
Voorwoord 

 

Beste leden van De Vierschaer. 
 
We gaan van lieverlee het voorjaar tegemoet en dat betekent dat we weer nieuwe activiteiten in 
gang kunnen zetten. 
 

De JAARVERGADERING is op vrijdag 31 maart 2023 in café-zalen Donkenhof. De inloop is 
vanaf 19.00 uur en de vergadering  start om 19.30 uur. Aansluitend de strijd om de lokale 
Vierschaertrofee. Dit jaar te organiseren door René Hermans, als winnaar van vorig jaar. Dit is 
altijd de extra ‘prijs’ die je in ontvangst mag nemen als winnaar! 
 

De VRIJWILLIGERSmiddag is op zaterdag 27 mei 2023 op het landgoed Wouwse Plantage 
vanaf 14.00 uur. Zoals eerder aangekondigd in de vorige nieuwsbrief vindt het bestuur het van 
het  grootste  belang om hier na corona en het vele vrijwilligerswerk de hoogste prioriteit aan te 
geven. We gaan er iets moois van maken! 
 

Voor de FIETSTOCHT hebben we nog geen dag vastgesteld, maar dat komt nog. De tocht gaat 
uiteraard door ons mooie Vierschaergebied en voert langs alle vier de kerkdorpen en bijzondere 
plekken of gebeurtenissen. Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen diverse groepen worden 
samengesteld. Iedere groep fietst onder begeleiding van een deskundige en krijgt onderweg 
tijdens stop- of rustpunten uitleg over het bezienswaardige in het gebied. 
 

Dit jaar willen we weer een 
BOEKENMARKT organiseren. 
René Hermans en ik hebben 
samen  de kwaliteit van onze 
boekenvoorraad bekeken in de 
schuur bij Ad Potters aan de 
Bergsebaan in verband met de 
vochtigheid. Naar ons idee is er 
niets mis mee en kunnen we 
een planning gaan maken van 
waar, wanneer, hoe en hoelang. 

 

Voor het najaar of de winter staat een LEZING in de planning. Het onderwerp en waar we de 
lezing houden is nog niet bekend. 
 

We zijn nog steeds op zoek naar BESTUURSLEDEN. De herhaalde oproepen in de 
nieuwsbrieven hebben gelukkig een reactie opgeleverd. Bart Marien heeft zich aangemeld en wij 
hebben hem uitgenodigd bij onze laatste bestuursvergadering. Deze eerste kennismaking was 
naar beide kanten positief en we hebben afgesproken dat hij de komende periode  gewoon gaat 
meedraaien, waarna hij zelf in een later stadium een beslissing  kan nemen of hij zich wel of niet 
thuis voelt binnen het bestuur. 
 

André Dingemans (voorzitter)      Toon Schijven (secretaris/penningmeester) 
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AGENDA 
De agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit: 

• Maart: tijdschrift 1 van 2023 

• Vrijdag 31 maart: Jaarvergadering in café-zalen Donkenhof 

• Mei/juni: Vierschaer fietstocht langs de Wouwse dorpen 

• Juni: tijdschrift 2 van 2023 

• Juni/juli: Boekenmarkt(?) 

• September: open monumentendag 

• September: tijdschrift 3 van 2023 

• Oktober/november: lezing (?) 

• November:  Regionale Heemquiz in Nispen 

• December tijdschrift 4 van 2023. 
 

Vierschaer voortaan in kleur 
 

Een jaar lang kreeg u ons tijdschrift in kleur op de mat. 
Daar kregen we verschillende positieve reactie op. 
Vandaar dat we onderzocht hebben of het mogelijk is om 
dit ook de komende jaren te doen. 
Probleem is wel dat de drukkosten en de kosten van papier 
flink gestegen zijn. Ook PostNL bleef niet achter met het 
verhogen van de tarieven. Net als veel andere kringen zullen 
we de bijdrage van onze leden moeten verhogen. Daarbij 
hebben we uiteraard gekeken waar we op kunnen 
bezuinigen. Daardoor kunnen we de contributie laag houden 
en die wordt € 20,00 euro per jaar voor vier tijdschriften in 
kleur. Mensen die per acceptgiro of zelf betalen via hun bank 
dragen € 22,00 bij.  
We hebben ook overwogen om het aantal tijdschriften terug 
te brengen van vier naar drie en die dan iets dikker te maken, 
maar daarvoor moet eerst contact opgenomen worden met 
PostNL, want ons huidige contract geeft aan dat we vier keer 
per jaar moeten versturen. 
Dit jaar krijgt u in elk geval nog vier nummer. Dit keer een 
gevarieerd exemplaar, in juni een boekje over de Wouwse kruidenierswinkels en in september 
en december weer een nummer met gevarieerde inhoud. 
 

Kees Bovée onderzoekt mogelijkheid excursie 
 

Al jaren zorgen Annie en Kees Bovée er voor dat we jaarlijks 
een mooie excursie kunnen maken naar een stad of dorp in 
Nederland of België. Daar willen ze dit jaar ook aan gaan 
werken, maar daar zullen meer kosten aan verbonden zijn dan 
andere jaren. 
De Belgische busonderneming is gestopt en nu moet er naar 
een andere maatschappij gezocht worden. Inmiddels zijn de 
kosten van vervoer een stuk omhoog gegaan en dat geldt ook 
voor de prijzen in restaurants.  
Toch wordt een poging ondernomen en als de prijs redelijk is 
en er voldoende deelnemers zijn, kan er weer iets op touw gezet worden. Daarbij wordt gedacht 
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aan een uitstapje in de nazomer; dus net als andere jaren in de maand september. U hoort nog 
van ons. 
 

Jaarvergadering op 31 maart in Donkenhof 
 

De algemene ledenvergadering van onze kring is dit jaar op vrijdagavond 31 maart in café-zalen 
Donkenhof in Wouw. Vanaf 19.00 uur kan iedereen terecht en om 19.30 uur start de bijeenkomst. 
Daar komen de gebruikelijke zaken aan de orde, zoals het jaarverslag, het financiële overzicht 
over 2022 en de plannen voor dit jaar. Ook de uitbreiding van het bestuur wordt besproken en de 
ontwikkelingen rond zaken als boekenmarkt, fietstocht, excursie en meer lopende zaken. 
Na de vergadering, zo rond de klok van half negen barst de strijd los rond de Vierschaertrofee. 
Winnaar van 2022, René Hermans, zal met een quiz de winnaar aanwijzen. Die gaat over vier 
theorierondes met ploegen die door het lot aangewezen worden. Tussen het theoretische 
gedeelte moeten er ook nog enkele doe-vragen gedaan worden. De winnende ploeg speelt dan 
individueel de ‘Wouwse’ ronde. Daar moet de winnaar van de trofee uit tevoorschijn komen. Die 
mag niet alleen de trofee een jaarlang bewaren, maar ook de quiz voor 2024 samenstellen. 
Wij hopen dit jaar weer veel leden op de bijeenkomst te treffen. Gelieve vooraf via e-mail aan te 
melden tot uiterlijk 26 maart 2023. 
 

Komt de boekenmarkt in 2023 terug?? 
 

Na inspectie van de boekenvoorraad zijn we tot de conclusie gekomen dat we mogelijk dit 
jaar weer een boeken en platenmarkt kunnen houden om wat extra geld in kas te krijgen. 
Er moeten nog wel een aantal praktische zaken geregeld worden, want als we in een weekend 
zowel op zaterdag als op zondag de markt willen houden, hangt daar natuurlijk een prijskaartje 
aan wat huur van een ruimte betreft. Bij goed weer, zou de markt buiten gehouden kunnen 
worden, maar dan loop je het gevaar dat er toch een 
Nederlands buitje losbarst.  
Meestal gaan de boeken voor een euro per stuk de deur 
uit en in het verleden mochten we gratis gebruik maken 
van de oude bibliotheek bij de Geerhoek. De plannen 
zijn om in juni of juli een markt op touw te zetten. U hoort 
nog van ons of dat doorgaat, want we hebben natuurlijk 
weer de nodige vrijwilligers nodig om te sjouwen, de 
markt te bemannen en af te rekenen. 
 

Tongerlohuys en Markiezenhof 
gaan voor kasteelexpo 

 

Het ziet er naar uit dat eind dit jaar en begin volgend jaar 
een dubbeltentoonstelling over het kasteel van Wouw 
wordt gehouden. Die begint 17 november in het 
Tongerlohuys in Roosendaal. Die loopt tot 11 februari. 
Vanaf 25 februari kan iedereen terecht in het 
Markiezenhof in Bergen op Zoom en hier loopt de 
expositie tot de maand juni. 
Een aantal items zal hetzelfde zijn, maar het thema in 
Roosendaal is de Tachtigjarige Oorlog (Nederlandse 
opstand), terwijl in het Markiezenhof de relatie met de 
markiezen meer aandacht krijgt. Op dit moment wordt 
er hard gewerkt om de plannen verder uit te werken en 
te kijken welke vondsten in welk museum te zien zijn. 
Een van de activiteiten wordt ook een speurtocht voor de jeugd en er wordt gewerkt met een VR-
bril waardoor het lijkt of je op het kasteelterrein staat en rond kunt kijken.   
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