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Robbert de Bruijn wint
Vierschaertrofee
WOUW – De Wouwse jongeren doen het
prima bij de strijd om de Vierschaertrofee.
Vrijdag 15 maart was het de 23-jarige Robbert
de Bruijn uit Heerle die het kleinood mee naar
huis mocht nemen. Een jaar eerder won de
toen 31-jarige Owen Hermans de felbegeerde
trofee.
Deze laatste had de quiz voor dit jaar in elkaar
gestoken en met een PowerPoint presentatie
met
verrassende
vragen,
foto’s
en
humoristische filmpjes bracht hij een
vernieuwende noot aan.
De meest wat oudere deelnemers werden
bestookt met vragen in categorieën als
nutteloze weetjes, Oranje, dieren, hoogste
gebouwen, grote leiders, moderne technieken,
tradities, sport en muziek. Zoals gebruikelijk
waren de zes ploegen door loting
samengesteld. De deelnemers mochten in vijf
ronden hun tanden stukbijten op de vragen.
Daarbij gemakkelijke vragen als wat de naam
was van het hoogste gebouw van de
Verenigde Staten in de jaren vijftig, maar ook
een vraag over muziekgroepen met de meest
uiteenlopende vragen.

De deelnemers aan de slag met de vragen

Voor het eerst was er voor gekozen om de
quiz niet tijdens, maar direct na de
jaarvergadering te houden. Daardoor konden
de deelnemers zich helemaal op de vragen
toespitsen.

Overleg over de doevragen
Behalve vijf ronden met theorievragen,
kregen de deelnemers vijf doe-vragen
voorgeschoteld. Een zelfs letterlijk, want op
een schoteltje werden streekgerechten
aangereikt die de deelnemers moesten
benoemen: Amsterdamse uitjes, Goudse
stroopwafels,
Enkhuizer
Jodenkoeken,
Zaanse Mosterd en zo verder.
De silhouetten van landen herkennen was
weer wat minder moeilijk, maar het
benoemen van de titels van Suske en
Wiskeboeken leverde weer mee problemen
op, evenals de automerken. De logo’s waren
nu eens niet als vignet weergegeven, maar
als koekjes!
Tenslotte was er de vraag waarbij ‘Ik hou
van
jou’
in
meerdere
talen
was
weergegeven. Engels, Frans, Duits, Spaans
en Italiaans ging nog wel, maar Grieks,
Swahili, Esperanto en allerlei exotische
talen, leverden meer problemen op.
Ondertussen werkten Jurgen Hermans en
zijn vriendin Femke aan het corrigeren van
de vragen, terwijl quizmaster Owen de
deelnemers aan het werk hield.
Na elke ronde volgde een tussenstand en de

verschillen bleven uiterst klein. Dat hield de mans, Nori Jaspers en Eduard Hof. Robbert
spanning er wel in!
ontving de Vierschaerwisseltrofee uit handen
van Owen Hermans. Voorzitter André
Dingemans voegde daar felicitaties en een
bos bloemen aan toe. Ook de quizmaster
kreeg van het een boeket.

Even ontspannen tussen twee ronden
Ploeg zes bleek het aan het eind van de quiz
het best gedaan te hebben en de leden van Owen feliciteert Robbert met het succes
deze ploeg konden nu individueel aan de slag
om onderling uit te maken wie de beste was Na de huldiging nam voorzitter André
en wie zich de winnaar van de wisseltrofee Dingemans ook afscheid van Annie Bovée,
mocht noemen.
de penningmeester, met een bosje bloemen
en een fles wijn.

De winnende ploeg met Robbert de Bruijn,
Ellen Hermans, Nori Jasper, Huub
Jonckheere en uiterst rechts Eduard Hof
Uiteindelijk ging de winnende ploeg aan de
slag met Wouwse vragen. ,,Wie zitten er in het
bestuur van de stichting Wouwse molen De
Arend, Over welke heuvels ging de ATB-tocht
van De Molenrijders, hoe heten de beeldjes
van Léon Vermunt en waar staan ze en als
schiftingsvraag het getal dat je krijgt als je in
Google de term Wouw in tikt.
De vijf overgebleven kandidaten werden over
de zaal verdeeld en, nu en dan geholpen door
het publiek, kwamen ze er goed aan uit.
De schiftingsvraag moet uiteindelijk de
beslissing brengen, want drie personen waren
met evenveel punten geëindigd. Robbert de
Bruijn mocht zich uiteindelijk de winnaar
noemen voor Huub Jonckheere, Ellen Her-

Bloemen van de voorzitter voor Robbert

Jaarvergadering Hkk.
De Vierschaer
Ruim dertig personen hadden de moeite
genomen om de jaarvergadering van onze
heemkundekring te bezoeken. Na de
opening stond voorzitter André Dingemans
uitgebreid stil bij de activiteiten die de
afgelopen maanden waren ontplooid om de
eigendommen van de Vierschaer te
verhuizen van Heemcentrum De Kapel naar
het nieuwe Heemhuijs aan de Bergsestraat
1. Een deel van de spullen was eerst naar
een lokaal van ’t Woutertje gebracht, maar
toen bekend werd welke huurprijs daar per

dagdeel voor betaald moest worden, bleek dat
geen optie en werd in allerijl nog een deel
naar het nieuwe heemhuis gebracht en een
deel naar een ruimte in de molen.

Controleur Jurgen Hermans en op de
achtergrond quizmaster Owen
Nu wordt hard gewerkt om het nieuwe
heemhuis op orde te krijgen, zodat het in april
helemaal is ingericht.
Hierna kwam het jaarverslag 2012, opgesteld
door Huub Jonckheere, aan de orde. De
voorzitter ging uitgebreid op alle onderdelen in
en de vergadering ging akkoord met het
verslag dat in het tweede tijdschrift van dit jaar
wordt opgenomen.
Het
verslag
van
de
algemene
ledenvergadering
van
2012
werd
goedgekeurd en daarna kwam het financieel
verslag aan de orde. De cijfers over 2012
waren bijzonder positief, vooral dankzij de
Brabantse Wal waar de vereniging een flinke
steen aan had bijgedragen.
De begroting voor 2013 zag er minder positief
uit, want er wordt een fiks tekort voorzien,
vooral omdat er geen landgoeddagen zijn en
de gemeente subsidies afbouwt. Wel gaf de
voorzitter aan dat het werven van nieuwe
leden prioriteit heeft in 2013.

Voorzitter André Dingemans neemt
afscheid van penningmeester Annie Bovée

Met promotie van het tijdschrift, het
openstellen van het heemhuis en nieuwe
activiteiten wil men met name wat jongere
mensen warm maken voor het werk van de
heemkundekring.
De kascommissie bracht daarna verslag uit
en prees Annie Bovée om de nauwgezetheid
waarmee alles was afgewerkt. Het komende
jaar nemen Nori Jaspers en Karel Schrooyen
zitting in de nieuwe commissie met Huub
Jonckheere als reserve.
Het bestuur had ook een onderzoek gedaan
naar een nieuwe penningmeester en
mogelijk dat die gevonden is in Huijbergen,
maar deze persoon heeft nog niet definitief
toegezegd. Daarover kunnen we mogelijk in
de volgende nieuwsbrief meer vertellen.
Het bestuur had wel een rooster van
aftreden gemaakt voor de komende jaren,
maar de vergadering vroeg om daar wat aan
te sleutelen, omdat in 2015 een groot deel
van het bestuur af zou treden, waaronder de
voorzitter en de secretaris. Die toezegging
kwam er.
Tijdens de rondvraag werd gevraagd om
zowel de stichting De Kapel als de
Molenwerkgroep op te heffen. Daar stemde
bestuur en vergadering mee in.
Cees Cuperus vroeg toestemming om de
laatste stripboeken uit te delen aan de
leerlingen van groep 7 en 8 van de
basisscholen in de dorpen Wouw, Heerle,
Wouwse Plantage en Moerstraten. Daarmee
zouden de laatste groepen die op de
basisscholen
zaten
toen
het
boek
verscheen, van deze strips voorzien zijn.
Hij vroeg ook om mensen voor de geraniumen boekenmarkt op 9 juni. Het bestuur zegde
toe om dit te regelen. Tenslotte vroeg hij
aandacht voor kastruimte in het heemhuis.
,,Als de VVV straks haar deel van het pand
in gaat richten en openen, moeten wij ook
gereed zijn”, was zijn mening.
De voorzitter sloot de vergadering en gaf na
een korte pauze het woord aan Owen
Hermans voor de jaarlijkse Vierschaerquiz.

De foto’s in deze
nieuwsbrief werden gemaakt
door Adriënne Hermans.
Teksten René Hermans.

Druk bezochte lezing
‘Dorp in de Golfslag’

brachten, kregen ze weer hoop.
Het gezin Bosters ging via Steenbergen naar
Sint Willebrord en van daaruit naar de
trappisten in het klooster bij Zundert.
Van daaruit keerden ze uiteindelijk weer
Jan en Tonnie Bosters uit Nieuw-Vossemeer terug naar Nieuw-Vossemeer, waar de
konden zondag 17 maart voor een volle zaal opbouw van het dorp begon.
hun lezing houden over Nieuw-Vossemeer en
de familie Bosters tijdens de Watersnoodramp
in 1953. Zo’n 60 jaar na de ramp is het
onderwerp nog steeds actueel.
Het was een erg persoonlijk verhaal, vooral
omdat Tonnie Bosters de herinneringen
voorlas die in een dagboek werden
neergeschreven. Menig luisteraar pinkte een
traantje weg bij het horen van dit wel heel
persoonlijke verhaal.
Jan en zijn zus Tonnie met een verhaal
waarbij een traantje werd weggepinkt.

Een goed gevulde zaal zit gereed om naar
het watersnoodverhaal te luisteren
Jan Bosters begon met te schetsen waardoor
de ramp ontstond, een samenloop van
omstandigheden met hoog water, westerstorm
en lage dijken. Hij ging met name in op de
omstandigheden in Nieuw-Vossemeer en de
gevolgen die de ramp had voor de familie.
Hij woonde met zijn vader en moeder en zijn
broers en zussen op een relatief veilige plaats.
Althans dat dacht men. Toen de eerste dijken
doorbraken, bleek de situatie toch heel anders
te liggen.
Jan ging in op de uren direct nadat de eerste
dijken doorbraken, de nacht op de zolder van
hun woning en de bange uren overdag. De
stroom was uitgevallen, er was geen
verwarming, het voedsel raakte op en
iedereen was doodsbang over datgene wat
mogelijk nog ging komen.
Pas toen ze gered werden door militairen die
hen met een boot naar een dijk verderop

Tonnie las tussen de verhalen van Jan de
stukjes uit het dagboek van zus Truus voor
en de aanwezigen luisterden muisstil naar
deze wel heel persoonlijke noot.
Na afloop van de lezing kregen Jan en
Tonnie een warm applaus en voorzitter
André Dingemans zorgde voor een bos
bloemen en een fles wijn.

AGENDA
De agenda voor de komende maanden ziet er als
volgt uit:
• Eind maart 2013: Tijdschrift 1 2013.
• Zondag 5 mei:
Geraniummarkt.
• Zondag 9 juni: Boekenmarkt tijdens de braderie.
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