
 

 

 

 

Strijd om de Vierschaertrofee op de 
jaarvergadering op vrijdag 16 maart 

 
De algemene ledenvergadering met de strijd om de Vierschaertrofee vindt dit jaar plaats op 
vrijdag 16 maart. Naast de nodige agendapunten staat aan het eind van de avond de strijd om 
de Vierschaertrofee op het programma. Deze is nu in handen van René Hermans en hij heeft 
daarom het ‘voorrecht’ om de quiz van dit jaar te mogen maken en te presenteren. 
De vergadering start om 19.30 uur en de verwachting is dat rond 20.30 uur de strijd om de 
trofee van start zal gaan. Iedereen is bij deze strijd welkom. De vergadering is alleen voor leden 
van de vereniging, maar toeschouwers zijn bij dit onderdeel van harte welkom in zaal In den 
Veehandel. Markt 30 in Wouw. 
 
De agenda van de vergadering 
1. Opening en mededelingen 
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 24 maart 2017 
3. Jaarverslag 2017 
4. Financieel jaarverslag 2017 /begroting 2018 / kascommissie 
5. Bestuur: aan- en aftreedschema 
6. Rondvraag 
7.Sluiting vergadering 
 
Korte pauze 
 
QUIZ: strijd om de VIERSCHAERTROFEE 
Vier rondes met theorievragen hoofdzakelijk over de regio en drie doe-vragen moeten uitwijzen 
welk team in de finale komt. De leden van dat team mogen in een ‘Wouwse’ ronde beslissen 
wie de Vierschaertrofee een jaarlang mag houden en wie de quiz van 2019 mag organiseren. 
 

Een tapkraan en een zaagzettang op de roze kubus 
 
In de maand januari lag op de kubus bij de 
Wouwse VVV een aftapstop voor bier of wijn. In 
ons geval ging het om een houten kraan die nog 
gebruikt is in café De Veehandel aan de 
Wouwse Hil van Lau en Liza Poulus-Devillers. In 
de houten vaten van bierbrouwerij De Ster werd 
deze tap geslagen en vervolgens werden er 
stenen bierkruiken mee gevuld die werden 
afgesloten met een stop. Vandaar dat zo’n kruik 
bier ook wel een ‘stopke’ werd genoemd. 
We kregen vijf goede oplossingen binnen en na 
loting werd Cees Mostert uit Roosendaal 
winnaar. Hij krijgt binnenkort zijn prijsje 

Maart 2018 nr. 147 



thuisbezorgd of kan het afhalen op Martel 6 in Wouw.  
In februari lag er een zaagzettang op de kubus. Die tang is bedoeld om de tanden van een zaag 
om en om een beetje schuin te zetten, zodat de zaag beter door het hout loopt. We werden 
verrast met liefst achttien oplossingen, waarvan er zestien correct waren. Na loting ging de prijs 
naar J. Ligtenberg in Moerstraten. Hij of zij krijgt binnenkort de prijs thuisbezorgd of kan die 
afhalen op Martel 6 in Wouw. 
In de maand maart ligt er weer een voorwerp op de kubus, zoals u op bijgaande foto kunt zien. 
U kunt een briefje invullen bij de VVV, Bergsestraat 1 in Wouw of mailen maar 
martel6@hetnet.nl.  
 
 

 

STEM OP ‘DE VIERSCHAER’ 
 

GEEF IN DE PERIODE VAN 4 TOT EN MET 16 APRIL UW STEM IN DE 
RABOCLUBKASCAMPAGNE AAN ‘DE VIERSCHAER’, ZODAT WIJ ONZE 
ACTIVITEITEN OOK IN DE TOEKOMST VOORT KUNNEN ZETTEN! 
En denk bij de overige stemmen die u uit mag brengen ook eens aan de Stichting Kasteel van Wouw 
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Op de Belgische wielerbaan in Uden 

PERSONEEL GEZOCHT 
 
Wij zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe 
hoofdredacteur en redactieleden voor ons 
tijdschrift 
Wij kunnen ook nog mensen gebruiken die 
bestuurslid of vrijwilliger 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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