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FAMILIEDAG  ZONDAG  18  SEPTEMBER 

 

Van 14.00 tot 18.00 uur is iedereen, van jong tot oud, van harte welkom in en bij 

de Vlaamsche Schuur van de familie Bax-Lievens, Hoofdstraat 161, Terheijden. 

We hebben geprobeerd een zo gevarieerd mogelijk programma samen te stellen 

voor alle inwoners van Terheijden of Wagenberg. Zo geeft het jeugdcircus 

Woenzini die middag een 2 uur durend optreden. De scouting heeft een 
tokkelbaan aangelegd en zorgt ervoor dat u veilig beneden komt. Er zijn diverse 

creatieve mogelijkheden voor jong en oud zoals stenen schilderen, schat zoeken, 

blotevoetenpad, schminken etc. Aan de hand van oude foto’s en ansichtkaarten 

kunt u een virtuele wandeling door het “oude” Terheijden maken. Er kan ook 

gesjoeld worden of tafeltennis gespeeld. Koffie, thee en ranja zijn gratis. Voor 

bier en frisdranken vragen wij een kleine prijs. Dus komt allen. 
  

   

 

 

  LEZING  ZUIDERWATERLINIE 
 

In maart zou ik iets vertellen over de Zuiderwaterlinie, 
maar een paar dagen ervoor testte ik positief op corona. 

Dat betekende toen quarantaine. Daarom ga ik het nu 
weer proberen op de Baomusavond op 7 november a.s in 

Stal Zeggezicht  Aanvang 20.00 uur. Ik vertel iets over het rampjaar 1672 (Dat pakte voor 

ons hartstikke goed uit. Onze ellende begon een jaar later, maar ja: vaderlandse 
geschiedenis is eigenlijk de geschiedenis van Amsterdam en Den Haag!) en ga dan verder 
met wat dingetjes rond de Zuiderwaterlinie. De Alliantie Zuiderwaterlinie houdt zich daar 
in Brabant mee bezig en namens De Vlasselt vergader ik bij die club mee. Ik eindig mijn 

verhaal met uit te leggen waarom Terheijden ligt waar het nu te vinden is. 
Tot dan 

Giel van Fessem  
   



   VRIJWILLIGERSMIDDAG  ZATERDAG  17 SEPTEMBER 
Om onze vrijwilligers te bedanken voor hun belangeloze inzet voor De 

Vlasselt, nodigen wij hen 1x per jaar uit om te worden voorzien van drank en 

voedsel en een gezellig samenkomen. De leden van de werkgroepen 
Eendenkooi, van de natuurgroepen, de bezorgers etc. zien elkaar die middag 

in de Vlaamsche schuur. 
De vrijwilligers hebben inmiddels de uitnodiging ontvangen 

  

   

 

EENDENKOOI           
Zoals jullie ongetwijfeld allemaal weten is de 

Eendenkooi onderdeel van de Vlasselt waar iedere 

eerste zaterdag van de maand door ons als 

vrijwilligers wordt gewerkt om deze parel in onze 

polder in stand te houden 
Om onze spullen en gereedschap op te slaan 

hebben we een werkhut, echter onze grote spullen zoals ons trekkertje en 

aanhanger stonden altijd buiten, dus hebben we vorig jaar geld aan 

Staatsbosbeheer gevraagd om een overkapping er aan te kunnen zetten zodat 

we onze spullen droog kunnen staan. 

Dat dit gelukt is hebben we in feite aan Kees Rompa te danken, zonder zijn 

inspanning was het wellicht niet gelukt ! 

Helaas is Kees ons begin dit jaar ontvallen 

We wisten natuurlijk dat Kees ziek was, echter zijn dood is voor ons toch nog 
onverwacht gekomen 

We verliezen met Kees een trouwe vrijwilliger die vele jaren samen met de 

andere vrijwilligers de kooi gemaakt heeft zoals hij nu is. 

Het werken in de kooi was zijn lust en zijn leven en na een zaterdag hard werken 

ging hij op een andere dag zijn vrouw Jeanne laten zien hoe mooi het weer 

geworden was en liepen ze een rondje door de kooi. 

Naast zijn werk op de kooi was Kees ook de contactpersoon tussen de Vlasselt, 

Staatsbosbeheer en de Eendenkooi. 

Ook was hij de initiatiefnemer van de eendenkooi blog, 
eendenkooi.blogspot.com,  en het was zijn grote wens dat deze blog voort gezet 

zou worden, het is mij een grote eer dat ik dat mag doen en we zullen samen met 

de andere vrijwilligers er voor zorgen dat deze blog nog een lange toekomst 

heeft ! 

Kees, bedankt voor alles we zullen je nog lang blijven missen ! 



 

Namens alle vrijwilligers van de Eendenkooi 

                                          Emile  Rasenberg                                         
   

         Werkzaamheden natuurbeheergroep Linie van de Munnikenhof 
Op de 1e zaterdagochtend van iedere maand is een enthousiaste groep van 

17 personen aan de slag om verdedigingswerken  uit de Tachtigjarige Oorlog 
in en rond Terheijden in stand te houden. Je mag dan denken aan de 

Spinolaschans, het Spaanse Kerkhofje aan de Salesdreef, De Linie van de 
Munnikenhof en de Kleine Schans in Terheijden. Het merendeel van de 

verdedigingswerken staan op gronden die eigendom zijn van 
Staatsbosbeheer. 

De werkzaamheden worden vooraf altijd afgestemd met de boswachter van 
Staatsbosbeheer en bestaan zo al uit:  

 Verzamelen zwerfvuil 
 Onderhoud wandelpaden 

 Verwijderen van de Amerikaanse vogelkers op de Spinolaschans 
 Opkronen van de eiken rond de Spinolaschans 

 Verwijderen van houtopstand in de grachten in de winterperiode 
 Knotten van  1/3 deel van de aanwezige wilgen rond de Kleine Schans. 

Recent is het wandelpad dat loopt van de Munnikenhof naar het kanaal flink 
aangepakt door de groep. Momenteel zijn wij aan de slag bij de Salesdreef 

met het verwijderen van de houtopstand om het zicht op de Lage Vuchtpolder 

weer vrij te krijgen. Ook het Spaanse Kerkhofje is weer ontdaan van 
overtollig begroeiing. 

Op deze manier proberen we een deel van ons groene culturele erfgoed in 
stand te houden en dat bezoekers kunnen genieten van deze 

verdedigingswerken. Heb je vragen/opmerkingen over onze werkzaamheden 
stel ze gerust aan het secretariaat van de Vlasselt 

   Hans Dierckx 
   

  

   

Een kerkboek uit Hooge Zwaluwe, H. Willibrordusparochie 1865-2013. 
De inkt van boekje 166 van Pierre Gruca “Van Kleine Schans naar Chinese 

Muur” is nauwelijks opgedroogd of van zijn hand verscheen er weer een 
boekje in samenwerking met Julien Mariman. In 108 pagina’s wordt er 



aandacht besteed aan de ontwikkeling van de H. Willibrordusparochie in die 
tussenliggende jaren. Dit boekje is verkrijgbaar voor slechts € 5 via de Vijf 

Heiligen Parochie. 
Heemkundekring De Heerlijkheid Oosterhout. 

Binnenkort vieren zij hun 50 jarig bestaan. In de maand september is er een 
preview in de vitrines van de bibliotheek, in afwachting van de grote 

tentoonstelling in de foyer van Theater De Bussel vanaf 28 oktober.. U bent 
van harte welkom. 

  

   

Rabo Clubsupport actie 
 

Tussen 5 en 27 september mag u 

als lid van de Rabo weer 5 
stemmen uitbrengen, waarvan zelfs 
3 op uw favoriete vereniging. Hoe 

meer stemmen, hoe hoger de 
opbrengst. Stem op ons. 

  

     

E-mailadres. 
 

Heeft u deze nieuwsbrief op papier 
ontvangen maar u heeft wel 

een        e-mailadres. Maak het ons 

en onze bezorgers gemakkelijk door 

dit adres door te geven 

secretariaat@devlasselt.nl o.v.v. uw 

huisadres. Contactadressen: Johan 

Bax 076-5934770 of ons e-mailadres. 
  

        

 

Deze e-mail is verstuurd aan mariman@planet.nl. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt 

ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u 

marietbaxlievens@hotmail.com toe aan uw adresboek. 

 

 

 

   

 


