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Van de voorzitter
Huisvesting Heemhuys
Moeizame onderhandelingen en vorderingen nemen inmiddels al een half jaar veel tijd in beslag
om een geschikte ruimte te vinden voor onze vereniging. Temeer daar we ook van ‘De
Rotselaar’ bericht hebben ontvangen, dat we de voorraad boeken voor de boekenmarkten
dienen te verwijderen uit ‘De Kapel’ en de ruimte leeg moet worden opgeleverd per 12 juli 2017.
Nog steeds in beeld is ons verzoek bij de gemeente om het voorste gedeelte van de
leegstaande voormalige bibliotheek, links van de jeu-de-boulesbaan, te mogen gebruiken.
Maandag 3 april vond het laatste overleg met twee ambtenaren van de gemeente plaats op de
locatie in Wouw. De vraag was: een huurovereenkomst voor langere termijn met meer
zekerheid, maar voor ons veel te duur voor € 40,00 per m2 of een gebruikersovereenkomst
die goedkoper is, maar met een
opzegtermijn van slechts een maand.
In beide gevallen dient ‘De Vierschaer’
kosten te maken, door het halletje van de
huidige nooduitgang te voorzien van een
buitendeur met veiligheidsslot en de
nooddraaideur aan te passen. Verder een
toegangsdeur van hal naar de te
gebruiken ruimte en het plaatsen van een
keukenblok met aanpassingen en het
nodige schilderwerk. Wij schatten deze
aanloopkosten al gauw op een paar
duizend euro, waarbij vrijwilligersinzet een
voorwaarde is.
Verrassend was de ontvangst op 12 juni van de gemeente van een herziene
gebruikersovereenkomst. Hierin was een extra artikel opgenomen, waarbij voor gas, water en
licht een vergoeding van € 1200,00 per jaar moet worden betaald. Daarnaast dient vooraf een
waarborgsom van € 500,00 te worden voldaan. Al met al gewoon te duur en daarom niet
verantwoord.
Ons laatste verzoek twee weken geleden aan de gemeente betrof af te zien van deze
gebruikersovereenkomst en de bedoelde ruimte kosteloos te mogen mogen gebruiken als pure
opslag en waarbij toegang alleen plaats vindt via de beheerder van de ‘Geerhoek’ tijdens de
openingstijden. Hierover hopen we snel uitsluitsel te krijgen.
Mariëtte Gonzalez, de eigenaresse van ons huidige
onderkomen, heeft inmiddels de voorste ruimte volledig
ingericht als VVV-presentatie. Wél mag ‘De Vierschaer’ de
reguliere openstellingen door René en Adriënne Hermans
blijven voortzetten in deze ruimte, evenals onze
bestuursvergaderingen. Zo ook de kubus met het
maandelijks te raden voorwerp in de vitrine. Ook zullen de
artikelen van ‘De Vierschaer’ blijvend worden gepresenteerd
en verkocht.

Tot slot wil ik u melden dat ons bestuurslid Frans Schuurbiers al enkele maanden afwezig is
wegens gezondheidsklachten. We hebben regelmatig contact met elkaar en het gaat naar
omstandigheden redelijk en Frans was op de boekenmarkt weer present als toezichthouder en
‘kramer’!
Rest mij u, namens het bestuur, een goede en ontspannen zomervakantie toe te wensen.
André Dingemans (Voorzitter Hkk. 'De Vierschaer')

AGENDA
De agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit:
• Dinsdag 18 juli: Heemhuys open van 14.00 tot 16.00 en van 18.30-20.30 uur.
• Woensdag 19 juli: Rondleiding Landgoed Wouwse Plantage om 14.00 uur.
• Woensdag 26 juli: Rondleiding Landgoed Wouwse Plantage om 14.00 uur.
• Dinsdag 1 augustus: Heemhuys open van 14.00 tot 16.00 en van 18.30-20.30 uur.
• Woensdag 2 augustus: Rondleiding Landgoed Wouwse Plantage om 14.00 uur.
• Zondag 6 augustus: Boekenmarkt op braderie Wouwse Plantage.
• Woensdag 8 augustus: Rondleiding Landgoed Wouwse Plantage om 14.00 uur.
• Dinsdag 15 augustus: Heemhuys open van 14.00 tot 16.00 en van 18.30-20.30 uur.
• Dinsdag 29 augustus: Heemhuys open van 14.00 tot 16.00 en van 18.30-20.30 uur.
• Donderdag 14 september: Bestuursvergadering.
• Zaterdag 16 september: Vierschaerexcursie naar Uden (zie informatie elders).
• Dinsdag 19 september: Heemhuys open van 14.00 tot 16.00 en van 18.30-20.30 uur.
• Zaterdag 23 september: Wandeling naar het Kasteelterrein. Vertrek om 10.00 uur vanaf het Torenplein.
Opgeven bij het Tongelohuys in Roosendaal
• September: Tijdschrift nr. 3-2017.
• Dinsdag 3 oktober: Heemhuys open van 14.00 tot 16.00 en van 18.30-20.30 uur.
• Donderdag 12 oktober: Bestuursvergadering.
• Oktober/november: Lezing over Wouwse winkels en bedrijven door René Hermans.
• Dinsdag 7 november: Heemhuys open van 14.00 tot 16.00 en van 18.30-20.30 uur.
• Donderdag 16 november: Bestuursvergadering.
• Dinsdag 21 november: Heemhuys open van 14.00 tot 16.00 en van 18.30-20.30 uur.
• Woensdag 22 november lezing over Wouwse cafés in De Geerhoek om 14.00 uur door René Hermans
(Organisatie KBO Wouw)
• Dinsdag 12 december: Heemhuys open van 14.00 tot 16.00 en van 18.30 tot 20.30 uur.
• Donderdag 14 december: Bestuursvergadering.
In de winter is er nog een lezing. Aanvullingen op het programma komen in de volgende nieuwsbrief en zo
nodig in een digitale nieuwsbrief.

Opgeven voor excursie naar Uden op 16 september
Ook dit jaar gaan we weer in verenigingsverband een
excursie maken. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 16
september en ons brengen naar het Brabantse Uden en
omgeving.
We vertrekken om 8.30 uur tegenover de Jumbo vanuit
Wouw en zullen rond kwart vóór tien uur arriveren op de
vliegbasis Volkel nabij Uden. Uniek is dat we daar mogen
komen. We worden er ontvangen met koffie en
worstenbrood. Daarna gaan we naar het museum De
Typhoon op de vliegbasis en krijgen daar een uitleg over de

geschiedenis van deze militaire basis, die tijdens de Tweede Wereldoorlog operationeel is
gemaakt door de Duitsers. Ook krijgen we er een rondleiding.
Rond 12.30 gaan we dan lunchen in ‘t Klooster, waar U kunt genieten van een uitgebreide
Brabantse koffietafel.
Rond 13.30 uur brengen we een bezoek aan het Heemhuis van Uden, waar we een korte lezing
over het Vluchtoord Uden zullen krijgen van ons lid Henk Hellegers, die tevens burgemeester
van Uden is. Uden is een van de vier gemeenten, die
een Vluchtoord hebben gehad. Daar zaten maar
liefst 10.000 Belgische vluchtelingen tijdens de
Eerste Wereldoorlog, het dubbele van het toenmalige
inwonertal. Hierna gaan we het gebied rond dat
Vluchtoord bezoeken. Daarbij zien we ook de kapel
Vluchtoord, welke bij gelegenheid van de
honderdjarige herdenking is heropgericht. De door de
vluchtelingen aangelegde wielerbaan is ook in ere
hersteld. Henk Hellegers schreef ook een boek over het vluchtoord en alles wat er omheen
gebeurde.
Rond 16.00 uur zal dit programmaonderdeel afgesloten worden en kunt
U nog een uurtje genieten van het mooie centrum van Uden met zijn vele
horecagelegenheden.
Rond 17.00 uur zullen we weer de bus ingaan, waarna we tegen 18.30
terug zijn in Wouw.
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 0165-302834. 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.
Uw organisator Kees Bovée

Heemhuys kan weer bezocht worden
WOUW – Het Heemhuys aan de Bergsestraat 1 blijft ook de komende maanden
regelmatig open. Houd er wel rekening mee dat het Heemhuys de komende maanden
verplaatst kan worden naar een nieuwe locatie. Maar wij houden u op de hoogte.
dinsdag 18 juli
dinsdag 1 augustus
dinsdag 15 augustus
dinsdag 29 augustus
dinsdag 19 september
dinsdag 3 oktober
dinsdag 24 oktober
dinsdag 7 november
dinsdag 21 november
dinsdag 12 december
data voor 2018 volgen nog
De openingstijden zijn van 14.00 tot 16.00 uur en van 18.30 tot 20.30 uur.
Op de openingsdagen kan men (gratis) terecht voor stamboomgegevens, het bekijken van de
ansichtkaartencollectie, 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.

Het voorwerp van de maand is .........?
WOUW – Op de roze kubus in de etalage van het Heemhuys aan de Bergsestraat
stonden de afgelopen maanden weer verschillende voorwerpen.

Tot 1 augustus ligt er een nieuw voorwerp. Op bijgaande
foto is te zien welk voorwerp nu bij de VVV op de kubus
ligt. Uit de goede inzendingen trekken we een winnaar en
die krijgt een leuk prijsje van heemkundekring De
Vierschaer. U kunt een formulier inleveren in het
Heemhuys, maar u mag ook per mail reageren op
martel6@hetnet.nl.

Bidprentjescollectie groeit gestaag
De bidprentjescollectie van De Vierschaer groeit nog steeds.
Annelies Cuperus is wekelijks actief om alle nieuw prentjes in het
systeem te zetten. Op dit moment zijn er 9.365 prentjes van
mensen die iets met de vier Wouwse dorpen te maken hebben.
De collectie prentjes van mensen van ‘buiten Wouw’ is een stuk
groter, want daar zitten 31.088 exemplaren in. Samen gaat het
dus om 40.453 exemplaren. Nieuwe prentjes zijn altijd welkom bij
Annelies Cuperus.
Voor genealogen is de achterkant natuurlijk interessant, maar
ook de voorkant bevat vaak veel informatie. Zo is er een serie
van de veertien kruiswegstaties. Op de foto vier van deze statie,
met aan de achterzijde vaak Wouwse mensen die overleden
zijn.

Geef uw mailadres door voor kostenbesparing
Tijdens de jaarvergadering bleek dat onze vereniging in 2016 een minder goed financieel jaar
achter de rug heeft. Dat komt voornamelijk, omdat er geen grote extra inkomsten meer zijn, zoals
vroeger de landgoeddagen.
De contributie is zelfs niet meer toereikend om het
COLOFON
boekje vier keer per jaar te laten verschijnen. De
Nieuwsbrief van heemkundekring
vergadering heeft daarom aangedrongen op bezuiniging,
De Vierschaer Wouw
ISSN-nummer: 1384-7902
zoeken naar sponsering en hogere eigen bijdragen voor de
jaarlijkse excursie. In het uiterste geval volgt een kleine
Secretariaat:
verhoging van de jaarlijkse contributie. Dat is overigens
Postbus 57, 4724 ZH Wouw
niet zo gek, want alle omliggende kringen zitten op 20 euro
Heemhuys:
of meer. Een besparing kan ook gerealiseerd worden op de
Bergsestraat 1, Wouw.
nieuwsbrieven. Er zijn nog veel leden die deze brief op
E-mail: secretaris@de-vierschaer-wouw.nl
papier willen, terwijl ze toch over een emailadres
website: www.de-vierschaer-wouw.nl
beschikken. Wij willen deze mensen vragen om toch hun
website: www.kasteelvanwouw.nl
mailadres aan de secretaris door te geven, zodat de
Redactieadres nieuwsbrief:
drukkosten omlaag kunnen.
René Hermans
Tel. 0165 30 18 21
e-mail: martel6@hetnet.nl

Wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers
en bestuursleden. Bij het bestuur of in het
Heemhuys krijgt u alle informatie.

Foto’s:
Adriënne en René Hermans en diverse
websites

