als
PUM vrijwilliger.
Als vrijwilliger heeft Kees de afgelopen tien jaar
bij vele bedrijven adviezen geleverd, in landen
zoals o.a. Mongolië, Kosovo, Indonesië.
Dat dit een bijzonder boeiend verhaal werd,
moge duidelijk zijn.

Trouwfoto’s

We hebben al een kleine honderd trouwfoto’s
mogen ontvangen/scannen.
Het trouwboekje II staat dus “in de steigers”.
U kunt nog steeds uw foto inzenden
Zelf scannen op 300 DPI en mailen naar
secretariaat@vlasselt.nl is mogelijk.
U kunt ook uw trouwfoto in een enveloppe
voorzien van adres, huwelijksdatum en namen
in de bus gooien bij:
Nico Haasdijk, Schotenstraat 1
4844EE Terheijden.
Wij scannen dan uw foto en bezorgen die weer
bij u thuis.

Boekjes

Er is reeds een groot aantal schitterende
luchtfoto’s verwerkt.
Het boekje zal waarschijnlijk deze maand bij u in
de bus vallen.
Ook staat er een boekje over 25 jaar Markpontje
op stapel.
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De Vlasselt bestaat dit jaar 40 jaar
Wij proberen in dit jaar een aantal festiviteiten te
organiseren zoals een ontbijt in juni en in
in september een boerenbruiloft.
Meer info volgt.

De Vlasselt dorpsquiz
op zaterdag 8 april
op Wagenberg
Op zaterdag 8 april presenteren wij weer de
jaarlijkse Vlasselt Dorpsquiz.
We beginnen om 20.00 uur en dit jaar zijn we
te gast in de Gummaruskerk te Wagenberg.
Voor de deelnemers uit Terheijden zorgt de
Vlasselt in samenwerking met stichting
“Traaie on tour” voor vervoer.
De “gratis” bus vertrekt om 19.30 uur vanaf de
bushalte bij de Lidl aan de Hoofdstraat in
Terheijden en zal na afloop de deelnemers
weer in Terheijden afzetten.
Zal de felbegeerde wisselbeker die vorig jaar
werd gewonnen door het team van de
“zorgboerderij” gewonnen worden door een
team uit Terheijden of Wagenberg
Opgeven per team van max 5 personen bij:
Jeanne en Nico Haasdijk
Schotenstraat 1
4844EE Terheijden
076-5931073
Per mail opgeven kan ook.
Mail adres: jeannehaasdijk@kpnplanet.nl

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