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Voorwoord
Beste leden van ‘De Vierschaer’.
Gelaten en tegelijkertijd teleurgesteld door de omstandigheden laten we de winter
achter ons; hoewel die ons onlangs toch nog twee prachtige weekenden heeft
bezorgd met uitersten van sneeuw en strenge vorst tot extreme lentetemperaturen
voor de tijd van het jaar. Wat de toekomst aan activiteiten voor de Vierschaer ons
kan brengen dit jaar moeten we de ontwikkelingen naar onze vrijheden gewoon
rustig afwachten en dan maar kijken wat mogelijk is.
Huisvesting
In het voorwoord van december kon ik u melden dat we vanuit de inmiddels
gesloopte bibliotheek, op 2 november onze intrek konden nemen in het ernaast
gelegen Univé gebouw, ook hier met een máár…………. de ontwikkelingen van
de verkoop van het gebouw aan de Gemeente Roosendaal hebt u reeds via de
media kunnen vernemen. Gevolg hiervan is dat het gebouw leeg zal moeten
worden opgeleverd in verband met de herinrichting. Uit een gesprek met de
voorzitter van De Geerhoek moeten wij er van uitgaan dat er in de nieuwe situatie
hoogstwaarschijnlijk geen opslagruimte voor De Vierschaer beschikbaar zal zijn.
In overleg met de facilitair manager
van de Gemeente, zal het
definitieve moment van ontruiming
worden bepaald. Dit betekent, dat
we wéér op zoek moeten naar
vervangende ruimte. Hier wordt
niemand gelukkig van en we zullen
ons voor de zoveelste keer weer in
gaan zetten om te zoeken naar een
andere ruimte.
Ideeën van u zijn ook nu weer meer
dan welkom!
Inmiddels heb ik vernomen dat De
Kapel helemaal buiten gebruik is. Afhankelijk van de ontwikkelingen bij SDW,
eigenaar van het gebouw, zou dit een ideale oplossing zijn om na zoveel jaren,
weer terug te kunnen keren naar onze vertrouwde plek. Een goed moment om de
onderhandelingen met de facilitair medewerker van SDW te heropenen.
Wij houden u op de hoogte!
André Dingemans, voorzitter Hkk. ‘De Vierschaer’

AGENDA
De agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit:
• Half maart 2021 tijdschrift 1 van 2021.
• Geen data gepland voor jaarvergadering en vrijwilligersbijeenkomst ivm corona.
• Geen boeken- en platenmarkt.
• Juni tijdschrift 2 van 2021.
• Zaterdag 28 augustus. Jaarlijkse Vierschaerreis. Onder voorbehoud van de
coronamaatregelen.
• September tijdschrift 3 van 2021.
• December tijdschrift 4 van 2021.

Heemhuys niet te bezoeken, maar informatie kan wel
Het Heemhuys kan nog steeds niet bezocht worden. Niet alleen vanwege corona, maar ook
omdat de belangstelling erg terugliep van mensen die iets wilden vragen.
Vandaar dat we besloten hebben dat we alleen op verzoek nog in het Heemhuys zijn. Wel zijn
er altijd vrijwilligers van de VVV die u te woord kunnen staan en zij kunnen altijd even bellen om
onze vrijwilligers naar het Heemhuys te laten komen voor tekst en uitleg. Wilt u iets weten over
stamboomonderzoek, foto’s of het tijdschrift, dan kunt u altijd via de mail of het telefoonnummer
in de colofon contact opnemen.

Het voorwerp van de maand
Het voorwerp op de roze kubus in de etalage van het Heemhuys aan de Bergsestraat 1 in de
maand december en januari was een scapulier.
Een voorwerp dat de drager moest beschermen. Van oorsprong was het een schouderkleed
dat door sommige kloosterordes werd gedragen. Later werden het twee vierkante lapjes.
In 1910 gaf de paus toestemming om een scapuliermedaille te dragen.

Ook leken mochten een scapulier of scapuliermedaille dragen. Ons voorwerp was voorzien
van een afbeelding van het Lam Gods, een afbeelding van Maria en een kleine medaille met
de afbeelding van Maria.
Vanaf 1 februari ligt er weer een nieuw voorwerp op de roze kubus bij de VVV. Dit
voorwerp ligt er tot 1 april en de oplossing kunt u op een briefje schrijven en bij de VVV in
Wouw binnen gooien. Vergeet niet om uw naam en adres er bij te zetten. Ook per mail op
martel6@hetnet.nl kunnen oplossingen ingeleverd worden. Deelname is gratis en onder de
goede oplossers verloten we een prijsje. Vanaf 1 april proberen we weer een nieuw
voorwerp op de roze kubus te leggen. Mocht u ook iets hebben dat we weg kunnen leggen,
dan houden we ons aanbevolen.

Boekenmarkt??
Inmiddels hebben we weer veel nieuwe boeken en platen en graag hadden we in december
een grote boekenmarkt op touw gezet, nadat de markt in juni al uitgesteld was.
Dat gaat echter niet gebeuren. De Geerhoek is voorlopig dicht en het zal daarom zeker tegen
de zomervakantie worden voor we weer over een boeken- en platenmarkt na kunnen denken.
Naast platen hebben we trouwens ook enorm veel cd’s en films in de aanbieding. Natuurlijk is
het ook afhankelijk van het feit of we snel een nieuw onderkomen vinden, anders zou het wel
eens zo kunnen zijn dat we de complete collectie over moeten dragen aan een andere partij.
Wij houden u op de hoogte.

De Vierschaer mogelijk op 28 augustus op reis
Onze ‘reisleider’ Kees Bovée is weer op pad geweest om iets te regelen op het
gebied van reizen. Hij heeft voor zaterdag 28 augustus een bus vastgelegd in
de hoop dat we dan weer op reis kunnen en mogen. Waar die reis naar toe gaat
is niet bekend, mogelijk naar onze Zuiderburen. Dat is echter allemaal
afhankelijk van wat tegen die tijd wel en niet mag, hoe het vaccineren
verloopt en wat het virus doet. We houden u COLOFON
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Virtuele rondleiding nog steeds
te bekijken
Het is nog steeds mogelijk om de virtuele wandeling
door het dorp Wouw te bekijken. De zes delen staan
op
onze
website
www.de-vierschaer-wouw.nl.
Daarnaast zijn ze te vinden op de Facebookpagina
Oud-Wouw, Heerle, Moerstraten, Wouwse Plantage.
De zes delen duren steeds ongeveer twaalf minuten
per keer.
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