
 

 

 

 

Vrijwilligers gezocht voor boekenmarkt 
 
In deze extra editie van onze nieuwsbrief willen we aandacht vragen voor de boekenmark op 
zondag 14 juni en een activiteit rondom Kees Keijzer op zondag 28 juni waarbij we ook boeken 
aan de man of vrouw willen brengen. Opgeven bij Annelies Cuperus (tel 0165 301 597) of bij 
onze voorzitter. 
 

Op zondag 14 juni worden er boeken verkocht bij het Heemhuys aan de Bergsestraat 1 in 
Wouw. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die op een aantal momenten hun handen uit de 
mouwen willen steken voor onze vereniging. 
 

Zondag 14 juni: 
7.30 uur: Een aantal mensen die willen helpen met het versjouwen van de boeken en tafels. 
Die moeten op een aanhanger gezet worden. Nu 
staan die in de Kapel aan de Kloosterstraat. Daarna 
moeten die weer gelost worden bij het Heemhuys en 
de boeken moeten op tafels worden gezet. 
 

8.30-16.00 uur: Mensen die mee willen helpen met de 
verkoop en het bemannen van de Vierschaerkraam. 
a. Een ‘marktmeester’. Cees Cuperus was altijd de 
‘marktjood’ die met een kwinkslag de mensen liet 
betalen voor de boeken die ze meenamen. Hij was 
daar goed in en zo iemand hebben we eigenlijk de 
hele dag nodig! 
b. Assistent-marktmeesters. Enkele mensen die in de gaten houden wat er allemaal aan de 

tafel gebeurt en regelmatig de boeken weer recht leggen in de dozen, want vaak wordt er 
gekeken in boeken en die worden dan achteloos teruggegooid. Natuurlijk mogen die zich ook 
bezig houden met de verkoop. 
c. Mensen die de kraam willen bemannen, In die kraam verkopen we onze andere artikelen, 

zoals nieuwe tijdschriften, extra uitgaven, kaart- en kwartetspelen etc. 
Voor koffie/thee en frisdrank wordt gezorgd. Wel moet men zelf voor de lunch zorgen. 
 

16.00 uur: Mensen die helpen de boeken en de tafels weer op de aanhanger te zetten en terug 
te brengen naar de kapel aan de Kloosterstraat. 
 

Zondag 28 juni: 
11.30 uur: Enkele sjouwers om wat tafels en boeken buiten de Kapel op het grasveld te zetten 

bij het kunstwerk van Kees Keijzer. 
 

12.00-16.00 uur: Enkele mensen die boeken willen verkopen op het grasveld naast de Kapel. 

Het wordt een kleine markt dus niet alles behoeft buiten gezet te worden. We denken met name 
aan boeken met een historische inslag, kunstboeken (als die er nog zijn) en bijzonder romans. 
 

16.00 uur: Enkele mensen die de boeken en tafels weer naar binnen willen helpen sjouwen. 
Zie voor meer korte informatie blad twee van deze nieuwsbrief 
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AGENDA 
 

De agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit: 

 Dinsdag 9 juni: Heemhuys open van 14.00-16.00 uur en van 18.30-20.30 uur. 

 Zondag 14 juni: Braderie met boekenmarkt in de gang naast het Heemhuys. 

 Woensdag 17 juni: Bestuursvergadering 

 Dinsdag 23 juni: Heemhuys open van 14.00-16.00 uur en van 18.30-20.30 uur. 

 Zondag 28 juni: Wandelroute Kees Keijzer met kleine boekenmarkt bij De Kapel. 

 

Excursie op zaterdag 19 september 
  

Onze jaarlijkse excursie vindt dit jaar plaats op zaterdag 19 
september naar de Antwerpse Kempen rondom Turnhout. 
Noteer dit alvast in uw agenda. In onze reguliere nieuwsbrief die eind 
van de maand verschijnt samen met het tijdschrift geven we u meer 
informatie en de mogelijkheid om u op te geven voor onze jaarlijkse 
uitstap die ook nu weer door Kees Bovée in elkaar werd gezet. 
 

Het register 2003-2012 is verschenen 
 

Het register op de jaargangen 2003-2012 is inmiddels verschenen. 
De mensen die het besteld hadden, hebben het inmiddels ontvangen.  
De kosten voor het 276 pagina’s dikke boekwerk bedragen € 10,00. Als het 
register opgestuurd moet worden komt er € 3,45 bij voor de portokosten. 
In het register vindt U, naast een auteursregister ook een register op foto’s, 
afbeeldingen, onderwerpen, personen en 
plaatsnamen. 
De afgelopen tien jaar hebben Frank 
Schijven en René Hermans gewerkt om het 
register gereed te maken. 
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