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De zomer van 2011
Vorige keer schreven wij hier dat de zomer
er aan kwam. Dat hadden we beter niet
kunnen doen, want behalve wat goede dagen
met zon, waren er veel mindere dagen. In elk
geval hebt u in de toekomst iets te bespreken

Excursie naar Haarlem
Op 11 juni trokken we met een volle bus naar
Haarlem. Een excursie die best de moeite waard
was, al troffen we het niet echt met het weer. Na
koffie met een Haarlemse lekkernij gingen we in
twee groepen op stap met een gids die ons de
belangrijkste gebouwen van Haarlem lieten zien
en natuurlijk het nodige vertelde over de historie.

Luisteren naar de gids

als mensen beginnen over de zomer van 2011.
En nu maar hopen dat we toch nog wat zon
krijgen tijdens de komende herfstperiode.
Wij wensen u weer veel leesgenot met ons
nieuwe tijdschrift en uiteraard met deze
nieuwsbrief.
We moeten trouwens nog iets rechtzetten uit
de vorige nieuwsbrief. Daarin stond een foto
van burgemeester Jack Niederer en Eric de
Regt. Alleen het onderschrift klopte niet
want links stond de burgemeester en rechts
Eric!

AGENDA
De agenda voor de komende maanden ziet er
als volgt uit:
 Zondag 11 september Landgoeddag op het
landgoed Wouwse Plantage.
 Woensdag 14 september bestuursvergadering
 Woensdag 12 oktober bestuursvergadering
 Woensdag 23 november bestuursvergadering
 Woensdag 7 december bestuursvergadering

Nieuwsbrief digitaal
Inmiddels hebben zich de eerste 25 mensen
gemeld die graag het tussentijdse nieuws
digitaal willen ontvangen. Wij hopen dat nog
meer mensen dat doen, want op die manier blijft
u helemaal op de hoogte van het wel en wee
van onze vereniging.
Opgeven voor de digitale nieuwsbrief, kan op
het
mailadres
secretaris@de-vierschaerwouw.nl.

Hierna gebruikten we een gezamenlijke lunch in
een etablissement aan de Markt van Haarlem en
daarna ging één groep een rondvaart maken op
het Spaarne, terwijl de andere groep op eigen
gelegenheid in de stad rond kon kijken.
Enkele uren laten waren de rollen omgedraaid. En
er was natuurlijk het nodige te zien in Haarlem.
Van de prachtige Sint Bavokerk en het
Teijlersmuseum, maar ook leuke hofjes, fraaie
gildenhuizen en tijdens de rondvaart mooie
doorkijkjes vanaf het water. Beslist de moeite
waard om volgend jaar ook eens mee te gaan met
het jaarlijkse uitstapje.
De molen van Haarlem vanaf het Spaarne

Leden werven leden
Vorige keer schreven we dat we op zoek gaan
naar nieuwe leden voor de vereniging. De teller
stond toen op 472 leden en we wilden graag
naar de 500 dit jaar.
De nieuwe stand is 488 leden. Cees Cuperus,
één van onze ijverigste leden, overigens samen
met zijn vrouw Annelies, heeft stoute plannen
om dat aantal ook te gaan halen. Hij heeft
bedacht dat het mogelijk moet zijn om mensen
over de streep te trekken door ze een oudnummer van het tijdschrift toe te sturen en een
brief waarin we iets vertellen over De
Vierschaer.
,,Dat moet lukken”, is de stellige overtuiging van
Cees. Wij denken inderdaad dat dit moet
kunnen en ondersteunen de actie van harte. Als
ieder lid een steentje bijdraagt. Komt het
helemaal voor elkaar.
De kosten voor een lidmaatschap zijn € 16,75.
Mensen die geen machtiging tot incasso
afgeven betalen € 17,50. Jeugdleden tot 18 jaar
betalen € 9,25.

Rondleidingen
Op verzoek van de VVV hebben wij eind juli een
rondwandeling gemaakt door het dorp. De VVV
had voor die wandeling niet bijster veel reclame
gemaakt en daardoor kwamen er slechts twee
personen opdagen.
,,Dat kan beter’’, dachten wij en daarom willen
we voortaan die rondwandelingen zelf gaan
organiseren en er ook zelf reclame voor maken.
Ons grote voorbeeld is Piet Meul die jaarlijks
vier rondleidingen verzorgt op het landgoed
Wouwse Plantage voor de Vierschaer. Hij mag
zich vaak verheugen in een grote groep.
Afgelopen zomer nog maakte hij een wandeling
met zo’n 70 deelnemers. Daar past wel een
dankwoordje bij, menen wij. We hopen dat Piet,
die volgens de bezoekers een enthousiast
verteller is, dit nog jarenlang kan blijven doen.
Wanneer we de rondwandelingen door Wouw
gaan maken, is nog niet bekend. In de
eerstvolgende bestuursvergadering gaat daar
over gesproken worden. In onze volgende
nieuwsbrief zullen we aangeven wanneer die
wandelingen door het dorp en natuurlijk naar de
kasteelweide worden gehouden. Het vertrekpunt is in elk geval café Donkenhof aan de
Roosendaalsestraat.
Waarschijnlijk worden er geen kosten in
rekening gebracht, alleen een vrijwillige bijdrage
voor de Stichting Kasteel van Wouw. De gidsen
zullen namelijk door die stichting geleverd
worden.
Zo proberen we Wouw hoog te houden en de
naamsbekendheid van het dorp te vergroten!

Will Mathijssen en Karel Schrooijen bij
een spreukenbord aan het nieuwe pad.

Wouw heeft nieuw wandelpad
Zaterdag 2 juli heeft Wouw er een nieuw
wandelpad bij gekregen. Het pad begint op de
Bergsebaan, vlak bij de Smalle Beek. Van daaruit
kan men langs de beek wandelen tot de spoorlijn
en van daaruit langs de spoordijk tot de
Akkerstraat.
Als je daar de spoorlijn oversteekt kun je langs het
spoor naar de Plantagebaan wandelen. Een leuk
ommetje dat het proberen zeker waard is. Bij nat
weer zijn laarzen echter wel aanbevolen.

Braderie succes voor Vierschaer
De braderie heeft afgelopen seizoen een succes
opgeleverd voor onze vereniging. Vooral de
boeken- en platenmarkt was een succes.
Op lange tafels waren ’s ochtends dozen met
boeken uitgestald. De inhoud varieerde van een
doodgewone strip tot boeken over filosofie en van
studieboeken tot doktersromannetjes.
Vanaf het begin van de markt gingen de boeken
als zoete broodjes over de toonbank. En al ging
het met bedragen van 50 cent tot een euro dat
nam niet weg dat er flink wat geld in de
verenigingskas stroomde.
Ook onze kraam deed goede zaken en dat vraagt
natuurlijk om herhaling volgend jaar. Vooral dank
aan Annelies en Cees Cuperus die enorme hard
gewerkt hebben om dit alles tot een succes te
maken.

Vrijwilligersavond
Vrijwilligers zijn de smeerolie van de maatschappij schreef Gerard Wigbold ooit in de
Wouwse Krant. En hij had gelijk. Vandaar dat
de Wouwse heemkundekring bijzonder blij is
met mensen die een handje toesteken bij
activiteiten of bij de vereniging in het algemeen.
En of het nu gaat om het beheer van ‘De Kapel’,
de redactie van het tijdschrift of het parkeren
van auto’s tijdens de Landgoeddag, dat doet er
niet toe.
Die vrijwilligers werden tijdens een barbecue op
het landgoed Wouwse Plantage in het zonnetje
gezet. Vervelend was wel dat niet iedereen tijd
vrij kon maken om een hapje mee te eten. Maar
het bestuur bedoelde het goed en de mensen
die er waren genoten van een drankje en een
hapje en een kort dankwoordje van voorzitter
Kees Hoendervangers.
Volgend jaar komt er weer een vrijwilligers
bedankavond. De datum is nog niet bekend,
maar steek zo nodig een handje toe, zodat ook
u zich ook vrijwilliger van de vereniging mag
noemen.

We hebben trouwens niet alleen redactieleden
nodig, maar ook schrijvers zijn van harte welkom.
Denkt u dat u niet kunt schrijven? Natuurlijk wel.
Bovendien hoeft u geen perfect verhaal samen te
stellen. Binnen de vereniging hebben we enkele
mensen die van uw verhaal een mooie tekst
kunnen maken. Dat gebeurt uiteraard helemaal in
overleg met u.
Kijk maar naar het verhaal van Joke Elst in dit
nummer. Zij schreef haar tekst en de redactie
maakte er een sluitend verhaal van.

25.000 bidprentjes!
Vorige keer schreven we dat de vereniging bijna
25.000 bidprentjes bezit. Dat aantal is inmiddels
bereikt.
Hier het prentje dat het ‘stempel’ 25.000 kreeg.

Zo knallend was het welkom aan de
vrijwilligers nu ook weer niet!

Op zoek naar
redactieleden
Geniet u ook zo van ons tijdschrift en denkt u
dat u best een handje toe zou kunnen steken bij
het samenstellen van ons tijdschrift of dat u
mogelijk ook een artikel zou kunnen schrijven.
Schroom niet. Geef u op als redactielid. We
kunnen altijd mensen gebruiken. Kort geleden is
afscheid genomen van Kees Hellemons als
redactielid en we kunnen best iemand
gebruiken om het team te versterken.
U mag trouwens ook best enkele maanden
meedraaien om te kijken of dit iets voor u is.
Even een mailtje naar Piet Hoendervangers en
het is geregeld. Hij is te bereiken op het
mailadres: p.hoendervangers@hetnet.nl.

Cees Cuperus, onze meester-verzamelaar, vertelt
hierover het volgende: ,,We hebben nu in de
verzameling ‘Wouw’ 8.295 prentjes. In de
verzameling ‘Buiten Wouw’ zitten 17.456 prentjes.
Dus totaal 25.751. Op de braderie kregen we zo’n
160 prentjes binnen, zodat we op dat moment
over de 25.000 waren. Bij het inboeken van de
prentjes was het prentje van Maria Cornelia
Doggen, geboren te Wouw op 18 februari 1865 en
overleden te Roosendaal op 13 juni 1950 het
25.000ste exemplaar. Daarna kwamen er twee
grote giften - één van de heer A. Keulemans uit
Wouw die ± 225 stuks schonk en van de heer P.
van Leijsen uit Roosendaal die 325 stuks
beschikbaar stelde. Verder waren er giften van
Wim Hopstaken (Roosendaal) en van Jeroen
Borghouts.

Kasteelboek komt er aan

Historische puzzel

Binnen niet al te lange tijd verschijnt een
boekwerk over het Wouwse kasteel.
De conceptteksten zijn inmiddels bij een aantal
correctoren
en
deskundigen.
Als
hun
aanwijzingen en correcties verwerkt zijn, kan
het boek naar de drukker, waarbij wel
aangegeven moet worden dat de gemeente
haar toegezegde financiële bijdrage tevoren nog
wel vrij moet maken.
Het boek gaat ongeveer 224 pagina’s tellen en
krijgt een harde band. Een deel van het boek is
in vierkleurendruk. Tegen een populaire prijs zal
het boek aangeboden worden. U hoort daar
meer van in de volgende nieuwsbrief of in een
digitale versie die verschijnt zodra het boek van
de pers rolt en officieel wordt gepresenteerd.

Voor de liefhebbers hebben wij hier een klein
historisch puzzeltje. Het gaat om oude
straatnamen, die inmiddels een andere naam
hebben gekregen.
We gaan er geen prijzen aan verbinden, maar
probeer zelf maar eens om een oplossing te
vinden. In onze volgende nieuwsbrief zullen we
aangeven om welke straatnamen het gaat. We
hebben onze wijsheid van oude ansichtkaarten,
dus of de straten ook officieel zo heetten???

Turfgeschiedenis West-Brabant
Hoewel onze vereniging geen deel uitmaakt van
de Werkgroep Herleving Turfgeschiedenis
West-Brabant is ze er via ons lid René Hermans
wel nauw bij betrokken.
In het zuidelijk deel van de vroegere gemeente
Wouw, bij Wouwse Plantage lag in de
middeleeuwen een flinke laag veen die in die
periode ook afgestoken is.
Via turfvaart De Zoom werd de turf naar Bergen
op Zoom gevoerd. Daar werd die als brandstof
gebruikt, maar ook uitgevoerd naar (vooral) de
Vlaamse steden.
In het kader van dit project is er een
tentoonstelling, wordt er een website voor het
onderwijs gebouwd, komt er een fietsrouteboek
en een populair wetenschappelijk boek over turf
in West-Brabant.

1. Oostelaarsestraat
2. Kerkstraat (in Wouw)
3. Nieuwe Baan
4. Stationsstraat (in Heerle)
5. Paardendreef
6. Karnemelksestraat
7. Rijkebuurtstraat
8. Stationsstraat (in Wouw)
9. Dorpsstraat (in Pindorp)
10. Hilsestraat
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Eén van die routes gaat van Bergen op Zoom
langs de Zoom richting België en uiteraard komt
ook Moerstraten aan bod, want het dorp dankt
haar naam aan het feit dat er vroeger turf werd
gestoken. Zelfs tot ver in de negentiende eeuw,
want aan het eind van die eeuw werd er in het
Laag nog een turfconcessie uitgegeven.
Wij houden u verder op de hoogte van de
ontwikkelingen rondom het fenomeen turf, want
veel mensen uit onze streek weten niet eens dat
deze brandstof eeuwenlang de economische
motor in West-Brabant was.
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