Activiteiten 2018
De activiteiten werden gestart met een rondleiding in het Archeologisch depot te Bergen
op Zoom, waar archeoloog Marco Vermunt ons rondleidde. Het werd het begin van vele
woensdagen werken op het depot. Er werden scherven gewassen, gesorteerd, genummerd,
beschreven en het lukte zowaar een behoorlijk aantal potten te reconstrueren en te
lijmen. Ook werd het gevonden ijzerwerk zoveel mogelijk ontdaan van roest om het, na
selectie van Marco, verder te conserveren. Veel ijzeren voorwerpen waren door Kees
Hoendervangers schoongemaakt met behulp van demi water, met een verbluffend
resultaat.
In het voorjaar werd een verassend drukbezochte lezing verzorgd in zaal Donkenhof. Daar
werden de werkzaamheden van de afgelopen jaren besproken en de plannen uitgelegd die
er bij de Stichting nog leven.
Op 7 maart werd in de ijzige kou het startschot gegeven voor het blootleggen van de
Achterpoort.
Het zou een jaar worden van het water. Een half jaar hebben we te maken gehad met
wateroverlast en er moest flink gepompt worden om alle werkzaamheden uit te kunnen
voeren. Gaande de werkzaamheden kwam Marco tot de conclusie dat de achterpoort
identiek was aan de voorpoort. Jammer genoeg ontbrak er een behoorlijk deel van die
achterpoort. Verder werden drie van de vier torens blootgelegd, de vierde werd helaas
niet meer aangetroffen. Bijzonder aan de torens waren de aanwezige waterkelders.
Tijdens een bezoek van vertegenwoordigers van het waterschap en de gemeente
Roosendaal werd bekend gemaakt dat de financiering rond was voor het terugbrengen van
de grachten. Dit werd door de aanwezige vrijwilligers met applaus begroet en gezien als
beloning voor al het verrichtte werk. Verder kochten we een heuse maaimachine voor het
terreinonderhoud en werden de straatnaamborden met daarop Casteelse dreef geplaatst.
Naast nog wat andere onderzoeken om de loop van de grachten vast te stellen is
vermeldenswaardig dat René en Gerard een aanwezige waterput hebben ontdaan van de
inhoud, zodat er weer een echte waterput op het terrein aanwezig is. Ze kwamen er niet
altijd met droge voeten uit.
Om verdere erosie van het terrein te voorkomen werd het hele gebied afgedekt met zand.
In het gebied zijn nu nog alleen de contouren van de funderingen zichtbaar, zodat toch
enigszins het Kasteel en bijbehorende gebouwen zichtbaar zijn in het terrein.
Het jaar werd afgesloten met een vrijwilligersmiddag en -avond. Eerst werd het Suiker- en
Vlasmuseum bezocht in Klundert. Later gevolgd door een gezellig samenzijn in de molen
van Wouw. Kees Hoendervangers won tijdens een quiz de Kasteeltrofee.
Om het jaar compleet te maken werd nog een Kerstborrel op het Kasteelterrein
gedronken.
Op naar 2019!

