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Van de voorzitter
Zondag 1 mei tijdens de geraniummarkt was ‘De Vierschaer’ aanwezig met een kraam
om het erfgoed van de voormalige gemeente Wouw bij u onder de aandacht te brengen
op de Markt.
Zondag 12 juni pakte ‘De Vierschaer’ wederom uit met de jaarlijkse boekenmarkt voor
het ‘Heemhuys’ en in de gang ernaast. Verderop in deze nieuwsbrief meer informatie
over deze activiteiten.
Nieuw in deze is een idee opgeborreld tijdens onze laatste bestuursvergadering van
woensdag 15 juni om voor het eerst een tweede boekenmarkt te organiseren dit jaar. Er
kwamen meerdere mogelijkheden boven drijven; ook uw ideeën zijn daarbij welkom!
Gekozen werd dit jaar voor de braderie in Wouwse Plantage op zondag 7 augustus. De
motivatie was dat die in de vakantieperiode valt en altijd druk bezocht wordt. Dus hebt u
nog boeken, cd’s en lp’s dan kunt u die altijd aanleveren in het Heemhuys.
Zaterdag 3 september zien we weer uit naar onze jaarlijkse vrijwilligersavond op het
Landgoed Plantage Centrum met een goed verzorgde barbecue.
Zaterdag 24 september is er een besloten uitnodiging door de heer E. Speeckaert op
het Landgoed van de SBNL (Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied). Zo`n 150
donateurs zullen het Landgoed bezoeken die dag. Op verzoek van de heer Speeckaert
worden die dag het Brandweermuseum en de Houtzagerij opengesteld voor een bezoek
met informatie en natuurlijk een demonstratie.
Verder de vraag van de heer Speeckaert om die dag drie personen beschikbaar te
stellen om rondleidingen op het landgoed te verzorgen. Gezien de goede relatie is het
een eer om hiervoor te worden gevraagd. Piet Meul, Toon Schijven en André
Dingemans zullen voor deze invulling zorg dragen.
Vrijdag 27 mei vond op verzoek van de gemeente Roosendaal (Tongerlohuis en De
Kring) een tweede verkennende bijeenkomst plaats in Mariadal met als thema:
‘Samenwerkingsverband met de heemkundekringen Roosendaal, Nispen en Wouw’. Het
resultaat is dat wij positief staan tegenover samenwerking als het gaat om gezamenlijke
uitstraling waar het kan. Maar belangrijk is dat men unaniem van mening was dat het
behoud van de eigen identiteit van elke heemkundekring gewaarborgd blijft.
André Dingemans (Voorzitter Hkk. 'De Vierschaer')

AGENDA
De agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit:
• Juni: Tijdschrift nr. 2-2016.
• Dinsdag 12 juli: Heemhuys Bergsestraat 1 open van 14.00 tot 16.00 u. (’s avonds gesloten!)
• Woensdag 20 juli: Wandeling landgoed met Piet Meul vanaf 14.00 uur.
• Dinsdag 26 juli: Heemhuys Bergsestraat 1 open van 14.00 tot 16.00 en van 18.30-20.30 u.
• Woensdag 27 juli: Wandeling landgoed met Piet Meul vanaf 14.00 uur.
• Woensdag 3 augustus: Wandeling landgoed met Piet Meul vanaf 14.00 uur.

• Zondag 7 augustus: boekenmarkt op de braderie in Wouwse Plantage.
• Woensdag 10 augustus: Wandeling landgoed met Piet Meul vanaf 14.00 uur.
• Dinsdag 16 augustus: Heemhuys Bergsestraat 1 open van 14.00 tot 16.00 en van 18.30-20.30 u.
• Dinsdag 30 augustus: Heemhuys Bergsestraat 1 open van 14.00 tot 16.00 en van 18.30-20.30 u.
• Zaterdag 3 september: Vrijwilligersavond op Landgoed Wouwse Plantage.
• Dinsdag 13 september: Heemhuys open van 14.00 tot 16.00 en van 18.30 tot 20.30 uur.
• Woensdag 14 september: Bestuursvergadering
• Zaterdag 24 september: Vierschaer-excursie naar Gouda en Oudewater.
• Zaterdag 24 september: Excursie SBNL op Landgoed Wouwse Plantage.
• Dinsdag 27 september: Heemhuys open van 14.00 tot 16.00 en van 18.30-20.30 uur.
• September: Tijdschrift nr. 3-2016.
• Woensdag 12 oktober: Bestuursvergadering
• Woensdag 16 november: Bestuursvergadering
• December: Tijdschrift nr. 4-2016
• Zondag 13 november: Lezing Jos Vermunt over de Cisterciënzers in Wouw.
• Woensdag 14 december: Bestuursvergadering
Aanvullingen op het programma komen in de volgende nieuwsbrief en zo nodig in een digitale
nieuwsbrief.

Jaarlijkse excursie op 24 september naar Gouda en Oudewater
Ook dit jaar gaan we weer in verenigingsverband een excursie maken. Die vindt
plaats op zaterdag 24 september en brengt ons naar het Groene Hart in ZuidHolland.
We vertrekken om 8.30 uur met de bus vanuit de Kloosterstraat in Wouw en zullen rond
kwart vóór 10 uur arriveren in Gouda. Daar gaan we niet de stad zelf verkennen, want
dat is onmogelijk, omdat het marktdag is. Wel bezoeken we
een pareltje uit die stad, de Sint Janskerk, die met drie
sterren wordt gekwalificeerd en daarmee op gelijke hoogte
staat als het Rijksmuseum in Amsterdam.
Deze kerk is na een brand in 1552 herbouwd en toen
hebben ze er meteen maar met 123 meter de langste kerk
van Nederland van gemaakt. Als we de kerk binnengaan,
worden we ontvangen met koffie en thee met wat lekkers.
Daarna gaan we in twee
groepen onder de uitleg van
gidsen de kerk verder in en
zal het stil worden als we
die grote ruimte met zijn 72
wereldberoemde gebrandschilderde ramen, de zogenaamde Goudse Glazen, zien. En het zal nog mooier zijn
als de zon door die Hollandse meesters uit de
Middeleeuwen en Renaissance binnenvalt. Het wordt
een ontdekkingsreis langs Bijbelse en historische
taferelen met uitleg van uitstekende gidsen, is mij
verzekerd. Na de rondleiding kunt U zelf nog kijken naar
een expositie van grote olieverfdoeken van Jan Kooistra
én een unieke expositie van historische prentbijbels
vanaf de 15e en 16e eeuw.

Rond 12.00 uur gaan we weer richting bus en rijden we in twintig minuten naar het
stadje Oudewater. Daar gaan we rond half één in restaurant ‘Abrona’ genieten van een
uitgebreide koffietafel, voorafgegaan door tomatensoep
of mosterdsoep (heel bekend daar!) U mag ter plaatse
zelf kiezen. Rond 13.30 uur wandelen we in een
kwartiertje naar het centrum van het stadje, waar de ene
helft van de groep een bezoek zal brengen aan het
museum de Heksenwaag, de andere helft aan het
Touwmuseum. Beide bezoeken duren een uur en na
afloop wisselen de groepen.
Het museum de Heksenwaag gaat over de geschiedenis
van de heksen in de 16e en 17e eeuw: wanneer werd je
van hekserij beschuldigd en wat gebeurde er dan met
je? Je kunt ook zelf op de weegschaal uit 1482 gaan
staan om te kijken of je niet te licht weegt. Is dat niet zo,
dan krijg je een 'Certificaet van Weghinghe' en hoef je
nergens bang voor te zijn. Ook hier krijg je uitleg van een
gids.
In het Touwmuseum, een authentieke baanschuur waar al eeuwen touw wordt gemaakt,
zien we eerst een kort filmpje over het verbouwen van vezelhennep en de verwerking
daarvan tot het uiteindelijk kabels, trossen, visnetten en zeilen zijn. Zelfs het
gekapseisde cruiseschip Costa Concordia voor de Italiaanse kust is vorig jaar geborgen
met touwen uit Oudewater. Vroeger draaide het leven in Oudewater om hennep en touw
en allerlei attributen hiervoor staan uitgestald in dit museum. Na het zien van het filmpje
zul je ze herkennen, maar er is ook iemand aanwezig, die er nog meer over kan
vertellen.
Rond 16.00 uur is het programma ten einde en bent U vrij en kunt U naar believen nog
in het centrum genieten. U kunt nog wat rondwandelen in dit mooie stadje met zijn elf
mooie geveltekens (vroeger de straatnaam) en vele winkels, maar in de zon ook
genieten van een drankje of ijsco op de terrassen.
Rond 17.15 uur (bij
slecht weer eerder)
zullen we richting bus
gaan, waarna we tussen
18.30 en 19.00 uur terug
zijn in Wouw.
Dit hele programma
biedt heemkundekring
‘De Vierschaer’ u aan
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. 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 en vol is vol.

Kees Bovée (organisator)

Rondleidingen landgoed Wouwse Plantage
Op vier woensdagen in juli en augustus verzorgt Piet Meul van onze heemkundekring
rondleidingen op het landgoed Wouwse Plantage. Dit gebeurt op 20 en 27 juli en op
3 en 10 augustus.
Onder leiding van de gids wandelen de bezoekers langs het witte kasteeltje, het
jachthuis en de houtzagerij. Daar wordt ook een demonstratie gegeven. Op het
programma staat ook een bezoek aan het brandweermuseum. De start is elke keer
om 14.00 uur en het vertrekpunt is Plantage Centrum. De ingang van het gebied is
gelegen aan de Plantagebaan tussen Wouwse Plantage en Huijbergen. Op ongeveer
2,5 km vanaf het dorp Wouwse Plantage staan aan de rechterzijde vier palen met
daartussen kettingen. (tussen hm-palen 3.3 en 3.2). Dit pad moet men inrijden en na
ongeveer 750 meter wacht de gids op belangstellenden. Parkeren is hier mogelijk.
De deelnameprijs voor volwassenen is 4 euro, kinderen en 65+ betalen 3 euro.

Geranium- en boekenmarkt zijn weer achter de rug
Zondag 1 mei stond onze vereniging op de geraniummarkt in Wouw. Er was wel de nodige
aanloop in de loop van de dag, maar ondanks het grote aantal bezoekers, was het financieel
geen succes. Sterker nog er moest geld bij die dag. Omdat dit al de derde keer op rij is dat de
geraniummarkt geen succes is, wordt volgend jaar nog eens kritisch bekeken of we wel deel
blijven nemen.
Zondag 12 juni hadden we weer onze jaarlijkse boekenmarkt als onderdeel van de Wouwse
braderie. Hoewel we niet mochten spreken van erg goed weer, werd toch voor een bedrag van
450 euro aan boeken verkocht. Met dank natuurlijk aan onze vrijwilligers die hielpen met laden
en lossen, het inrichten van de markt, het bemannen van de verenigingskraam en natuurlijk de
verkoop van de boeken.
Inmiddels is het plan
gelanceerd om ook tijdens
de braderie in Wouwse
Plantage op zondag 7
augustus
boeken
te
verkopen. Daar zoeken
we
natuurlijk
weer
vrijwilligers
voor.
De
bedoeling is dat er een
verrijdbare kraam komt
waar veel dozen boeken
op kunnen.
Als deze activiteit een
succes wordt, zou dat een
vast onderdeel van ons activiteitenlijstje kunnen worden.
We zoek die dag mensen die ’s ochtends rond half acht willen helpen laden bij de kapel in de
Kloosterstraat en die ’s middags willen helpen lossen. Ook mensen die in Wouwse Plantage
willen helpen, zijn welkom. Aanmelden om te helpen op 7 augustus kan bij onze secretaris
Toon Schijven of bij René Hermans (0165 301 821) of martel6@hetnet.nl.

Bidprentjescollectie groeit gestaag
Annelies Cuperus is nog steeds actief om alle nieuwe bidprentjes die de
vereniging krijgt in de computer te zetten.
De collectie is weer met flink wat exemplaren gegroeid. Het aantal Wouwse prentjes
groeit niet zo heel hard. De afgelopen maand kwamen er maar vier exemplaren bij en de
Wouwse collectie groeide naar 9.265 stuks.
De collectie prentjes buiten Wouw groeide naar 30.888 stuks. In totaal telt de
verzameling van de vereniging nu dus 40.154 exemplaren.

Voorwerp van de maand
Op de rode kubus in de etalage van het Heemhuys staat elke maand een nieuw voorwerp.
Afgelopen maand was het een keg of wig om de kop van een hamer of bijl vast te zetten.
Na loting ging de prijs van deze maand naar Jan Rovers op de Markt in Wouw. Zijn prijs is
inmiddels thuisbezorgd.

Voorwerp bij Zonnebloem in Heerle
Op 24 februari waren we te gast bij de Zonnebloem in Heerle en toen
werd gevraagd of iemand bijgaand voorwerp herkende. Evi Jaspers
dacht dat het een laarzenknecht was, maar daar is het voorwerp veel te
zwaar voor. Bovendien is duidelijk dat er een flinke steel aan gezeten
heeft. We zullen het daarom voorlopig met de foto moeten doen, zonder
dat er een naam aan verboden kan worden.

Heemhuys kan weer bezocht worden
WOUW – Het Heemhuys aan de Bergsestraat 1 blijft ook in 2016 regelmatig open. Het
Heemhuys is in de komende maanden op onderstaande dagen geopend.
dinsdag 12 juli
dinsdag 30 augustus
meer data volgen nog

dinsdag 26 juli
dinsdag 13 september

dinsdag 16 augustus
dinsdag 27 september

De openingstijden zijn van 14.00 tot 16.00 uur en van 18.30 tot 20.30 uur. Op 12 juli vervalt de
avondopeningstijd in verband met de Avondvierdaagse Wouw.
Op de openingsdagen kan men (gratis) terecht voor stamboomgegevens, boeken inkijken, maar
ook om zelf iets aan te bieden, zoals foto’s die door ons ter plekke gescand worden, waarna u
die weer mee terug kunt nemen. Maar ook als u gewoon even wil ‘buurten’ over vroeger, het
dorp Wouw of Heerle, Moerstraten en Wouwse Plantage, bent u van harte welkom.

Kinderspeelgoed het Heemhuys
De puddingvormen zijn opgeruimd in het Heemhuys aan de Bergsestraat 1 in Wouw en
nu is er een kleine expositie van nostalgisch speelgoed.
Maria Schrooyen uit Eindhoven heeft een gedeelte van haar verzameling beschikbaar
gesteld om die ook eens in haar geboortedorp te tonen. Zij heeft in Eindhoven een van de
grootste houtenspeelgoed winkels van Nederland en een speelgoedmuseumpje. In haar
verzameling zijn oude bordspelen te zien zoals ganzenbord, wedrenspel en verkeerspel,
maar ook provinciepuzzels, blaasvoetbal, ezeltje prik en vlechtmatjes.
Elektro en het voor die tijd zeer magische spel ‘robot’ zitten in haar collectie. Geactiveerd
door een ‘witte kat batterij’ geeft het robotje op het middelspiegeltje nog steeds het
juiste antwoord aan. Ook kleinere spellen zoals het advertentiespel, vlooienspel, diverse
kwartetten, zwarte piet en pim pam pet, zijn in hun originele oude verpakking te
bewonderen.
Al is de ruimte in het Heemhuys niet zo groot ook enkele poppenwagentjes, een
hobbelpaard, een houten stepje en een vliegende Hollander zijn al in de etalage te
bewonderen. Deze gezamenlijke activiteit in het pand van VVV Wouw en heemkundekring
‘De Vierschaer’ is er op gericht om Wouw voor inwoners en toeristen aantrekkelijker te
maken. Het staat altijd vrij om zo maar eens binnen te lopen en er een kijkje te komen
nemen. Dat kan gratis tijdens de openingsuren van de VVV op maandag tot en met zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur.

Wouwse winkeltjes

Er wordt op dit moment hard gewerkt om een
boek samen te stellen over Wouwse winkels en
bedrijven uit de periode 1950-1975. Zowel uit
eigen ervaring als uit het archief hebben we al de
nodige informatie, maar graag willen we de
medewerking van onze lezers inroepen.
Wie iets kan vertellen over de vele winkels die
toen in het dorp Wouw waren of wie foto’s heeft
van die winkels, zowel aan de binnen- als aan de
buitenkant is altijd welkom. U kunt contact
opnemen met Karel Schrooyen (0165 302 513) of
met René Hermans (0165 301 821).
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