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Het laatste nummer van 2010
In deze nieuwsbrief aandacht voor een aantal
zaken die dit jaar nog staan te gebeuren. Op
de eerste plaats de presentatie van een
fotoboek van de dorpen over de periode 19501997. Misschien leuk als presentje voor Sint
Nicolaas of Kerstmis.
Daarnaast de kerststallenroute die ook dit
jaar weer gelopen kan worden in het dorp, met
de levende kerststal in De Kapel en een kleine
tentoonstelling.
De werkgroep die zich bezig houdt met het
kasteel heeft in overleg met de gemeente een
plan

opgemaakt

om

de

fundering

te

beschermen tegen vernieling door de wortels
van de bomen.
We brengen u ook graag op de hoogte van
nieuws rondom de Wouwse molen.
Tenslotte willen we een boek van Marius Broos
over Wouw en de spoorwegen onder de
aandacht brengen. De artikelen verschenen
eerder

in

ons

tijdschrift,

maar

zijn

nu

gebundeld en aangevuld met nieuwe gegevens.

AGENDA
De agenda voor de komende maanden ziet er als
volgt uit:
 vrijdag 19 november regionale heemquiz in
Ulvenhout bij Paulus van Daasdonck.
 25 december t/m 1 januari kerststal in de
kapel en kerststalroute door het dorp met
één
avond
een
speciale
verlichte
kerststalroute.
 maart 2011verschijning tijdschrift 1 (2011)
 vrijdag 13 maart jaarvergadering met strijd
om Vierschaertrofee. Aanvang 19.30 uur.
 donderdag 14 april lezing zuivelindustrie in
De Kapel om 20.00 uur.

FOTOBOEK WOUW
WOUW – Dit keer geen oude ansichtkaarten,
maar foto’s uit de periode 1950 tot 1997. Het
boek ‘Wonen en werken in Wouw 1950-1997’
dat begin december wordt, bevat uniek
materiaal. In 127 afbeeldingen wordt een
beeld geschetst van de bewoners van de
dorpen Wouw, Heerle, Wouwse Plantage en
Moerstraten in die periode.
De bedrijvigheid, verenigingen, gemeentelijke
projecten, woningbouw en enkele luchtfoto‟s
werden opgenomen in het boek dat 112 pagina‟s
telt. De samenstellers, René Hermans en Frank
Schijven, beginnen hun boek met een kort
overzicht van de historie van de vier dorpen. In
het voorwoord wordt uitgelegd waarom de
periode tot 1997 loopt. Toen ging de gemeente
Wouw op in de gemeente Roosendaal en Nispen
en
ontstond
de
nieuwe
gemeente
Roosendaal.
Veel van de afbeeldingen werden nog
nooit gebruikt en
komen uit de collectie van particulieren,
heemkundekring De
Vierschaer en het
gemeentearchief uit
Roosendaal.
In totaal werden 750
exemplaren gedrukt
en
tijdens
een
officiële bijeenkomst
op 29 december zal gemeentearchivaris Joss
Hopstaken om 19.00 uur in De Kapel het eerste
exemplaar uitreiken aan burgemeester Helmi
Huijbregts. Alle leden zijn daarbij welkom.
Daarna is het op verschillende plaatsen te koop.
Bij het samenstellen is er niet naar gestreefd om
compleet te zijn, maar er is getracht een
doorsnede te geven van wonen en werken in de
dorpen in de naoorlogse periode.
Jammer is wel dat enkele oproepen aan de
plaatselijke bevolking om foto‟s beschikbaar te
stellen geen resultaat had.
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In het eerste hoofdstuk wordt met foto‟s aandacht
besteed aan bedrijvigheid en enkele oude
beroepen, maar ook enkele schoolfoto‟s zijn in dit
hoofdstuk opgenomen. In het hoofdstuk gebouwen en wijken is er aandacht voor de dorpen kort
na de wederopbouw met ondermeer foto‟s van
inmiddels verdwenen panden, zoals de
Végéwinkel van Nelie Jacobs, het herenhuis van
Sjef Luijkx, de Kunstkring en de noodwoningen in
de Spellestraat.
In de rubriek feestelijkheden zijn een aantal
unieke foto‟s opgenomen van de inwijding van de
Lambertuskerk, feest bij voetbalvereniging
Rimboe, Koninklijke bezoek aan Wouw en het
„Wouwdoespektakel‟ eind 1996.
Bij „gemeentelijke zaken‟ wordt het oorlogsmonument in Moerstraten belicht, de bouw van
woningen in de Torenbaan, de start van de
ruilverkaveling „Ouwervelden‟, maar ook zaken
als het woonwagenkamp midden in Wouw en de
restauratie van de Wouwse pompen.

Het laatste hoofdstuk gaat over een aantal
verenigingen en instanties in de dorpen. Van de
reisclub uit Heerle tot de majorettes in Wouwse
Plantage en van de wielerronde in Wouw tot de
grap van studentendispuut Malacandra die een
„vikingpot‟ vonden.
Het boekwerk ziet er goed verzorgd uit en is
zeker een leuk cadeautje voor de komende
Sinterklaasdagen of als verrassing onder de
kerstboom.
Kreateam Communicatie b.v. uit Wouw verzorgde de layout van het boek en het werd gedrukt bij de Wouwse
Drukkerij (DWD). Een exemplaar van het boek kost € 9,95
en is verkrijgbaar bij het Gemeentearchief Roosendaal of
bij René Hermans, Martel 6 in Wouw. Leden van De
Vierschaer krijgen bij inlevering van de bon uit de
nieuwsbrief het boek voor € 7,50. (zie verderop in dit
bulletin)

Op het SPOOR in WOUW
Eind oktober verscheen ‘Op het spoor in
Wouw, 1863-1972’ een fraai uitgevoerd
boekwerk op het formaat A4 met omslag en
vier pagina’s in kleur.
Het telt 128 bladzijden en 80 foto's, alsmede 60

loepzuivere tekeningen en documenten.
In de jaren 1986-1989 liet Marius Broos in het
kwartaaltijdschrift van heemkundekring De
Vierschaer te Wouw veertien artikelen publiceren
onder de naam „Wouw en de spoorwegen‟.
Inmiddels zijn deze tijdschriften slechts
antiquarisch verkrijgbaar, terwijl de inhoud van
de veertien afleveringen zeker aanpassing
en
uitbreiding
behoeft. Des te
meer nog omdat door verder
onderzoek meer
foto‟s en gegevens
beschikbaar zijn gekomen.
De jaartallen in
de titel geven
aan in welke
periode de geschiedenis van
„het spoor‟ zich
in Wouw afspeelde. Het zijn de jaren waarin
Wouw was opgenomen in het Nederlandse
spoorwegnet.
Vanaf december 1863 tot mei 1938 met zowel
reizigers- als goederenvervoer, daarna alleen
met goederenvervoer tot mei 1972 toen dat ook
werd gestaakt. Sindsdien rijden treinen het dorp
Wouw (en Heerle) alleen maar voorbij.
In het boek wordt uitgebreid ingegaan op de
besluitvorming, de aanleg en de opening van het
baanvak Roosendaal – Bergen op Zoom, Vervolgens komen het stationsgebouw, het emplacement en de gebouwen langs de lijn in de
voormalige gemeente Wouw aan bod. Maar ook
de stationschefs en het overige personeel
worden niet vergeten. Andere hoofdstukken
behandelen het reizigersvervoer, het goederenvervoer in samenhang met de aanbieders, de
moeizame aanleg en sluiting van de spooraansluiting van de Boerenbond (1929-1971), de
plannen voor aansluitend vervoer (stoomtrams),
het smalspoor van baron De Caters, koninklijk
bezoeken in de Eerste Wereldoorlog en de
Zanderij Wouw.
Het boek kost 13,95 euro en kan worden
afgehaald aan huis of zonder meerkosten
worden bezorgd in Roosendaal en omliggende
plaatsen. Bij verzending in Nederland komt er
vier euro voor verzenden en verpakking bij.
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Korenmolen De Arend
WOUW – Al een tijdlang gonst het gerucht in het
dorp dat korenmolen De Arend aan de Akkerstraat wordt verkocht. Van verkoop is geen
sprake, maar wel onderzoekt een werkgroep van
heemkundekring De Vierschaer samen met Ad
en Miranda Potters, de eigenaren van de molen,
de mogelijkheid om de exploitatie van de molen
te verbeteren.
De eigenaren hebben de ruimten onder de molen
aangeboden aan de plaatselijke heemkundekring. Die is sinds enige tijd op zoek naar een
plaats waar materialen opgeslagen kunnen
worden die de vereniging in de loop van de jaren
heeft gekregen. Daarnaast moet voor de oude
kinderspelen een andere ruimte gevonden
worden.
De
werkgroep
onder voorzitterschap van Arno
Melis bestudeert
nu de mogelijkheid om de molen te exploiteren. Dat zou ook
betekenen dat die
weer regelmatig
gaat draaien en
dat de activiteiten
van de vereniging
vanuit de molen
worden
aangestuurd.
Daarvoor zijn wel aanpassingen in de molen
nodig. Er moet een toiletgroep en een keukentje
komen. En er moet klimaatbeheersing komen
voor de boeken en de fotocollectie die de
vereniging bezit. “We zijn nog maar in de
oriënterende fase, en we onderzoeken alle
mogelijkheden,” geeft Arno Melis aan. De
bedoeling is dat er mettertijd een stichting komt
die het beheer gaat voeren en een Comité van
Aanbeveling dat zich ook met de financiën gaat
bemoeien.
“Er is wel wat onderhoud nodig, maar het
wiekenkruis is nog niet zo lang geleden
vernieuwd. Een verfje en opnieuw voegen van de
romp, zouden de molen al een heel ander
aanzien geven,” vertelt Ad Potters.
Zeker is in elk geval dat korenmolen De Arend
niet in verval mag raken, zodat de skyline van het

dorp Wouw nog jarenlang wordt beheerst door
de silhouetten van de Sint Lambertuskerk en
korenmolen de Arend.

Kerststallentocht
Net als vorig jaar verzorgt De Vierschaer dit jaar
weer een kerststallentocht door het dorp Wouw
met in de kapel aan de Kloosterstraat een grote
kerststal en de mogelijkheid om het grafisch
museum te bezoeken.
Op maandag 27 december is er een avondwandeling mogelijk langs verlichte stallen en ook het
grafisch museum in de Roosendaalsestraat is
dan geopend en hier kan men terecht voor een
speciale kerstexpositie waarin het wezen en de
betekenis van kerstmis wordt uitgelegd. Tussen
19.00 en 21.30 uur zullen leden van de koren
Vivace uit Heerle en het Lambertuskoor in Wouw
kerstliederen ten gehore brengen.
De route loopt vanaf de kapel aan de
Kloosterstraat via Bergsestraat tot de Akkerstraat
en gaat terug via de Pastoor Pottersstraat, het
Torenplein, het Pastoor Woltersplein en de
Bergsestraat naar de Markt en verder door de
Roosendaalsestraat naar het grafisch Museum
“In den Groenen Zonck”.
De kerststal in de kloosterkapel is te bezichtigen
vanaf 25 december tot en met 1 januari, dagelijks
van 13.00 tot 17.00 uur en maandagavond 27
december van 19.00 tot 21.30 uur.
Op zondag 26 december komt er in de kapel een
levende kerstgroep te staan.

Nieuwe penningmeester
Onze vereniging heeft inmiddels een nieuwe
penningmeester. Annie Bovée heeft aangegeven deze taak over te willen nemen van Nori
Jaspers die deze taak ad interim heeft vervuld.
Voor de nieuwe penningmeester en de
administratie zou het fijn zijn als zoveel mogelijk
mensen een machtiging afgeven voor de betaling
van hun jaarlijkse bijdrage aan de vereniging.
U bespaart bovendien op de kosten, want een
lidmaatschap met machtiging kost € 16,75 en als
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U via een acceptgiro betaalt, zijn de kosten
€17,50. Mocht u een machtiging af willen geven,
dan kunt u daarover contact opnemen met het
bestuur van onze vereniging.

Bomen kasteelweide
Misschien hebt u het ook in de rubriek Stadserf
gelezen. De gemeente wil een aantal bomen verwijderen op de kasteelweide in Wouw.
Dat is hard nodig, want een aantal van deze
bomen staat precies op de fundering en het
wortelstelsel tast deze fundering aan.
De kasteelwerkgroep van onze vereniging heeft
in samenspraak met de gemeente dit rapport
samengesteld en precies in kaart gebracht wat
de problemen zijn.
De werkgroep heeft op dit moment het
onderzoek op de Kasteelweide afgerond en ook
het archiefonderzoek is zo goed als gereed.
Er wordt nu hard gewerkt aan het samenstellen
van een boek dat in de loop van 2011 moet verschijnen. Het wordt een boek waarin alle informatie die over het kasteel bekend is, wordt
gebundeld. Bovendien worden heel veel
afbeeldingen opgenomen. Het boek wordt uitgegeven in samenwerking met het Gemeentearchief Roosendaal.
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Voorzitter gezocht
Het bestuur van de heemkundekring komt langzaam weer op volle sterkte. Eigenlijk zijn we
alleen nog op doek naar een voorzitter.
Wel hebben zich enkele mensen gemeld die de
komende maanden meedraaien in het bestuur en
mogelijk wil één van hen die functie in de
toekomst gaan vervullen. Zoals wij hierboven al
schreven, hebben we wel een nieuwe
penningmeester, dus dat is al een hele
verlichting voor de overige bestuursleden.
Het bestuur kan trouwens toch wel wat
versterking gebruiken in de vorm van
bestuursleden.
Als die er komen, kan de Vierschaer voortaan
ook weer haar gezicht laten zien op de regionale
bijeenkomsten
van
Brabants
Heem
en
bijeenkomst van de Raad van aangeslotenen in
Oirschot.
Wel hebben we een contact met Brabants Heem,
want verenigingslid René Hermans, heeft zitting
als kandidaat-bestuurslid in deze organisatie en
in november zal hij mogelijk officieel
geïnstalleerd worden als volwaardig lid.

