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Tijdschrift in nieuw jasje!
Zoals u ziet is het tijdschrift dat u hier
aantreft in een nieuw jasje gestoken. Het is

zijn huiskamer sieren. Op de tweede plaats
eindigde Piet Hoendervangers. 3. Nori Jaspers; 4.
Frank Schijven en 5. Annelies Cuperus.

Onze trotse voorzitter

gedrukt op glanspapier en daardoor komen de
foto’s beter over. Daarnaast is de omslag nu
zo gemaakt dat die over de rug doorloopt.
Daarmee moet voorkomen worden dat het
tijdschrift gemakkelijk uit elkaar valt. In het
verleden waren daar klachten over, maar nu
hopen we dat die voorbij zijn. Er wordt nog
gekeken of het mogelijk is om jaartal en
nummer op de rug van ons tijdschrift te
vermelden.

AGENDA
De agenda voor de komende maanden ziet er
als volgt uit:
 Woensdag 13 april bestuursvergadering
 Donderdag 14 april lezing over de zuivelindustrie in De kapel om 20.00 uur.
 Zondag 1 mei deelname geraniummarkt
 Woensdag 18 mei bestuursvergadering
 Zaterdag 11 juni excursie naar Haarlem
 Zaterdag 18 juni vrijwilligersavond
 Zondag 3 juli braderie met boekenmarkt
 Zondag 11 september Landgoeddag.

Kees Hoendervangers wint
Vierschaertrofee
Onze
kersverse
voorzitter
Kees
Hoendervangers heeft tijdens de jaarlijkse quiz
de strijd om de Vierschaertrofee in zijn voordeel
beslecht.
Het was een ongewoon spannende quiz die
Dianne Melis en Adriënne Hermans hadden
samengesteld. Aan het eind van de avond
eindigden twee teams precies gelijk en besloten
werd dat beide teams de individuele eindstrijd
aan zouden gaan.
Kees Hoendervangers besliste die uiteindelijk in
zijn voordeel en de trofee zal nu een jaar lang

Vierschaer heeft nieuw bestuur
Met applaus is tijdens de laatste vergadering een
compleet nieuwe bestuur begroet van onze
heemkundekring.
In het voorjaar besloot een aantal mensen mee te
draaien in het bestuur en nu zijn deze personen
definitief toegetreden.
Voorzitter: Kees Hoendervangers
Secretaris: Toon Schijven
Penningmeester: Annie Bovée
Bestuursleden: Frans Schuurbiers, Jeroen van
den Beemt, André Dingemans, Nori Jaspers, Kees
Bovée en Jules Hoendervangers.
Piet Hoendervangers blijft voorlopig waarnemend
hoofdredacteur van het tijdschrift. Maar deze
werkgroep is nog wel op zoek naar mensen die de
redactie willen versterken.

Contributie blijft gelijk
Moet de contributie nu wel of niet verhoogd
worden. Die vraag kreeg de jaarvergadering op 11
maart voorgelegd. Het bestuur stelde voor om
voortaan een bedrag van € 17,50 te vragen, maar
de leden waren van mening dat de contributie op €
16,75 gehandhaafd diende te blijven. Mensen die

geen machtiging hebben afgegeven betalen wel
€ 17,50 vanwege de kosten die de bank in
rekening brengt.
Jeugdleden tot 18 jaar betalen € 9,75

Een compleet nieuwe site
Onze nieuwe secretaris, Toon Schijven, is al
enkele maanden aan de slag om de site van de
Vierschaer flink „op te pimpen‟. Het is nu een
moderne website geworden met veel informatie
waar iedereen die op zoek is naar gegevens
over De Vierschaer het nodige kan vinden. De
nieuwsbrieven, foto‟s, werkgroepen, activiteiten
en de beeldjes en boeken die de kring verkoopt,
zijn te zien en kunnen daar ook gekocht
worden.
Op deze plaats past zeker een compliment
richting Toon Schijven die ook in de toekomst
de site regelmatig aan zal passen aan de
nieuwe ontwikkelingen binnen de vereniging.

Werkgroep Molen door voorstel
De werkgroep die zich bezig houdt met de
toekomst van de Wouwse molen is weer
bijeengeweest en er bestaan vergaande
plannen om te komen tot een stichting die de
molen, in samenspraak met de familie, gaat
beheren en exploiteren.
Er zijn inmiddels mensen benaderd om zitting te
nemen in deze stichting en nog deze maand
komen die mensen samen om een oriënterende
bijeenkomst te houden. Dat moet resulteren in
de oprichting van de stichting.
In de toekomst wordt de mogelijkheid
onderzocht of de Vierschaer de belt onder de
molen en de opslagruimtes kan gebruiken om
de collecties in onder te brengen.
Met de nodige aanpassingen zou het gebouw
ook te gebruiken zijn als vergaderruimte en
onderzoekcentrum. Wij houden u in elk geval op
de hoogte.

Sponsors voor tijdschrift gezocht
Op de achterzijde van ons tijdschrift is altijd ruimte
voor sponsors. De komende twee nummers staat
notaris Tummers in deze advertentiebalk, maar
mochten adverteerders interesse hebben in een
vermelding, dan kunnen ze contact opnemen met
het bestuur. Een vermelding op alle nummers kan
al vanaf € 250,- per jaar.

Turfsymposium
Donderdag 7 april vindt er van 13.00 uur tot 16.00
uur in congrescentrum De Nieuwe Nobelaer aan
de Anna van Berchemlaan 2 in Etten-Leur een
minisymposium plaats met als thema Herleving
van de turfgeschiedenis in West-Brabant.
Het programma begint met de opening door
dagvoorzitter Ans van den Berg, oudburgemeester van Bergen op Zoom. Daarna
vertelt Cor Rops over en project.
Om twee uur is het de beurt aan Karel Leenders
om de zoutwinning uit turf in West-Brabant aan de
orde te stellen en tijdens een pauze kan de
expositie over turf bekeken worden.
Om 15.15 uur houdt Sjoerd Kluiving een inleiding
over de gevolgen van turfwinning voor het
landschap in West-Brabant. De sprekers worden
afgewisseld door liederen over turfwinning door
het duo “Puur Natuur”.

Nieuwsbrief digitaal
Om kosten te besparen, willen we de nieuwsbrief
voortaan zo veel mogelijk digitaal verspreiden.
Daartoe hebben we natuurlijk de mailadressen
van onze leden nodig. Als u mee wil werken,
vragen wij u om een mailtje te sturen naar
secretaris@de-vierschaer-wouw.nl met vermelding van uw naam een adres en zo mogelijk uw
lidmaatschapsnummer.
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