Jaarverslag 2017 van de Stichting Kasteel van Wouw
1. Samenstelling stichtingsbestuur
Eind 2017 bestond het stichtingsbestuur uit vier personen:
Voorzitter:
C.A.P. (Kees) Hoendervangers
Secretaris/penningmeester:
M.J.M. (René) Hermans
Bestuursleden:
R.C.A. (Ron) Bakx
A.M. (Adriënne) Hermans-Dekkers
Aspirant-bestuursleden:
G.L.J. (Gerard) Haast
E.W.J. (Ellen) Hermans
C.A.M. (Kees) Hellemons
A.W.M. (Annie) Hellemons-Goorden
C.F.J.H. (Karel) Schrooyen
C.J. (Kees) Trouw
Het bestuur kwam vier keer bijeen. Daarmee werd voldaan aan de verplichting in de
statuten om vier maal per kalenderjaar te vergaderen. Maar informeel vond er bijna
wekelijks overleg plaats op de Kasteelweide tijdens de graafwerkzaamheden.

2. Activiteiten in 2017
a. Het Kasteelboek
In 2017 werden er 6 exemplaren van ons kasteelboek verkocht. Dat gebeurde vooral
tijdens activiteiten die ontplooid werden door onze stichting en tijdens
dorpswandelingen naar de Kasteelweide.
Eind 2017 waren 36 boeken in voorraad (waarvan 2 in consignatie bij de VVV in
Wouw).
b. Koelkastmagneten
De verkoop van koelkastmagneten kwam praktisch stil te liggen. In 2017 kregen alle
vrijwilligers een setje van drie van deze magneten.
c. Financiële bijdragen van derden
Naast de bijdrage die we van de gemeente krijgen voor het onderhoud, blijven we –
naast de verkoop van boeken en magneten – aangewezen op acties van bedrijven
en instellingen. Ook de lezingen en wandelingen leveren een bescheiden bedrag op.
Dankzij de Lionsclub Wouw, die op 7 januari een concert gaf, kregen we een
financiële bijdragen van € 1.000,-. De clubactie van de Rabobank leverde dit jaar
€ 342,30 op. Voor de clubactie werd via facebook reclame gemaakt. Andere jaren
konden we flyers bij de Rabobank halen, maar die kwamen nu alleen digitaal
beschikbaar.
Via de statiegeldactie van supermarkt Jumbo konden we 120 euro op onze rekening
bijschrijven.
d. Rondleidingen
In 2017 werden slechts twee rondleidingen gedaan. Op 21 februari met een groep
oud-medewerkers van de Rabobank en op 12 augustus met een groep vrienden en
bekenden van Piet Schepers. De geplande rondwandeling in het kader van de

expositie van het Tongerlohuys uit Roosendaal ging bij gebrek aan belangstelling
niet door.
e. Uitgeven jaarrekeningen 1492-1504
In 2017 stond bij elke vergadering de uitgave van de bouwrekeningen op het
programma. Hoewel vooral Gerard Haast zich hiervoor had ingezet, raakte dit
initiatief op een laag pitje, omdat alle aandacht naar de opgravingen van het complex
ging. Het blijft voor de toekomst echter een plan dat we verder uit gaan werken
f. Concert Lambertuskerk 7 januari
Tijdens het concert van de Lionsclub Wouw op 7 januari 2017 was onze voorzitter
aanwezig om een cheque van 1.000 euro in ontvangst te nemen. Enkele van onze
mensen hielpen op 6 januari met het inrichten van de kerk en op 8 januari met het
schoonmaken van de kerk. We waren deze activiteiten wel verschuldigd, want de
Lionsclub schonk ons daarvoor het genoemde bedrag voor de opgravingen In de
toekomst zullen we zeker nog contact hebben met de Lionsclub in verband met het
gedenkbos.
g. Straatnaamborden
In één van de gesprekken met onze vrijwilligers kwam aan de orde dat het pad naar
de Kasteelweide geen naam had. Op oude kaarten was sprake van de ‘Casteelse
Dreef’. Via een brief aan de gemeente vroegen we om deze naam terug in beeld te
brengen. De commissiestraatnaamgeving adviseerde positief nadat onze secretaris
in deze commissie nog wat toelichting had gegeven. Eind 2017 waren de borden
overigens nog niet geplaatst. Het gaat om het pad dat begint in de Boomhoefstraat
en eindigt in de Waterstraat.
h. Expositie Tongerlohuys
Van 8 september tot en met 8 november werd in het Tongerlohuys een
tentoonstelling over de archeologie in de gemeente Roosendaal gehouden. Ook van
onze opgravingen was het nodige te zien, zoals het gerestaureerde tinnen bord. Eind
2017 waren deze spullen nog niet terug bij onze stichting.
Jammer genoeg was de communicatie tussen de stichting en het Tongerlohuys niet
best. We kregen geen officiële uitnodiging en veel mensen wisten niet eens dat er
een expositie was. Een gemiste kans dus, maar misschien dat we in 2018 of 2019 in
Wouw iets dergelijks op touw kunnen zetten?
i. Lezingen
In 2017 werden twee lezingen gehouden. Niet over het kasteel maar met de
bedoeling om wat geld te generen voor onze stichting. De eerste was op 10 februari
in de Geerhoek voor leden van de KBO en ander belangstellenden. De lezing werd
verzorgd door René Hermans en ging over Wouwse kruidenierswinkeltjes.
Op 22 november was er een lezing over Wouwse bierbrouwerijen en cafés in de
Geerhoek, weer op verzoek van de KBO. René Hermans had dit keer de ridder met
zijn spaarvarken meegenomen en vroeg om een vrijwillige bijdrage voor zijn lezing.
Dat leverde een leuk bedrag voor de stichting op.
j. Kasteelfeest en jaarafsluiting
Op 6 januari 2017 was er een nieuwjaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers van onze
stichting bij Kees Hoendervangers. Daar werd niet alleen op het afgelopen jaar het

glas geheven, maar ook op 2017. Annie Hellemons presenteerde er een cd met een
film van de activiteiten in het jaar 2016. Een groot succes.
Op 30 september werd een ‘Kasteelfeest’ gehouden voor onze vrijwilligers. Dit keer
bij Annie en Kees Hellemons. Een grote tent diende als onderkomen, Marieke en
Martijn Mathijssen verzorgden op een uitstekende manier de catering en de kinderen
behoefden zich geen moment te vervelen.
Dit keer hadden we dus niet alleen de vrijwilligers uitgenodigd, maar ook hun
partners en thuiswonende (kleine) kinderen. Het werd een prachtig feest en onze
vrijwilligers genoten er met volle teugen van.
Aan het eind van het jaar hadden we nog een ‘collectorsitem’ voor iedereen. Een
mok met het kasteel waar er maar 24 van gemaakt zijn. Wij hopen in 2018 onze
mensen weer terug te zien op de kasteelweide om het project af te ronden.

3. Kasteelweide
a. Voorburcht en bijgebouwen
Zaterdag 4 maart 2017 werd het startsein gegeven om verder te gaan met de
opgravingen op het terrein. Er werd gestart met de voorburcht en de bijgebouwen.
Tijdens het graven bleek dat het water nog erg hoog stond, waardoor muren direct
De muren komen tevoorschijn

Veel water op de Kasteelweide

onder water kwamen.
In de weken die volgden, bleek dat de voorburcht/bijgebouwen enorm groot waren.
Het water op het terrein zakte langzaam en daardoor kwamen de muren uiteindelijk
mooi bloot te liggen.
Op 15 april kwam er voor de
eerste keer een kraan met
een grondkar om delen van
de voorburcht bloot te graven.
Dit omdat op sommige
plaatsen de muren een stuk
dieper zaten en de omvang
van het gebouw vele malen
groter was dan we vermoed
hadden. Het zand werd
voorlopig op de plaats van de
oude wal gelegd. Later kon dit
gebruikt worden om alles af te
dekken.
Ondertussen werden muren schoongemaakt en werd gekeken hoe diep de fundatie
de grond in ging. Langzaam kwam er tekening in de zaak en daarbij bleek dat
funderingen uit verschillende periodes aanwezig waren, die door elkaar heen liepen
en soms zelfs over elkaar heen. Voor archeoloog Marco puzzels waar hij mee aan de
slag kon, maar waar hij ook zichtbaar van genoot.
In de westelijke vleugel van het gebouw werd een kelderruimte gevonden en iets wat
leek op de ondergrond van een grote oven van een bakkerij of bierbrouwerij. Niet
altijd was dat even duidelijk.
In het deel, dat aangeduid werd als de ‘boerderij’, die tot 1911 op het terrein stond,
werden ‘poeren’ aangetroffen, waar mogelijk pilaren op gestaan hebben. Dat kan er
op wijzen dat voor de boerderij werd gebouwd op deze plaats al een ander gebouw
stond.
Net buiten dit gebouw werd een waterput gevonden, waar nog steeds water in stond.
Die werd later afgedekt om
te voorkomen dat iemand
hier in zou vallen.
In de loop van de maanden,
werden
enkele
sleuven
gemaakt om te zien hoe diep
de funderingen door liepen
en om conclusies te kunnen
trekken over het verloop van
de grachten.
Aan het eind van het jaar
werd de complete voorburcht
afgedekt met antiworteldoek
en met een laag zand om
het geheel te beschermen.
Plannen over toekomstige ontwikkelingen voor dit deel van het terrein werden niet
gemaakt, omdat eerst bekend moet zijn wat zich op de rest van het terrein bevindt.

Aan de oostzijde van de bebouwing werd een doorlaat van de vestinggracht naar de
burchtgracht gevonden en een
overdekte heul. Die moeten nog
verder onderzocht worden, maar
in de maanden oktober en
november steeg het grondwater,
mede door wat regenbuien en dat
werk moet tot het seizoen 2018
uitgesteld worden. Ook andere
stukken van het oostelijk deel
moeten nog aan een nader
onderzoek onderworpen worden,
vooral om te kijken of hier oudere
delen zitten en hoe de beek in
verbinding stond met de gracht
De voorburcht vanuit de lucht
om de oude burcht.
b. De oude burcht
De werkzaamheden aan de oude burcht konden bij de start van de werkzaamheden
op 4 maart nog niet worden voortgezet, omdat het water in de vijver erg hoog stond
en het gebied te nat was.
Op 15 april werd begonnen met het
verwijderen van het plastic op de oude
burcht. Hier moest nog veel onderzoek
gedaan worden door archeoloog Marco
Vermunt om alles zo gedetailleerd
mogelijk te kunnen beschrijven. Dat
plastic werd voorlopig opgeslagen om
later nogmaals te kunnen gebruiken als
we de fundatie weer af moesten dekken
voor een volgende winter.
Vanaf die tijd werd ook gewerkt aan de
oude burcht. Het oudste middendeel werd schoongemaakt en door Marco in kaart
gebracht. Hier werden ook
enkele stukken uitgegraven
om
te
zien
of
er
bodemvondsten
waren
waardoor meer duidelijkheid
zou
ontstaan over de
ouderdom van het gebouw.
Aan de binnenzijde werd wel
een
gemetselde
sleuf
gevonden waar water door
gestroomd
kan
hebben.
Mogelijk werd op die manier
de ruimte verwarmd, maar
daar
moet
nog
meer
onderzoek
naar gedaan
worden.

Vanuit het oude middendeel werd een goot gevonden die richting de gracht liep. Er
werd ook onderzoek gedaan bij de vierkante toren. De meningen lopen nog uiteen,
maar het zou zo maar kunnen dat deze toren oorspronkelijk los stond van de rest van
het gebouw.
Er werden onder de fundering van de ringmuur houten palen gevonden. Enkele
stukken werden later naar Engeland gestuurd om onderzoek te laten doen naar de
ouderdom van dit hout.
Halverwege het jaar was het onderzoek naar de oude burcht gereed. Die werd met
anti-worteldoek afgedekt en van een flinke laag zand voorzien. Die zandlaag kent
verschillende hoogtes, waardoor nog iets te zien is van de oude burcht en de plaats
waar bebouwing is geweest. In de toekomst moet dit natuurlijk nader uitgewerkt
worden.
c. De grachtmuur
Eind 2016 werd een begin gemaakt met
het blootleggen van de kademuur. Daar
werd in de loop van 2017 een heel groot
deel van blootgelegd en onderzocht. Dat
leverde weinig scherven op, maar een
deel liep vast in de heuvel die in 1996
werd opgeworpen. In 2018 zal daar een
deel van afgegraven worden om te zien
waar de muur naar toe loopt.
Aan de westzijde houdt deze muur vrij
plotseling op. Wat daar de reden van is,
is nog niet duidelijk.
d. Vondsten
Tijdens de opgravingen en onderzoeken konden vele dozen met scherven gevuld
worden. De bedoeling is om die verder uit te zoeken en te beschrijven. Soms
kwamen we onverwacht, bij het maken van sleuven, kannen en potten tegen met
beschadigingen, maar die verder intact waren.
Voor al die vondsten verwijzen wij hier naar de registratiemap waarin alles keurig is
vermeld met datum en vondstplaats. De bedoeling is om in het depot van Marco
volgend jaar een bijeenkomst te houden en mogelijk ook met een kleine groep aan
de slag te gaan om de scherven tot een pot te maken!

e. Fotograferen en filmen
Om het verloop van de opgravingen vast te leggen, worden niet alleen tekeningen
gemaakt door onze archeoloog Marco Vermunt. Er worden met GPS-apparatuur
inmetingen gedaan met medewerking van archeologe Lina uit Breda.

Daarnaast worden foto’s gemaakt door Adriënne Hermans-Dekkers en filmopnames
door Annie Hellemons-Goorden. Kees Hoendervangers zorgt voor opnames met een
drone, die ook weer gebruikt worden bij het intekenen van de gegevens door het
archeologisch team.
f. Speeltoestellen
De speeltoestellen op de Kasteelweide staan onder toezicht van onze stichting. De
afspraak was dat de gemeente in 2017 de inspectie nog zou verzorgen en de kosten
voor haar rekening zou nemen. Onze stichting zou een kopie van het rapport
ontvangen en vanaf 2020 zelf via de inspectiefirma de zaak laten controleren. Eind
2017 hadden wij het rapport van de gemeente nog niet ontvangen. In de loop van het
jaar werd door onze vrijwilligers een stuk van een leuning vervangen.
g. Onderhoud terrein
In de loop van het jaar werd regelmatig het gras op het terrein door Kees Hellemons
gemaaid. Daarnaast hield hij op de voorpoort het onkruid kort. Na een storm werd er
voor gezorgd dat de afgewaaide takken verdwenen. Het gras op het stuk terrein aan
de zuidkant, werd door Leo van den Bulck, die de paardenwei gratis in gebruik heeft,
kort gehouden.
In 2019 zullen de knotwilgen weer van hun overdadige kruin worden ontdaan en in
2018 zal onderhoud worden gedaan aan de struiken en bosjes op de rest van het
terrein.
h. Werkgroep vrijwilligers
In 2017 hadden we een actieve
groep van 24 vrijwilligers die
regelmatig kwamen helpen op de
Kasteelweide. De ‘harde kern’
was bijna wekelijks op zaterdag
aanwezig en soms ook op een
door-de-weekse dag als dat
nodig was.
In maart gingen de graafwerkzaamheden van start en dat
betekende dat steeds nieuwe
delen van de fundatie bloot
werden gelegd, maar ook dat aan
groenonderhoud werd gedaan,
zoals het maaien van gras en het
verwijderen van onkruid op de voorpoort.
De werkgroep werd wekelijks op de hoogte gehouden door middel van een mailtje,
soms met een foto of met andere gegevens. In de container werden regelmatige
nieuwe foto’s weggehangen om iedereen op de hoogte te houden.
Binnen de werkgroep waren Annie Hellemons-Goorden en Adriënne HermansDekkers actief op foto- en filmgebied. Zij zorgden er voor dat er wekelijk opnames
werden gemaakt.
i. Kappen populieren rond de Kasteelweide
Het hout dat in 2016 was blijven liggen bij het weghalen van de populieren werd
begin 2017 opgeruimd door het bedrijf dat de kap voor haar rekening had genomen.

In januari 2017 werden er nieuwe wilgen geplant. Die moeten door onze stichting
onderhouden worden. In de loop van het jaar schoten deze wilgen wel uit, maar de
paarden in het weiland vonden die jonge scheuten blijkbaar ook lekker, want de
meeste verdwenen als sneeuw voor de zon.
De knotwilgen op het terrein floreerden wel goed. In 2017 werd hier geen onderhoud
aan gedaan, maar in 2019 zullen ze weer geknot moeten worden om te voorkomen
dat ze topzwaar worden.
Het toegangspad vanaf de Waterstraat was flink beschadigd en dat werd begin 2017
op kosten van de gemeente opgeknapt. Probleem was wel dat er veel stenen in het
pad werden verwerkt, waardoor het voor fietsers en wandelaars wat problemen gaf.
De modderboel was echter wel verdwenen.
j. Gedenkbos met Lionsclub
Aan de uitvoering van deze plannen werd in 2017 nog geen aandacht besteed,
omdat eerst de graaf- en onderzoekswerkzaamheden gereed moeten zijn, alvorens
daadwerkelijk stappen ondernomen kunnen worden. Het blijft een item dat onze
aandacht heeft
k. Een eigen onderkomen
Op zaterdag 6 mei werd een container op de Kasteelweide gezet, waar onze
vrijwilligers in geval van slecht weer
zouden kunnen schuilen en koffie
kunnen
drinken.
Ook
de
gereedschappen konden hier in
opgeborgen worden, zodat Kees
en Gerard die niet steeds mee naar
huis
behoefden
te
nemen.
Vondstdozen, antiworteldoek en
onze tuinstoelen konden hier een
onderdak in vinden.
In de loop van het jaar werd de
rode container antraciet geschilderd door enkele vrijwilligers en de
muren werden voorzien van foto’s
met de vorderingen van de werkzaamheden door Annie Hellemons.
Al snel bleek dat de container een uitkomst was, want als het eens een keer
regende, konden we hier met een grote groep mensen onderdak vinden. Karel
Schrooyen zorgde voor een tuinset, zodat
we bij mooi weer buiten konden zitten en
verschillende keren werd er dankbaar
gebruik van gemaakt. Door de stichting
werden twee houten bankjes aangeschaft
die zowel in de container als daarbuiten
bruikbaar zijn.
Achter de container werd met hekken een
ruimte afgezet waar we ‘witte steen’ op
konden slaan en de bak om aarde te zeven
kwam daar ook te staan. Iemand zette er
oude witte tuinstoelen weg, maar die waren zo slecht dat we ze onder de container
moesten leggen, omdat we er meteen doorheen zakten. Later werden ze een keer

door baldadige jeugd in de beek gezet. Eind 2017 werden ze door Kees
Hoendervangers afgevoerd naar de milieustraat.

4. Beleidsplan
a. Stand van zaken toekomstige ontwikkelingen
Na de winter 2016/2017 lag het kasteelterrein er erg nat bij. Doordat er veel zand
was verplaatst in de loop van het jaar 2016 gaf dat bij de start van de
werkzaamheden in maart 2017 een rommelige aanblik. Dat zal in 2018 zeker niet
verbeteren, omdat dan de achterpoort en de vier hoektorens opgezocht moeten
worden en een deel van de grachtmuur en de voorburcht. De verwachting is dat het
terrein zeker nog een jaar een echte ‘bouwput’ zal zijn. Zand moet verplaatst worden,
muren bloot gegraven en er moet ingemeten en getekend worden.
Het idee om in 2017 het stichtingsbestuur uit te breiden, slaagde volledig. Na een
jaar aspirant-lidmaatschap werd Adriënne Hermans-Dekkers in het bestuur
opgenomen. Gerard Haast, Annie Hellemons-Goorden, Kees Hellemons, Karel
Schrooyen, Kees Trouw en Ellen Hermans kwamen als aspirant-bestuursleden aan
de vergadertafel. In 2018 kunnen ze als volwaardig bestuurslid toetreden met
wederzijds goedvinden.
b. Onderzoek Kasteelterrein
Nu de werkzaamheden aan de voorpoort, de voorburcht en de oude burcht zo goed
als afgerond zijn, is het de bedoeling om verder te gaan met onderzoek naar de
achterpoort en de vier hoektorens.
Wel moet er nog flink gewerkt worden aan het oostelijk deel van de voorbucht en de
grachtmuur. Dat werk zal in 2018 afgerond worden.
Bij het onderzoek naar de vier hoektorens, zal ook naar de grachten gekeken moeten
worden, dat in het kader van de plannen voor waterberging in de vroegere gracht van
het kasteel.
Voor onze archeologen betekent dit tevens dat er opnieuw veel meet- en tekenwerk
gedaan moet worden.
c. Herinrichting terrein
De grote lijn voor een herinrichting is reeds bekend en onder meer vastgelegd in de
vergunningaanvraag. Over de detailplannen voor de herinrichting van het terrein kan
pas gedacht worden op het moment waarop het onderzoek is afgewerkt en de
vondstresultaten uitgewerkt zijn in een rapport. De verwachting is dat die plannen in
2018 verder vorm zullen krijgen.
Onze hoop is gericht op het verkrijgen van provinciale subsidie in het kader van
verdroging van het gebied. Dan kunnen de grachten (deels) worden uitgegraven om
water in op te slaan. Het vrijkomende zand kan gebruikt worden voor het verder
inrichten van het terrein met onder meer de aarden wallen tussen de hoektorens.

5. Externe contacten
a. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Amersfoort
Met deze dienst hadden we maar summier contact. Onze voorzitter bezocht in de
loop van het jaar een congres en legde daar informeel contact met Jan van
Doesburg en enkele andere medewerkers van de dienst.

In de loop van het jaar kwam er niemand van de Rijksdienst langs om te kijken naar
de vorderingen van de opgraving tijdens de dagen dat we aan de slag waren.
b. Gemeente Roosendaal
Met de gemeente waren er veelvuldig contacten, vooral over de
waterschapsbelasting en een bijdrage in de graafkosten.
Wel hadden we prima contacten met Sjef Oerlemans van de gemeente met
betrekking tot het plan met betrekking tot Waterconservering Kasteel van Wouw. Sjef
kwam zelfs tijdens een vergadering van onze stichting het plan uitvoerig toelichten.
Een tegenvaller was dat we geen subsidie kregen in het kader van de vernatting van
het gebied. Besloten werd daarom om de plannen opnieuw in te dienen, maar nu in
het kader van de verdroging. Daarover zal in juni 2018 een besluit worden genomen.
c. Gemeentelijk archeoloog Marco Vermunt
De gemeentelijk archeoloog, Marco Vermunt, was praktisch iedere zaterdag
aanwezig om te assisteren bij de graafwerkzaamheden, maar ook om de tekeningen
te maken en alles in te meten. Marco was meerdere keren ook op een door-deweekse dag actief, samen met archeologe Lina uit Breda. Enkele leden van de
werkgroep zorgden er dan voor dat in de week muren werden gepoetst en extra
schoon werden gemaakt.
Marco hield ons ook op de hoogte van werkzaamheden die elders werden
uitgevoerd, zoals in Bergen op Zoom en bij het bestemmingsplan De Hoogt in Wouw.
d. Heemkundekring De Vierschaer
De contacten met de heemkundekring komen vooral voort uit het feit dat wij gebruik
maken van hun nieuwsbrief en onze stichting is voortgekomen uit de archeologische
werkgroep van De Vierschaer. In 2017 waren er slechts vluchtige contacten.
Voordeel is dat René en Adriënne Hermans het Heemhuys beheren en zodoende
meteen contacten kunnen leggen.
e. Waterschap Brabantse Delta
De contacten met Waterschap Brabantse Delta verliepen via Natasja Rijsdijk.
f. Dorpsraad Wouw
Met de Dorpsraad Wouw hadden we dit jaar geen formeel contact. We willen ze in
2018 uitnodigen om een keer een kijkje te komen nemen bij de werkzaamheden.
g. Scholen in de Wouwse Dorpen
Dit jaar waren er geen bezoeken van schoolklassen aan het terrein.
h. VVV Wouw
Met de VVV Wouw waren contacten over de verkoop van onze boeken en de
koelkastmagneten. De VVV krijgt een korting op de verkoop van onze producten om
ook hun activiteiten op gang te houden. Via het Roosendaalse archief kregen we
afdrukken van de prent uit 1583 en die werd ook tegen een geringe prijs aangeboden
en verkocht via de VVV.
i. Pers
Via zowel BNDeStem als de regionale bladen timmerden we enkele keren aan de
weg om aandacht te vragen voor activiteiten die plaats vonden. Zo intensief als in het
verleden waren die niet. We probeerden de opgraving zoveel mogelijk buiten de

aandacht te houden om te voorkomen dat ongewenste figuren op het terrein zouden
gaan zoeken.
j. Stichting Brabants Kasteel
Bas Aarts van de Stichting Brabants Kasteel kwam samen met Hans Janssen enkele
keren op het terrein kijken.

6. Website en Facebook
Om onze Stichting uit te dragen, hebben we een website nodig, die zo veel mogelijk
actueel dient te zijn. Vandaar dat in 2017 een werkgroep met Kees Hellemons,
Adriënne en Jurgen Hermans aan de slag ging. Zij zullen begin 2018 een nieuwe
website online laten gaan. De bedoeling is dat die dan ook helemaal up-to-date
gehouden wordt.
Voorzitter Kees Hoendervangers hield wel regelmatig de facebookpagina bij.

7. Toekomstvisie
In 2018 blijven we in elk geval het terrein onderhouden en de opgraving voortzetten.
De verwachting is dat die werkzaamheden in dat jaar afgerond kunnen worden.
Afhankelijk van de resultaten kan dan met een inrichtingsplan begonnen worden en
kunnen fondsen geworven worden. Na afronding zullen er ook nieuwe
informatieborden geplaatst worden.

8. Financiën
Voor het financiële gedeelte van dit jaarverslag verwijzen we naar het afzonderlijk
document met betrekking tot de jaarrekening.
Wouw, 7 februari 2018

C. Hoendervangers (voorzitter)

R. Hermans (secretaris)

