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Van de voorzitter
Huisvesting Heemhuys
Vlak na het verschijnen van de vorige nieuwsbrief werd ons eind december meegedeeld,
dat de VVV gezien de ontwikkelingen en ambities graag de gehele ruimte zelf in gebruik
wil gaan nemen. Daar waren wij uiteraard erg door verrast en wij stonden niet te juichen.
De aanloop van bezoekers in het Heemhuys zit er goed in op de open middagen en
avonden om de veertien dagen. René en Adriënne Hermans voorzien de mensen van
informatie of maken zomaar een praatje over vroeger. Oude foto`s en teksten worden
aangeleverd, gescand en weer mee terug gegeven. Echt een intiem cultureel rustpunt
op een goede ‘zichtlocatie’. Vind maar zo snel een
vergelijkbare locatie!
De eigenaresse Mariëtte Gonzalez, heeft ons wél
aangeboden deze openstellingen te mogen blijven
voortzetten, evenals onze maandelijkse bestuursvergadering. Ook de kubus met het maandelijks te raden
voorwerp mag in de vitrine blijven. Een en ander zal
afhangen van het vinden van een nieuwe locatie.
Wij zijn meteen na de jaarwisseling naarstig op zoek
gegaan naar een geschikte locatie. Meer dan een
Het Heemhuys toen wij er in
handvol aan verschillende leegstaande locaties waren
2013 in trokken
voorhanden. Deze zijn allemaal bezocht en er hebben
goede gesprekken plaats gevonden. Echter steeds zonder resultaat; variërend van een
op handen zijnde reorganisatie of object in de verkoop of moeizaam bereikbaar op een
etage met alleen maar een trappenhuis of te duur. Toch is er zicht op een oplossing.
Ons laatste bezoek en gesprek van René en mij met wethouder Toine Theunis van de
gemeente Roosendaal, betreft ons verzoek om het voorste gedeelte van de leegstaande
voormalige bibliotheek, links van de jeu-de-boulesbaan, te mogen gebruiken. Hierop is
positief gereageerd. Nadeel is wel, dat zodra de gemeente een nieuwe huurder of koper
heeft voor de gehele bibliotheek wij er dan ook meteen uit moeten. Dat risico nemen we
maar.
Maandag 3 april a.s. vindt het laatste overleg met de gemeente plaats op locatie.
Belangrijkste op dit moment is dat we een nieuwe locatie hebben en in goede
verstandhouding ons huidige Heemhuys kunnen verlaten.
Voorjaarsschoonmaak.
Mocht u oude spullen tegenkomen met mogelijk cultuur-historische
waarde, gooi ze dan niet te snel weg, want mogelijk zijn ze voor
een heemkundekring (erfgoedkring) wel van waarde. Te denken
valt ook aan oude brieven, beschreven ansichtkaarten, oude
teksten, foto`s enz. Ze worden eventueel gescand en mee terug
gegeven op de open middagen en avonden; maar u mag ook
telefonisch contact opnemen.

Bestuursfuncties.
Wij functioneren al enkele jaren met een duidelijke
onderbezetting aan bestuursleden met slechts vier personen.
Daardoor komen veel taken steeds terecht bij dezelfde mensen
en dat is niet altijd even prettig en doeltreffend.
Wederom doen wij een beroep op u om mee te denken voor
nieuwe bestuursleden; vooral de vacature van penningmeester
zou het huidige bestuur flink kunnen ontlasten.
André Dingemans (Voorzitter Hkk. 'De Vierschaer')

AGENDA
De agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit:
• Dinsdag 11 april: Heemhuys open van 14.00 tot 16.00 en van 18.30-20.30 uur.
• Donderdag 13 april: Bestuursvergadering in het Heemhuys.
• Dinsdag 2 mei: Heemhuys open van 14.00 tot 16.00 en van 18.30-20.30 uur.
• Donderdag 11 mei: Bestuursvergadering in het Heemhuys.
• Dinsdag 16 mei: Heemhuys open van 14.00 tot 16.00 en van 18.30-20.30 uur.
• Dinsdag 6 juni: Heemhuys open van 14.00 tot 16.00. ’s avonds gesloten.
• Zondag 11 juni: Boekenmarkt op braderie Wouw.
• Juni: Tijdschrift nr. 2-2017
• Donderdag 15 juni: Bestuursvergadering in het Heemhuys.
• Dinsdag 20 juni: Heemhuys open van 14.00 tot 16.00 en van 18.30-20.30 uur.
• Dinsdag 4 juli: Heemhuys open van 14.00 tot 16.00. ’s avonds gesloten.
• 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.
• Zaterdag 16 september: Vierschaerexcursie.
• September: Tijdschrift nr. 3-2017
In het najaar is er nog een lezing. Aanvullingen op het programma komen in de volgende nieuwsbrief
en zo nodig in een digitale nieuwsbrief.

EXCURSIE OP 16 SEPTEMBER
We hebben veel vaste mensen die jaarlijks met onze
excursie meegaan. De datum van die excursie is
inmiddels bekend en dat wordt zaterdag 16
september. Over de bestemming wordt nog
nagedacht. Er zijn verschillende interessante opties,
zoals een bezoek aan Uden met een kijkje op
vliegbasis Volkel, een excursie naar het Belgische
vluchtoord uit de Eerste Wereldoorlog en een bezoek aan een hertenboerderij. Maar ook het

Westland en de Tweede Maasvlakte zijn interessant. Kees en Annie Bovée zijn zich druk aan
het oriënteren en hebben nog heel veel bestemmingen in gedachten. U hoort er nog van in de
volgende nieuwsbrief of een digitale uitgave. Mogelijk dat u ook rekening moet houden met een
prijsverhoging, want tot nu toe werd de bus volledig door de vereniging betaald. Tijdens de
jaarvergadering is daarover van gedachten gewisseld.

René Hermans wint Vierschaertrofee
René Hermans is winnaar geworden van de Vierschaertrofee. Na de
jaarvergadering op 24 maart werden de aanwezigen in groepen
verdeeld die het tegen elkaar opnamen in de quiz die door Camiel
Bastiaanse was samengesteld.
Tijdens vier voorronden kwamen steeds tien categorieën aan bod: nieuws
in 2016, ruimtevaart, Efteling, 1917, VOC, Raad de plaats, wielrennen,
natuur en muziek. Daarnaast waren er drie doevragen waarbij de
deelnemers de namen van Europese zeeën is moesten vullen, de namen van 20
sportverenigingen dienden te traceren en
twintig Nederlandse plaatsnamen. Dat moest in
de vorm van een soort raadsel. De
burgemeester wilde een boom planten, maar liet
zijn ……………….. Wie daar Bodegraven in vulde,
kreeg een punt. En zo waren er een twintigtal.
Na dit deel van de quiz kreeg het winnende
team tien Wouwse vragen voorgeschoteld om de
tanden op stuk te bijten. Dat resulteerde in een
overwinning voor René Hermans met 7 punten voor Huub Jonckheere met 4 punten, Piet
Hoendervangers met 2 punten en Ton de Bruijn met 1 punt. Voor de winnaar de
Vierschaertrofee en een VVV-pakket en de opdracht om volgend jaar de quiz in elkaar te
steken.

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.
Zo lag er een haak om zakken op te pakken.
Jac. Buijsen uit Heerle werd door loting de
winnaar. In de maand februari was dat een klein
apparaatje om de punt van een sigaar af te
halen, zodat een roker gemakkelijk aan de
sigaar kon zuigen om de rook binnen te halen. Niemand noteerde het juiste antwoord.
Tot 1 april 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.

Heemhuys kan weer bezocht worden
WOUW – Het Heemhuys aan de Bergsestraat 1 blijft ook in 2017 regelmatig open. Het
Heemhuys is in de komende maanden op onderstaande dagen geopend. 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 11 april
dinsdag 6 juni (middag)
dinsdag 18 juli
dinsdag 29 augustus

dinsdag 2 mei
dinsdag 20 juni
dinsdag 1 augustus
overige data volgen nog

dinsdag 16 mei
dinsdag 4 juli (middag)
dinsdag 15 augustus

De openingstijden zijn van 14.00 tot 16.00 uur en van 18.30 tot 20.30 uur. Let op, want op 6 juni
en 4 juli is het Heemhuys alleen in de middag open.
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. Of even
rondkijken op de mini-expositie die er steeds wordt gehouden.

Bidprentjescollectie groeit gestaag
De bidprentjescollectie van De Vierschaer die keurig door Annelies Cuperus wordt bijgehouden,
breidt zich nog steeds uit. Op dit moment zijn er 9.341 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 31.042 exemplaren in. Samen gaat het dus om 40.383
exemplaren. Nieuwe prentjes zijn altijd welkom bij Annelies Cuperus.

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 land-goeddagen.
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
zoeken naar sponsering en hogere eigen bijdragen voor de
ISSN-nummer: 1384-7902
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
papier willen, terwijl ze toch over een emailadres
E-mail: secretaris@de-vierschaer-wouw.nl
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
drukkosten omlaag kunnen.
Redactieadres nieuwsbrief:

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

René Hermans
Tel. 0165 30 18 21
e-mail: martel6@hetnet.nl
Foto’s:
Adriënne en René Hermans en diverse
websites

