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Allemaal de beste wensen voor 2018
Hier de eerste digitale nieuwsbrief van 2018. Op de eerste plaats de beste wensen voor 2018
voor u en uw familie.
Deze brief is bedoeld om al de leden die hun mailadres hebben doorgegeven op de hoogte te
brengen van het nieuwe voorwerp dat in de etalage van de VVV ligt en u nogmaals te
herinneren aan wat activiteiten in het begin van dit jaar.

Een ‘krokodil’ op de roze kubus
Het bijzondere voorwerp dat in december op de kubus in de etalage van de VVV lag, was een
apparaat om kurken op maat te persen voor flesjes met drankjes van de dokter.
We kregen één goede oplossing binnen van Annemarie Potter-Voermans. Niet zo verwonderlijk
natuurlijk, want als dochter van dokter Harrie Voermans heeft zij nog met dit apparaat gewerkt. ,,Een
mooie foto van wat wij thuis ‘de krokodil’ noemde. Ik ben een dochter van dokter Voermans, mijn beroep
was apothekersassistente en in die functie heb ik tijdens mijn werk bij mijn vader dit ding honderden
keren gebruikt, bij het maken van de drankjes, die gingen dan in glazen flessen en er moest natuurlijk
een kurk op”, liet ze per mail weten.
,,We hadden zakken vol kurken in diverse maten, je zocht een goed passende kurk en daar kwam ‘de
krokodil’ aan te pas. Je deed de kurk in één van de openingen van de krokodil en perste deze tot je de
juiste maat had van de flesopening. Zo sloot je hem af en ter verfraaiing deed je er nog een mooi
papieren ‘hoedje’ op en het medicijn kon
worden afgeleverd!”. Ze voegde er nog aan
toe: ,,Ik weet niet waar hij gebleven is, maar
waarschijnlijk nog in de praktijk van huisarts
Van de Kar.” Dat laatste klopte helemaal,
want we kregen het voorwerp in bruikleen
van Chris van de Kar.
Vanaf begin januari ligt er een nieuw
voorwerp op de kubus in de etalage van de
VVV. Op bijgaande foto is dat te zien. Weet u
wat het dit keer is, dan kunt u bij de VVV
gratis
deelnemen
door
binnen
een
formuliertje in te vullen. Uit de goede
inzendingen trekken we een winnaar en die
krijgt weer een prijsje van heemkundekring
De Vierschaer die deze activiteit voor haar
rekening neemt. Insturen kan ook per mail
naar martel6@hetnet.nl.

AGENDA
De agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit:
•
Donderdag 18 januari om 19:30 uur bestuursvergadering
•
Dinsdag 23 januari: Heemhuys open van 13.30 tot 16.30 uur
•
Woensdag 24 januari. 14.00 uur in de Geerhoek lezing turfgeschiedenis Wouw
•
Dinsdag 6 februari: Heemhuys open van 13.30 tot 16.30 uur

Lezing over turf, het bruine goud
Cor Rops komt op woensdag 24 januari 2018 naar De Geerhoek in Wouw om er een lezing te
verzorgen over turf die vroeger in West-Brabant werd gestoken. Hij spitst zijn verhaal toe
op de turf in de directe omgeving, zoals in Moerstraten en Wouwse Plantage. Daar herinneren
namen als Vleetweg nog aan die tijd.
De lezing start om 14.00 uur en is gratis toegankelijk. In verband met het inrichten van de zaal vraagt de KBO wel om
even aan te geven wie er wil komen. Dat kan bij Joke Visser,
tel. 302434 of via de mail visser581@zonnet.nl.

Lezing Kasteel van Wouw
Op vrijdagavond 23 februari 2018 wordt in de schutterij van zaal Donkenhof aan de
Roosendaalsestraat in Wouw een lezing verzorgd over het Kasteel van Wouw. Die lezing begint
om 19.30 uur en is gratis toegankelijk voor iedereen.
De lezing is een initiatief van de Stichting Kasteel van Wouw. In het eerste deel vertelt René
Hermans iets over de oudste geschiedenis van het kasteel. Dat gaat over de periode 1200 tot 1934.
Aansluitend behandelt Kees Hoendervangers de moderne geschiedenis vanaf 1934 en de
activiteiten die in deze periode werden ontplooid op de Kasteelweide.
Na een korte pauze zal archeoloog Marco Vermunt vertellen over het onderzoek dat in de periode
2015-2017 is verricht. Het laatste deel van de lezing is gewijd aan de plannen die gemaakt zijn om
het kasteel en het terrein aantrekkelijk te maken voor het publiek en om het kasteel meer
aandacht te geven.
De lezing is gratis, maar consumpties zijn voor eigen rekening. De zaal is vanaf 19.00 uur
open.

PERSONEEL GEZOCHT
Wij zijn nog op zoek naar een nieuwe
hoofdredacteur en redactieleden voor ons
tijdschrift
Wij kunnen ook nog mensen gebruiken die
bestuurslid willen worden.
Uw beloning bestaat uit eeuwige roem,
vergoeding van eventuele reiskosten en zo
mogelijk
een
vrijwilligersbijeenkomst
om
iedereen die zich inzet voor de vereniging te
bedanken.
Alle informatie over de werkzaamheden van de
redactieleden en bestuursleden is te krijgen bij
secretaris Toon Schijven (06 1101 1997) of
André Dingemans (0165 301 426)
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