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De zomer komt er aan
Met het begin van de zomer komt het nieuwe

aal voor andere kringen. Zo werd onlangs de Kring
uit Fijnaart nog verblijd met 175 prentjes. Vanaf
deze plaats een woord van dank aan Cees en
Annelies, die overigens ook veel andere zaken
voor hun rekening nemen!

tijdschrift bij u binnen vallen. We kregen
verschillende leuke reacties op de nieuwe
omslag en de verbeterde papierkwaliteit.
Als u dit leest is de excursie naar Haarlem
inmiddels achter de rug en staat de vakantie
voor

de meeste mensen

voor

de deur.

Hopelijk een met veel zon en goed weer.
Als u trouwens eens naar onze vernieuwde
site kijkt zult u zien dat onze secretaris Toon
Schijven niet stil heeft gezeten en er
werkelijk iets mooi van gemaakt heeft.

AGENDA
De agenda voor de komende maanden ziet er
als volgt uit:
 Zondag 3 juli braderie met boekenmarkt
 Zondag 11 september Landgoeddag op het
landgoed Wouwse Plantage.
 Woensdag 14 september bestuursvergadering
 Woensdag 12 oktober bestuursvergadering
 Woensdag 23 november bestuursvergadering

25.000 bidprentjes in de
Vierschaercollectie
Cees Cuperus en zijn vrouw Annelies droegen
enkele jaren geleden hun collectie bidprentjes
over aan de Vierschaer. Ze hielden echter nog
steeds deze collectie bij en langzaam breidde
die zich verder uit.
Enkele weken geleden gingen deze over de
25.000 stuks heen en dat was reden voor een
interview in BN/DeStem en natuurlijk volgde
daarop weer reacties in de vorm van extra
bidprentjes die de collecties verder versterken.
Aan de ene kant zijn het prentjes van mensen
die geboren of overleden zijn in Wouw, maar er
zijn ook veel prentjes van niet-Wouwenaren. Die
zijn natuurlijk niet zo interessant voor onze
eigen kring, maar die dienen vaak als ruilmateri-

Ces en Annelies bij de collectie (Foto BN/DeStem)

Leden werven leden
De laatste jaren gaat het aantal leden van de
vereniging steeds wat achteruit. Dat komt
voornamelijk doordat leden overlijden. Jonge
mensen komen er maar sporadisch voor terug.
Toch moet dat kunnen, want als je met jonge
mensen over Wouw en de historie praat, blijkt dat
ze wel degelijk interesse hebben voor hun eigen
woonplaats.
Inmiddels hebben zich enkele nieuwe jonge
mensen aangemeld die tijdens de laatste editie
van de Vierschaerquiz enthousiast zijn geworden.
Wij zijn daarom een actie begonnen onder het
motto: ‘Leden werven leden’.
Op dit moment hebben we 472 leden. Wij zouden
het enorm waarderen als dat aantal in de loop van
ste
dit jaar weer boven de 500 zou komen. Dat 500
lid gaan we natuurlijk met iets leuks ontvangen en
die behoeft het eerste jaar ook geen contributie te
betalen!
De contributie is dit jaar niet verhoogd en bedraagt
€ 16,75 Mensen die geen machtiging tot incasso
afgeven betalen € 17,50. Jeugdleden tot 18 jaar
zijn al voor € 9,25 lid.

Foto’s van The Vikings gezocht
In dit nummer van De Vierschaer treft u een artikel
over de in Wouw wereldberoemde band ‘The
Vikings’ uit de jaren zestig van de vorige eeuw.
Harry Voermans schreef deze bijdrage, maar is
meteen ook op zoek naar foto’s van die band. Het
gezelschap speelde regelmatig in de Kunstkring
bij soos ‘Le Milan’, maar was ook actief in de
regio.

Mocht u foto’s hebben, stuur dan even een
berichtje naar de redactie. Uiteraard krijgt u die
foto’s na het scannen onbeschadigd terug en wij
zorgen er voor dat ze ook naar de schrijver van
het artikel gaan.
Het mailadres is p.hoendervangers@hetnet.nl.

Stichting Kasteel van Wouw
Sinds 9 mei van dit jaar is de Stichting Kasteel
van Wouw in het leven geroepen. Precies 428
jaar nadat het kasteel door maarschalk Biron op
9 mei 1583 werd aangevallen, passeerde de
akte voor notaris Hans Tummers.
Inmiddels zijn brieven naar allerlei instanties
verzonden om de stichting onder de aandacht te
brengen. De bedoeling is dat de komende jaren
meer bekendheid wordt gegeven aan de
kasteelweide en de historie van het Wouwse
kasteel.

Onlangs was er hoog bezoek op de Kasteelweide,
want het Wouwse raadslid Eric de Regt ging met
burgemeester Jack Niederer op stap in het dorp
Wouw om een kijkje te nemen bij verschillende
projecten. Zij brachten een bezoek aan de
Kasteelweide en daar kregen ze tekst en uitleg
van één van de bestuursleden. De burgemeester
was erg onder de indruk van de veelbewogen
historie en beloofde dat de gemeente zeker mee
zal werken aan het uitdragen van de historie en
waar nodig hand- en spandiensten zal verrichten.
Zie ook: www.kasteelvanwouw.nl.

Nieuwsbrief digitaal
We schreven vorig keer als dat we op de kosten
van de nieuwsbrief willen besparen door die
zoveel mogelijk digitaal toe te sturen. Het bestuur
heeft inmiddels besloten dat alleen nog een
nieuwsbrief wordt verstuurd als er een tijdschrift
verschijnt. In het geval er een dubbelnummer
wordt uitgebracht, kan wel een tussentijdse
nieuwsbrief verschijnen.
Toch gebeurt het vaak dat er in de maanden
tussen het verschijnen van een tijdschrift
belangrijke zaken te melden zijn. Zo ‘tussentijdse
nieuwsbrief’ willen we dan digitaal toezenden.
Inmiddels hebben al verschillende mensen hun
mailadres doorgegeven. Blijf dat vooral doen om
zo goed mogelijk op de hoogte te blijven. Dat kan
op het mailadres secretaris@de-vierschaerwouw.nl.

Braderie met boekenbeurs
Bezoek op zondag 3 juli onze boekenbeurs en
onze stand in de Kloosterstraat. Naast de kapel
zijn honderden boeken te koop voor een zeer
aantrekkelijke prijs.
Ook zoeken we nog boeken die we kunnen
verkopen. Hebt u iets, neem dan contact op met
Cees Cuperus op telefoonnummer 0165 301 597.

COLOFON
Nieuwsbrief van heemkundekring
De Vierschaer Wouw
‘Hoog bezoek’ aan de Kasteelweide. Rechts
burgemeester Jack Niederer en links Eric de Regt.

Waarschijnlijk verschijnt eind van dit jaar een
boek met de geschiedenis van het kasteel en de
nodige afbeeldingen en de gegevens van
recente onderzoeken.
Kees Hoendervangers is de voorzitter van de
stichting, René Hermans secretaris en Ron
Bakx is lid en tevens de archeoloog in het
gezelschap. Gerard Haast is adviseur op het
gebied van oud-handschrift. Hij is vooral actief
betrokken bij het archiefonderzoek in het archief
van Bergen op Zoom.
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