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Van de voorzitter
Bibliotheekkasten / Kerkbanken Heerle
Zoals in de nieuwsbrief van september 2013 reeds aangekondigd, zouden van het
aangeschafte restant eiken kerkbanken uit Heerle gedurende de wintermaanden
boekenkasten worden gemaakt voor het inrichten van een eigen bibliotheek in het
Heemhuys van De Vierschaer. Samen met timmerman Piet van Bergen uit Wouw,
als vrijwilliger, hebben we in januari de kerkbanken gedemonteerd en gesorteerd.
Door zorgvuldig passen, meten en zagen heeft Piet in totaal uit het restant vier
gelijkvormige losse kasten in elkaar weten te monteren; elk van een meter breed en
twee meter hoog met vier
legplanken.
Daarna zijn de oude schroef- en
spijkergaten opgevuld met rustiek
eiken, kneedbaar hout. Aan de
buitenkanten zijn de verzonken
nieuwe schroefverbindingen mooi
opgevuld met houten proppen
zoals
vroeger,
waarbij
de
houtstructuur van de prop mooi in
het
verlengde
van
de
plankstructuur is aangebracht.
Na grondige reiniging van vastgekoekt vuil, vooral in de hoeken en schuurwerk, kon
er in een aantal behandelingen eikenkleurige waxolie worden aangebracht.
Vorige week zijn de kasten vervoerd naar het Heemhuys en zou de ruimte worden
heringericht, volgens planning op maandag 31 maart.
Lezingen
Zondag 16 maart werd de lezing over de Eerste Wereldoorlog Den Dooden Draad
verzorgd door Ivan Janssens uit Essen ondersteund met beeld en geluid door Marc
van den Broeck. Dat zorgde wederom voor een succesvolle zondagmiddag met 85
bezoekers.
Zondag 27 april houdt Zr. Albertina een lezing over haar kloosterleven in Mariadal te
Roosendaal en haar verblijf in Wouw. Het wordt de tweede in de lezingencyclus van
het aantal van vier dit jaar.
Kerststallenroute 2014
De Kerststallenroute is ooit van start gegaan als initiatief van 'De Vierschaer' met
Arno Melis als organisator. Het succes resulteerde de afgelopen jaren in een
toenemende belangstelling van andere partijen en instellingen, waarbij in een laat
stadium vaak niet aan bepaalde wensen kon worden voldaan. Hierin willen wij

verandering proberen te brengen en streven naar uniformiteit. In ieder geval dat er
tijdig voor iedereen duidelijkheid ontstaat, met als doel, gezamenlijk een uniforme
uitstraling in kerstsfeer. Het bestuur heeft er daarom voor gekozen om reeds nu, in
een zeer vroeg stadium, alle verenigingen, instellingen of partijen van Wouw te
benaderen voor overleg. Zij worden hiervoor allen uitgenodigd met een afvaardiging
van maximaal twee personen, waarbij hun visie en wensen kunnen worden
ingebracht.
Na inventarisatie kunnen vervolgbijeenkomsten worden belegd. De eerste
bijeenkomst hierover vindt plaats op donderdag 17 april in de zaal van 'In Den
Veehandel'
André Dingemans (Voorzitter Hkk. 'De Vierschaer')

AGENDA
De agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit:
• Maart 2014: Tijdschrift nr.1-2014.
• Zondag 27 april: Lezing door zuster Albertina in zaal Donkenhof om 14.00 uur.
• April t/m juni: Expositie Kasteel van Wouw in Markant op zondag van 14.00 tot 17.00 uur.
• Zondag 13 april: 16.00 uur wandeling van expositie Markant naar Kasteelterrein.
• Donderdag 17 april: Bestuursvergadering, speciaal voor de organisatie van de kerststallentocht
2014, waarvoor diverse instellingen, verenigingen en stichtingen uit Wouw zijn uitgenodigd.
• Zondag 4 mei: geraniummarkt met Vierschaerkraam en de Stichting Wouwse Molen.
• Zondag 18 mei: 16.00 uur wandeling van expositie Markant naar Kasteelterrein.
• Donderdag 22 mei: Bestuursvergadering.
• Zondag 25 mei: Concert van het symfonieorkest Roosendaal (Kasteelweide).
• Zondag 8 juni: 10.00 uur braderie Wouw met Vierschaerkraam.
• Juni 2014: Tijdschrift nr.2-2014.
• Zondag 15 juni: 13.30 uur Dorpswandeling vanaf zaal Donkenhof.
• Donderdag 19 juni: Bestuursvergadering.
• Woensdag 23 juli: 14.00 uur: Wandelingen op het landgoed Wouwse Plantage.
• Woensdag 30 juli: 14.00 uur: Wandelingen op het landgoed Wouwse Plantage.
• Woensdag 6 augustus: 14.00 uur: Wandelingen op het landgoed Wouwse Plantage.
• Woensdag 13 augustus: 14.00 uur: Wandelingen 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.
• November: Najaarslezing over de Wouwse molens door René Hermans.
• Donderdag 16 oktober: bestuursvergadering.
• Zondag 19 oktober: 14.00 uur: Jean Dewaerheid met de lezing ‘Napoleon Anders’ in zaal ‘In den
Veehandel’.
• November: Zilveren editie van de Regionale Heemquiz in Wouw
• 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.

Zuster Albertina verzorgt lezing in zaal Donkenhof op 27 april
WOUW - Zuster Albertina, lang geleden directrice van de Mater Amabilisschool
in Wouw, verzorgt zondag 27 april een lezing in zaal Donkenhof aan de
Roosendaalsestraat. Die lezing begint om 14.00 uur en iedereen is er gratis
welkom. Ook niet-leden zijn van harte welkom.
Zuster Albertina gaat onder
meer in op het kloosterleven
in Mariadal in Roosendaal en
op het ontstaan van de
congregatie.
Natuurlijk komen in haar
lezing ook Wouwse aspecten
aan de orde. Het klooster aan
de Kloosterstraat in Wouw
zal ze daarbij niet vergeten.
Dat klooster werd in 1850
gebouwd en in 1900 bood de
bevolking de zusters ter
gelegenheid van het gouden
jubileum een smeedijzeren hek aan dat jarenlang bij de meisjesschool stond. Dat hek
staat nu naast de kapel op het toegangspad naar de zijingang van de kapel.
Zuster Albertina maakt ook de bouw van de nieuwe LHNO-school mee. In dat
gebouw is nu cultureel centrum De Geerhoek ondergebracht. Na haar vertrek naar
Roosendaal werd de heer Mol daar directeur en zuster Albertina kreeg diverse
andere functies, waaronder algemeen overste van de congregatie van de Zusters
Franciscanessen van Mariadal. In 2011 verhuisden de zuster naar woonzorgcentrum
Sint Elisabeth aan de Wouwseweg in Roosendaal.

Camiel Bastiaanse beste quizer
WOUW – Camiel Bastiaanse heeft tijdens de jaarvergadering op 7 maart 2014
de Vierschaertrofee in de wacht gesleept. In onze digitale nieuwsbrief van
begin maart maakten we al kort melding van de strijd om de Vierschaertrofee.
Hier willen we er wat uitgebreider op terug komen.
Robbert de Bruijn had samen met zijn
vader Ton de quiz dit jaar in elkaar
gezet. Dat was de ultieme beloning
voor winst in het voorgaande jaar.
Direct na de jaarvergadering waarin
de gebruikelijke punten als het
jaarverslag, de financiën en de
bestuursverkiezing aan de orde
werden gesteld, werden de groepen
door loting samengesteld. Daarna
moest er echt gewerkt worden. Met
De winnende ploeg aan de slag

vijf theorierondes en vier doevragen
was het anderhalf uur hard werken

geblazen. Vragen over wereldwonderen, muziek en de Eerste Wereldoorlog, maar
ook acteurs, wielrennen, sport, West-Brabant en de komende gemeenteraadsverkiezingen zorgden er voor dat er heel wat hersenen moesten kraken, want
wie kan zo uit zijn blote hoofd vertellen wie er als eerste vrouw op de VVD-lijst van
Roosendaal staat? Tenslotte
waren er vragen over
actualiteit en aardrijkskunde.
Bij de doevragen ging het
om cryptisch omschreven
plaats-namen
zoals
‘versleten fornuis’ waarmee
Oud Gastel werd aangeduid.
Logo’s van de Olympische
Winterspelen
en
het
benoemen
van
vlaggen
waren ook niet direct hele
simpele opdrachten. De
meeste ploegen struikelden
echt over het aanwijzen van
Robbert de Bruijn en winnaar Camiel Bastiaanse
de Staten van Amerika aan
de
hand
van
een
topografische kaart.
Na het nodige reken- en telwerk werd de winnende ploeg bekend en die deelnemers
gingen individueel aan de slag (nou ja, geholpen door complete groepen!). Dat
resulteerde in een fraaie overwinning voor Camiel Bastiaanse voor José Verhaert en
René Hermans die samen op de tweede plaats eindigden en Jules Hoendervangers
op de derde plaats.
Een mooi Wouws pakket en uiteraard de Vierschaertrofee vielen Camiel ten deel. En
als extra prijs mag hij volgend jaar de quiz organiseren!

Bidprentjescollectie nadert de 35.000!
Annelies en Cees Cuperus blijven er bijna een dagtaak aan houden om
alle bidprentjes op orde te brengen en te houden. Op 25 maart zaten
er in de collectie 34553 exemplaren waarvan 8.822 met een Wouwse
achtergrond en 25.731 personen van elders en nog een aantal dubbele
exemplaren.
,,Maar geeft Cees aan”, ik moet er nog 150 nakijken en via de
voorzitter komen er ook nog zo’n tweehonderd bij die gecontroleerd
moeten worden.

Lezing Eerste Wereldoorlog druk bezocht
Met zo’n 85 bezoekers was de lezing over de Eerste Wereldoorlog door
Ivan Janssens een groot succes.
Op zondag 16 maart stroomde de zaal van café In den Veehandel weer
vol bezoekers die kwamen luisteren naar datgene wat de Belgische

spreker te vertellen had over de Eerste Wereldoorlog en de Dodendraad.
Het werd weer een interessant middag waarvan de bezoekers het
nodige op hebben gestoken. Dat bleek wel na afloop toen er nog de
nodige vragen kwamen en veel mensen nog even bleven nakaarten over
de geslaagde lezing.

Tentoonstelling Stichting Kasteel van Wouw
WOUW – Zondag 23 maart is de tentoonstelling van de Stichting
Kasteel van Wouw geopend in Markant aan de Wouwse Markt.
Speciaal daarvoor was Wim Reijders, de directeur van het
Markiezenhof in Bergen op Zoom, naar Wouw gekomen.
En niet met lege
handen maar met het
schilderij dat Henri
de Cort in 1775
maakte
van
het
Wouwse kasteel. Dat
mocht gedurende de
openingsmiddag in de
trouwzaal hangen.
Met muziek van een
aantal trompetspelers van Jong Oranje
werd
de
opening
verricht door het
onthullen van het
het onthullen van het schilderij van het Wouwse kasteel
schilderij
door
Wouter en Corné Hoendervangers, de zoons van de voorzitter van de Stichting
Kasteel van Wouw. De expositie werd mogelijk door de samenwerking tussen de
stichting Culturele Manifestaties Wouw en de stichting Kasteel van Wouw. Cobi
van Steekelenburg vertelde daar in het kort over, waarna in de loop van de
middag bijna honderd bezoekers een kijkje kwamen nemen.
De liefhebbers konden aansluiten bij een wandeling door het dorp en naar de
Kasteelweide waar tekst en uitleg werd gegeven door René Hermans over het
vroegere kasteel.
Binnenkort verschijnt een lesbrief voor de basisscholen en op 25 mei is er een
speciaal concert van het Roosendaals Symfonie Orkest op de Kasteelweide.
Corné en Wouter Hoendervangers assisteren Wim Reijnders bij

Wouwse heemkundekring zamelt boeken, cd’s en
bidprentjes in.
Tot 4 juni zamelt onze kring tweedehands boeken en cd’s in, om
deze, net als andere jaren, te verkopen tijdens de braderie van
Wouw.
De verkoop van deze boeken en cd’s vindt plaats op zondag 8 juni van
10.00 uur tot 16.00 uur voor het Heemhuys, Bergsestraat 1 en naast
eetcafé ‘In den Veehandel’ aan de Markt 30. Wie nog boeken of cd’s
voor deze verkoop heeft, kan bellen naar Cees Cuperus 0165 301 597.
De boeken worden dan bij u opgehaald. Tevens kunnen er ook (oude)
bidprentjes en Eerste Communieprentjes worden ingeleverd. Dit kan ook
tijdens de braderie bij de kraam van de Vierschaer. Afgeven op Strijp 17
in Wouw mag natuurlijk ook.
Van de opbrengst van de boeken- en platenmarkt kunnen we vervolgens
weer leuke activiteiten organiseren en de lezingen bekostigen.

Uit de oude doos
De heemkundige kring beschikt over een grote
hoeveelheid foto’s waarbij lang niet altijd bekend is wie
er op die foto’s staan. Wij willen, op momenten, dat er
ruimte is in onze nieuwsbrief, uw medewerking vragen
om deze puzzels op te lossen.
Kent u deze mensen op de foto van WIK uit Heerle?
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