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Extra editie voor digitale lezers
Omdat het tijdschrift pas in week 51 gereed is, kan dan ook de laatste nieuwsbrief
verstuurd worden. Toch willen wij u attent maken op een extra activiteit op 14 en 15
december in De Geerhoek in Wouw. Zie hiervoor onderstaand bericht dat ook naar de
dagblezen en radioprogramma’s is gestuurd.

Boekenmarkt in december
Na het succes van onze boekenmarkt in het voorjaar, willen we in het weekend van 14
en 15 december weer een boekenmarkt op touw zetten in De Geerhoek. Er zijn weer
heel wat nieuwe boeken, LP’s, CD’s en DVD’s ingebracht. Dus er is weer volop keuze.
Zowel zaterdag 14 als zondag 15 december is de markt geopend van 10.00 tot 15.30 uur.
Aardig om te weten is dat er in dat weekend ook een kleindierenexpositie van De
Eendracht en een vogeltentoonstelling van De Bastaard in het andere deel van het gebouw
plaats vindt. Zowel de boekmarkt als de tentoonstellingen zijn gratis toegankelijk en
iedereen is uiteraard welkom.
Net als vorige keer is nog een deel van de literatuurcollectie van Michel de Koning te koop,
maar ook moderne romans, waarvan sommige nog in de originele verpakking liggen er voor
een klein prijsje. Detectives, sciencefiction, kinderboeken, naslagwerken, boeken of
historie, godsdienst en gedichtenbundels. Bijna 200 bananendozen vol staat gerangschikt
op genre in de vroegere bibliotheek van De Geerhoek. De opbrengst is voor de
heemkundekring die daar weer nieuwe activiteiten van op touw kan zetten.
Mocht u nog boeken, LP’s, etc. hebben die u kwijt
wil, dan kunt u die tijdens de openingsuren van De COLOFON
Geerhoek daar afleveren. Het gemakkelijkst is het Nieuwsbrief van heemkundekring
De Vierschaer Wouw
als u de boeken onder de trap bij de vroegere ISSN-nummer: 1384-7902
bibliotheek zet, dan komt het helemaal in orde.
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AGENDA
Noteer alvast in uw agenda dat er op 20 maart een
lezing is over het Wouwse Kasteel en dat de
jaarvergadering met de strijd om de Vierschaertrofee
op 28 maart wordt gehouden.
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