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Van de voorzitter
Het tweede kwartaal van 2014 nadert weer het einde en stond voornamelijk in het teken
van de inrichting van het 'Heemhuys'. Veel werk is daarbij weer verzet met hulp van
vrijwilligers.
Bibliotheekkasten
De vier bibliotheekkasten, gemaakt uit de eikenhouten kerkbanken van Hèrel, hebben een
plaats gekregen in het Heemhuys en zijn inmiddels gevuld en gesorteerd met boeken door
René en Adriënne Hermans, de beheerders van ons Heemhuys.
Verder hebben drie stalen
jaloeziedeurkasten
een
plaats
gekregen, naast
elkaar, tegen de linkerzijwand. Van één stalen kast
is het interieur verstevigd
met
restanthout
van
de kerkbanken en die doet
met twee etages dienst als
opslagruimte
voor
de
meeste schilderijen.
Vitrine
De inrichting van de etalage
stond in het teken van het
voorjaar met als thema
'Zááiju en Pláántu' met een
korte toelichting erbij. Te
zien waren een hand-precisie-zaaimachientje, een plant- of pootschopje en een aardappelaanaarder. Een volgend thema in het komende kwartaal zou in het teken kunnen staan van de
gewasverzorging in vroeger tijden, zoals onkruidbestrijding.
Lezing
De lezing van Zr. Albertina op zondag 27 april, trok weer vele belangstellenden en zij wist met
haar verhaal de zaal bijna twee uur lang te boeien, waarover verderop in de nieuwsbrief meer.
'Terug naar De Kapel'
Het bestuur is al meer dan een jaar zoekende naar een geschikte opslagruimte voor de vele
bananendozen vol met boeken voor de jaarlijkse boekenmarkt. Een noodsprong werd vorig jaar
gemaakt naar de vochtige kelder van de kerk. Dat is niet goed voor de kwaliteit van de boeken.
Diverse opties zijn daarna onderzocht, echter zonder resultaat.
Uit contact met SDW op maandag 2 juni bleek, dat nieuwe wetgeving in de zorg, ook leidt
tot andere inzichten en vertraging met de bestemming van 'De Kapel’.
Voorlopig mogen wij onze voormalige bestuurskamer gebruiken voor de opslag van onze
boekenvoorraad en tafels; daarna is er een aanbod om van de zolderruimte boven de
'Rotselaer' in gebruik te nemen. We zijn zeer blij met dit aanbod, maar we blijven uitzien naar
een klimatologische en tevens ook ergonomische oplossing.

Vakantie
Met de vakantie in aantocht wil ik graag iedereen straks, thuis, ergens in eigen land of het
buitenland een ontspannen verblijf toewensen. Geniet er van, om daarna uitgerust met volle
moed weer aan de slag te gaan. Fijne vakantie toegewenst!
André Dingemans (Voorzitter Hkk. 'De Vierschaer')

AGENDA
De agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit:
• Juni 2014: Tijdschrift nr.2-2014.
• Zondag 15 juni: 13.30 uur Dorpswandeling vanaf zaal Donkenhof.
• Donderdag 19 juni: Bestuursvergadering met bespreking kerststallenroute.
• Woensdag 23 juli: 14.00 uur: Wandeling op het landgoed Wouwse Plantage.
• Woensdag 30 juli: 14.00 uur: Wandeling op het landgoed Wouwse Plantage.
• Woensdag 6 augustus: 14.00 uur: Wandeling op het landgoed Wouwse Plantage.
• Woensdag 13 augustus: 14.00 uur: Wandeling op het landgoed Wouwse Plantage.
• Zondag 17 augustus: 13.30 uur Dorpswandeling vanaf zaal Donkenhof.
• September 2014: Tijdschrift nr.3-2014.
• Donderdag 18 september: Bestuursvergadering
• Zondag 21 september: 13.30 uur Dorpswandeling vanaf zaal Donkenhof.
• Zaterdag 27 september: Excursie naar Lier.
• Donderdag 16 oktober: Bestuursvergadering.
• Zondag 19 oktober: 14.00 uur: Jean Dewaerheid met de lezing ‘Napoleon Anders’ in zaal ‘In den
Veehandel’.
• Vrijdag 14 november: Zilveren editie van de Regionale Heemquiz in De Geerhoek in Wouw.
• November: Najaarslezing over de Wouwse molens door René Hermans.
• Donderdag 20 november: Bestuursvergadering.
• December: Tijdschrift nr.4-2014.
• Zondag 7 december: 13.30 uur Winterwandeling vanaf zaal Donkenhof.
• Donderdag 18 december: Bestuursvergadering.
• December: Kerststallentocht.

Excursie naar Pallieterland op 27 september
Ook
dit
jaar
gaan
we
weer
in
verenigingsverband een excursie maken.
Deze vindt plaats op zaterdag 27
september en brengt ons naar het
Pallieterland in België, de omgeving van
Lier.
We vertrekken om 8.30 uur vanuit Wouw en
zullen vóór 10.00 uur stoppen in Onze-LieveVrouw-Waver. Daar gaan we een bezoek
brengen aan de Wintertuin van de Zusters
Ursulinen, een historisch erfgoed met

internationale allure. Het is een feeërieke wintertuin uit 1900 met een kleurrijke glas-inlood-koepel in art nouveau in een voormalig meisjespensionaat; een groot gebouwencomplex
met een imposante tuin. Daar worden we ontvangen met een kop koffie of thee met
fruitgebak en daarna zullen we na een historisch overzicht het geheel bekijken onder
leiding van een gids.
Na afloop gaan we met de bus naar Lier, waar we rond 13.00 uur op de Grote Markt in de
vorm van een Kempische koffietafel de lunch zullen gebruiken. U kunt dat op Uw gemak
doen, want pas om 15.00 uur gaat het programma verder. In die tussentijd kunt U
bijvoorbeeld de vlakbij gelegen Gummaruskerk, een kerk van rond 1500 met zijn
schilderijen en glas-in-loodramen bezichtigen.
Daarna komen we bij elkaar op het plein van de kerk en gaan we ons splitsen in twee
groepen, elk onder leiding van een gids. De eerste groep maakt een boottocht op de
Binnennete, terwijl de andere groep een bezoek brengt aan het Begijnhof. Beide
evenementen duren een klein uur en dus wordt om 16.00 uur gewisseld. Voor wat betreft
de boottocht is mij uitdrukkelijk verzekerd dat iedereen hierbij meekan en eventueel
geholpen wordt.
Rond 17.00 uur zijn de programma’s in ieder geval
afgelopen.
Afhankelijk
van
de
weersomstandigheden zullen we huiswaarts keren. Op zijn
laatst om 18.00 uur vertrekken we, zodat we
uiterlijk rond 19.00 uur weer in Wouw arriveren.
Dit hele programma kan de Heemkundevereniging
De Vierschaer u aanbieden voor € 30 voor leden en
€ 45 voor niet-leden.
Ik verzoek U zich vóór 15 augustus aan te melden. Dat kan door te mailen naar
kbovee@hetnet.nl of mij te bellen op 0165 302 834; u kunt ook inspreken op de
voicemail. Voor de mededelingen over de betaling krijgen de aangemelde personen dan in
de eerste week van september bericht.
In volgorde van aanmelding wordt u genoteerd. Er is een bus voor 52 personen vastgelegd.
Kees Bovée (organisator)

Bidprentjescollectie stijgt boven de 36.000!
De verzameling bidprentjes van de vereniging
is dankzij het voortreffelijke werk van
Annelies en Cees Cuperus gestegen tot boven
de 36.000!
Op 28 mei telde de Wouwse collectie 8.881
exemplaren. De tweede verzameling ‘Buiten
Wouw en Dubbel’ is 27.145 stuks groot. Samen
dus meer dan 36.000!!
Het 35.000ste prentje is een prachtexemplaar
van Dingena Johanna Rommens. Zij werd geboren
te Wouwse Plantage op 7 maart 1875, is

overleden te Roosendaal op 9 december 1942 en begraven in Roosendaal op de
begraafplaats aan de Bredaseweg (graf nr. 568). Zij was getrouwd met Marinus Konings.
Deze Marinus Konings is een week nadat Dingena overleed eveneens gestorven op 14
december 1942. Hij werd op 17 december naast haar begraven (graf nr. 569). Dingena
Johanna was de dochter van Johannes Rommens en Antonia Geelen.
Het 36.000ste prentje is van Johanna Maria
Nelen. Geboren te Huijbergen op 24 april
1862 en overleden te Wouw op 16 november
1941. Zij was gehuwd met Adrianus van
Tiggelen, zoon van Petrus van Tiggelen (18191903) en Anna Maria van Akkeren (18271903). Johanna was de dochter van Johannes
Baptist Nelen (1823-1908) en Antonia Elst
(1837-1900).
In juli na de vakantie gaan Cees en Annelies
ruilen met heemkundekring 'De Honderd
Hoeven'. Zij, de werkgroep bidprentjes, heeft
dertien mooie bidprentjes van Wouw, die wij
nog niet in onze verzameling hebben. Zij krijgen van ons 72 prentjes van Hoeven die zij nog
niet hebben. Daarnaast moeten we (nog voor de vakantie) een doos met ongeveer 1000
prentjes uitzoeken die we hebben gekregen van José Hoendervangers uit Roosendaal.
Tijdens de boekenmarkt op 8 juni kregen we nog meer bidprentjes die in de loop van de
komende weken verwerkt worden.

Goede opkomst bij lezing van zuster Albertina
WOUW - Zuster Albertina hield zondag 27 april een lezing in zaal Donkenhof aan de
Roosendaalsestraat. Net als bij de voorgaande lezingen, was ook hier een grote groep
belangstellenden op af gekomen.
In haar lezing ging ze in op het ontstaan van het klooster in Wouw. De
plannen werden in 1849 gemaakt en in 1850 werd met de bouw
begonnen. In 1851 staat in de annalen van de zusters: ,,Te Wouw, een
klein dorp tusschen Roosendaal en Bergen op Zoom, werd in 1851 op
kosten van het Moederhuis een klooster opgericht, dat volgens de
wensch van Mère
Joseph
als
een
bijgesticht van het
moederhuis
moest
beschouwd worden.”
Zuster Albertina ging
ook
in
op
de
ontwikkeling van het onderwijs voor meisjes
in Wouw en voortgezet onderwijs. Zij was
jarenlang werkzaam als directrice van de
Mater Amabillisschool en later van de
LHNO-school in het dorp. Ook het
kloosterleven in Mariadal in Roosendaal en
het ontstaan van de congregatie kwamen

aan de orde. Na haar inleiding kwamen er vanuit de zaal de nodige vragen en opmerkingen,
waar zuster Albertina op inspeelde en de nodige aanvullingen op gaf.
Aan het eind van de bijeenkomst kreeg de zuster, die enkele van haar medezusters mee naar
Wouw had gebracht, een Wouws pakket overhandigd door voorzitter André Dingemans.

Heemhuys vanaf augustus open als proef
WOUW – Het Heemhuys aan de Bergsestraat 1 is nu zover ingericht dat in de maanden
augustus en september het Heemhuys bij wijze van proef open gaat voor
belangstellenden. Mocht er voldoende aanloop zijn, dan wordt deze proef uiteraard
voortgezet.
Men kan terecht op
dinsdag 5 augustus
dinsdag 16 september

dinsdag 19 augustus
dinsdag 30 september

dinsdag 2 september
dinsdag 14 oktober

De openingstijden zijn van 14.00 tot 16.00 uur en
van 18.30 tot 20.30 uur. Let op! Op 16 september
is er alleen een middagopenstelling!
In het Heemhuys kunt u terecht voor genealogische
informatie, om boeken uit onze bibliotheek in te
zien of om informatie te krijgen uit de
bidprentjescollectie.
Maar ook om eens rond te kijken, informatie te
vragen of voor een gezellig praatje.
De fotocollectie kan nog niet bekeken worden, die
moet nog geïnventariseerd worden. Natuurlijk bent
u ook van harte welkom als u wilt helpen om die
collectie te inventariseren en te beschrijven. Bij veel foto’s is namelijk niet vermeld wie er op
staan en dat moet eigenlijk wel gebeuren om de collectie helemaal compleet te maken.

Koninklijke Onderscheidingen
Op 25 april van dit jaar mochten twee van onze leden een
Koninklijke Onderscheiding in ontvangst nemen. Op de eerste
plaats was dat Kees Hellemons uit de Akkerstraat.
Hij was acht jaar lid van de redactie en in die periode interviewde hij
verschillende mensen uit de vroegere gemeente Wouw. ,,U hebt
hiermee een belangrijke bijdrage geleverd
aan het behoud van het cultuurhistorisch
erfgoed van Wouw en omstreken”,
verwoordde burgemeester Niederer tijdens
het uitreiken van de versierselen en de
oorkonde.
De tweede onderscheiding ging naar Henk
Hellegers, op dit moment burgemeester van
Uden. Henk kreeg van Commissaris van de
Koning Wim van der Donk de onderscheiding opgespeld. Hij werd
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Een groot deel van zijn
verdiensten had hij te danken aan zijn werk in de vroegere gemeente
Wouw, maar ook in Dussen en Uden is hij actief met de historie.
Henk was lid van de redactie van De Vierschaer van januari 1984 tot

september 1999. In die tijd schreef hij de nodige artikelen. Dat schrijven bleef hij doen tot op de
dag van vandaag, zoals u ook in dit nummer zult zien. Henk wist ook enkele nummers volledig
te vullen, zoals het boekje gewijd aan de ronde van Wouw en het nummer over
telefoonnummers in de gemeente Wouw in een grijs verleden.
In één van de laatste nummers schreef hij nog een uitgebreid artikel over de Wouwse
burgemeester Willem Juten. Dat was een nogal omstreden figuur die ook in de landelijke
politiek en op provinciaal niveau zijn zegje deed. Inmiddels heeft hij ook een serie artikelen
afgerond die betrekking hebben op de Eerste Wereldoorlog. Die kunt u in het komende jaar in
ons tijdschrift lezen. Wij willen zowel Kees Hellemons als Henk Hellegers feliciteren met hun
onderscheiding.

Uit de oude doos
In onze vorige nieuwsbrief stond een foto van gymnastiekvereniging WIK uit Heerle. We
vroegen u naar de namen. Jammer genoeg kregen we geen enkele reactie. Mocht u mensen
herkennen, maar even afgewacht hebben of iemand anders wilde reageren, laat het ons dan
toch even weten. Dat kan op martel6@hetnet.nl of 0165 301 82.

Dorpswandelingen gaan weer van start
Ook dit jaar worden er weer dorpswandelingen gehouden. Onder leiding van René
Hermans van de Stichting Kasteel van Wouw worden er drie wandelingen op touw
gezet. Die starten vanaf café Donkenhof aan de Roosendaalsestraat 61 in Wouw.
Tijdens de wandeling krijgt u uitleg over panden, bijzondere doorkijkjes, de pompen op de
Markt en bijzondere kunstwerken. De
wandeling, die tussen de 2 en 3 uur duurt,
eindigt op de Kasteelweide waar verteld
wordt over het vroegere kasteel van
Wouw, de bewoners, het onderzoek op de
weide en de plannen voor de toekomst.
Hier kunnen de deelnemers zelf voelen hoe
diep de fundamenten van de bijgebouwen
in de grond zitten.
Deelname aan de wandeling kost vier euro,
maar voor dat bedrag krijgt u ook nog een
consumptie aangeboden. De opbrengst is voor de Stichting Kasteel van Wouw, die de
Kasteelweide in de toekomst aantrekkelijker wil maken voor het publiek.
Er wordt gewandeld op zondag 15 juni, zondag 17 augustus en zondag 21 september.
Vertrek steeds om 13.30 uur. Op zondag 7 december is er een winterwandeling met soep na
afloop.

Mini-expositie in Heemhuys
In ons Heemhuys is op dit moment een stukje van de kasteelexpositie te zien. Drie prenten
hangen er aan de muur en daarbij uitsneden uit de prenten met een korte toelichting. De

expositie in Markant mocht zich verheugen in bijna 700 bezoekers die een kijkje kwamen
nemen in de periode tussen half maart en 1 juni. Ook negen klassen van de basisscholen
kregen er tekst en uitleg en brachten een bezoek aan de Kasteelweide. Voor de scholen is
er een lesbrief in kleur met een docentenhandleiding. Alle scholen in Wouw, Heerle,
Wouwse Plantage en Moerstraten hebben die lesbrief inmiddels voor de groepen 7 en 8
ontvangen. De lesbrief komt ook op de website van de Stichting Kasteel van Wouw, het
Gemeentearchief en de Vierschaer.

Foto’s van WO I gezocht!
Henk Hellegers heeft een serie artikelen geschreven over Wouw in de Eerste
Wereldoorlog. Die serie zal in de komende nummers van ons tijdschrift worden
geplaatst.
In ons fotoarchief zit een aantal foto’s uit die periode, maar mogelijk dat lezers van
ons blad ook foto’s in hun bezit hebben. Wij willen die graag gebruiken bij de
artikelen van Henk. Hebt u een dergelijke foto, neem dan contact op met ons. Wij
scannen uw foto dan en zorgen dat hij snel bij u terug is.
Dat geldt trouwens ook voor andere foto’s van verenigingen, families etc. Op die
manier kunnen we onze fotocollectie uitbreiden en afbeeldingen plaatsen bij de
artikelen in ons tijdschrift. U kunt contact opnemen met Piet Hoendervangers of
met iemand van de redactie.

Mist u een oud nummer van ons tijdschrift?
Er zijn nog veel mensen die oude nummers van ons tijdschrift missen. Aan een aantal van
die oude nummers kunnen we u mogelijk nog helpen. Voor de kosten hoeft u het niet te
laten, want de oude nummers van vóór 2011 zijn verkrijgbaar voor slechts € 1,00. Daarbij
gaat het niet altijd om nieuwe exemplaren, maar vaak om nummers die we teruggekregen
hebben van oud-leden. Een dubbelnummer kost € 2,00.
Voor een aantal bijzondere nummers, zoals het bevrijdingsnummer en het oorlogsnummer
gelden andere prijzen.
U kunt voor informatie altijd terecht in het Heemhuys, bij Cees Cuperus en René Hermans.
Bij hen kunt u die nummers ook bestellen. Let er wel op dat bij verzending per post de
verzendkosten er bij komen.

Vierschaerkraam op dorpsdag Wouwse Plantage (4 oktober)
Op 4 oktober 2014 organiseert het Bewonersplatform Wouwse Plantage haar vijfde editie van
de dorpsdag. Dit keer staat deze dorpsdag in het teken van Wouwse Plantage in heden en
verleden.
In de kerk van Wouwse Plantage zullen diverse activiteiten plaatsvinden, waaronder een
rondleiding door de kerk, een kunstmarkt, een presentatie van het Derde Wereld Bos en is het
ook de bedoeling dat er een informatiestand van De Vierschaer zal staan.
Ook zullen er foto's uit het heden en verleden van Wouwse Plantage te zien zijn en worden er
films getoond van de steenfabriek en verhalen van inwoners uit het dorp die de Tweede
Wereldoorlog nog hebben meegemaakt.

In het dorpshuis De Spil en op de weide naast J&W
Bouwpartners vinden er ook activiteiten plaats. Daar
zullen spelen van vroeger en nu, een koejontoernooi,
een quiz en nog veel meer activiteiten worden
georganiseerd. De stand van De Vierschaer zal oude
foto's van het dorp en het landgoed tonen.
Wij zoeken mensen die op die dag de kraam van de
Vierschaer willen bemannen. Deze oproep geldt voor
iedereen, maar toch ook speciaal voor inwoners van
de Wouwse Plantage zelf of anders voor diegenen
die een beetje thuis zijn in de heemkunde van en
rond de Wouwse Plantage.

Bestuursleden gezocht
Heemkundekring De Vierschaer is op zoek naar enkele bestuursleden voor
de vereniging. Eén van de taken zou kunnen zijn om het fotoarchief
verder op orde te brengen. Ook onze huidige interim-hoofdredacteur van
het tijdschrift zou graag zijn functie neerleggen. Hebt u interesse om zijn
werk over te nemen, schroom dan niet om te reageren.
Dat geldt ook voor het bestuurslidmaatschap. Heeft u interesse, loop dan
gerust een aantal vergaderingen stage voor u beslist of u wel of niet toe
wil treden tot ons bestuur.

Boekenmarkt op Eerste Pinksterdag een succes
De boekenmarkt tijdens de braderie op Eerste Pinksterdag heeft de vereniging geen windeieren gelegd. Om
9.00 uur stond een grote ploeg vrijwilligers gereed om de tachtig (!) bananendozen met boeken uit de kelder
van de kerk te schouwen. Op de tafels tussen het Heemhuys en eetcafé In den Veehandel ontstond op die
manier al snel een gezellige ruimte waar de liefhebbers naar
hartenlust in de dozen konden snuffelen.
COLOFON
Niet alleen boeken, maar ook cd’s en dvd’s gingen vlot van de hand
Nieuwsbrief van heemkundekring
en ook enkele Delftsblauwe borden die we gekregen hadden. De
De Vierschaer Wouw
uiteindelijke opbrengst van onze boekenmarkt was € 1.024,30!
Met dank aan al die helpers!!
Secretariaat:
Postbus 57, 4724 ZH Wouw
Heemhuys:
Bergsestraat 1, Wouw.
e-mail: secretaris@de-vierschaer-wouw.nl
website: www.de-vierschaer-wouw.nl
website: www.kasteelvanwouw.nl
Redactieadres nieuwsbrief:
René Hermans
Tel. 0165 30 18 21
e-mail: martel6@hetnet.nl
Foto’s:
Adriënne Hermans-Dekkers en Toon
Schijven

