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Voorwoord
Na een mooie zomer met rondleidingen op het landgoed, volgde een nazomer met veel activiteiten in
onze dorpen. Ondertussen werden plannen gemaakt door de stichting Katholiek Primair Onderwijs
(KPO) in samenwerking met de gemeente om in Wouw een Kindcentrum te bouwen.
In die plannen verdwijnt de bibliotheekvleugel van De Geerhoek en dat betekent dat we voor de
zoveelste keer een ander onderkomen moeten zoeken. Wie helpt ons?, is de dringende vraag. Het
liefst hebben we een ruimte waar we niet alleen onze bibliotheek onder kunnen brengen, maar ook
een plaats voor onze voorraad tijdschriften, de uitgebreide fotocollectie en de spullen die we graag
ten tentoon willen stellen.
Natuurlijk willen we ook de boeken voor de verkoop ergens opslaan, want daar halen we jaarlijks
het nodige geld mee op voor andere activiteiten, zoals lezingen en excursies. Die ruimte willen we
best huren tegen een redelijk bedrag, want we moeten wel rond zien te komen zonder subsidie van
de gemeente.
Maar mogelijk dat de gemeente iets heeft, zoals de kapel in de Kloosterstraat die nu weer leeg
staat!
Excursie.
De jaarlijkse excursie op zaterdag 21
september naar Boom en Mechelen was weer
een succes met een volle bus deelnemers.
Dankzij Kees en Annie Bovée kon weer een
mooi programma in elkaar gezet worden.
Natuurlijk moeten we ook ons quizteam
feliciteren. Voor de twaalfde keer werd een
eerste plaats in de wacht gesleept. Dat
betekende eigenlijk dat we volgend jaar de
quiz moeten organiseren, maar het team uit
Klundert gaat dat voor ons doen. Daarvoor
onze hartelijke dank.
In deze nieuwsbrief vragen we ook alvast aandacht voor de jaarvergadering op 27 maart 2020.
Waar die gehouden gaat worden, is nog niet bekend, maar dat krijgt u van ons zo snel mogelijk te
horen. Tot slot willen wij alle vrijwilligers weer bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar.
Alleen met hun hulp kan een vereniging draaiende worden gehouden.
Als waardering daarvoor hebben wij besloten om in het vroege voorjaar van 2020 bij voorkeur een
zondagmiddag , op een daarvoor geschikte locatie bij elkaar te komen onder het genot van een
hapje en een drankje.
Wij wensen u alvast prettige kerstdagen toe en een goede jaarwisseling en voor 2020 alle goeds in
een goede gezondheid.

André Dingemans, voorzitter Hkk. ‘De Vierschaer’

AGENDA
De agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit:
• Dinsdag 10 december Heemhuys open van 13.30 tot 16.00 uur.
• Zaterdag 14 december Boekenmarkt in De Geerhoek van 10.00 tot 15.30 uur.
• Zondag 15 december Boekenmarkt in de Geerhoek van 10.00 tot 15.30 uur.
• Woensdag 15 januari 2020 bestuursvergadering.
• Dinsdag 11 februari Heemhuys kan bezocht worden van 13.30 tot 16.00 uur.
• Woensdag 19 februari bestuursvergadering.
• Woensdag 18 maart bestuursvergadering.
• Vrijdag 20 maart lezing Kasteel van Wouw en ijzertijdvondsten in De Hoogt.
• Vrijdag 27 maart algemene jaarvergadering en strijd om de Vierschaertrofee.
• Woensdag 15 april bestuursvergadering.
• Vrijdag 27 november regionale quiz in Klundert.

VERSLAG VAN DE EXCURSIE NAAR DE
RUPELSTREEK EN MECHELEN
Op zaterdagmorgen 21 september vertrokken we met 53 personen naar het EMABB
(Ecomuseum en Archief van de Booms Baksteen) in het plaatsje Noeveren. Daar werden
we ontvangen met koffie, waar een Wouwse appelflap aan werd toegevoegd.
Al gauw zat de stemming er in en werd de ene groep naar een honderd jaar oud filmpje
gestuurd om de werkzaamheden rondom het maken van bakstenen te bekijken, terwijl de
andere groep begon aan een rondleiding. De gids liet de steenbakkerij zien én een huisje van
de arbeider. Daar sprak de 87 jaar oude gids Jan Verschaeren met verve over. Verhalen over
de werkzaamheden, de kinderarbeid en de hygiëne kregen een aandachtig gehoor van onze
deelnemers. Vooral het kauwen op tabak, natuurlijk gevolgd door het uitspuwen en mikken in
de kwispedoor lokte nogal wat
reacties uit.
Na dit geslaagde bezoek van
ongeveer twee uur reden we naar
Mechelen, waar in restaurant Theatrium een lunch op ons stond te
wachten. Het was er druk, maar we
konden er de boterhammen met kaas
en snijwaren én krentenbollen eten.
Daarna werd er een korte wandeling
naar het VVV-gebouw gemaakt, waar
de groep weer in tweeën werd
gesplitst. Één groep wandelde met
een gids door het centrum van
Mechelen en bezocht daarbij de SintPieter-en-Paulkerk, een barokke
Het arbeidershuisje met de kwispedoor (Foto Kees Trouw)
jezuïetenkerk én de Sint-Janskerk,
een gotische kerk maar wel met het barokke drieluik ‘De aanbidding der wijzen’ van Rubens.
Het was een interessante wandeling, die liet zien dat Mechelen in het verleden een zeer grote
rol heeft gespeeld.
De andere groep ging met een gids naar de Beiaardschool, die wereldberoemd is en leerlingen
uit de hele wereld trekt. De gids liet ook zien een goede leerling te zijn door een klankspel te
geven; verder werd uitleg gegeven over dit klokkenspel en de rol die het nog steeds in de
wereld speelt.

En toen was het 16.00 uur en kon iedereen op zijn eigen manier verder Mechelen ontdekken.
Het was warm en velen zagen een terrasje dan ook wel zitten, maar sommigen gingen nog
even de Sint-Romboutskathedraal in om het mooie interieur van deze veertiende eeuwse

Beelden van de kathedraal en andere fraaie gebouwen in Mechelen (Foto’s Kees Trouw

kathedraal te bekijken.
Rond 17.30 uur vertrok de bus en een klein uurtje later stonden we weer in Wouw. Het was een
drukke dag, maar weer wel zeer de moeite waard, hoorde ik bij het afscheid! En daar was het
om te doen!
Uw organisator

Kees Bovée

Het voorwerp van de maand
Op de roze kubus in de etalage van het Heemhuys aan de Bergsestraat lag weer een nieuw
voorwerp. Het was deze keer een ouderwets blikopener. Er kwamen heel wat goede oplossingen
binnen. Per mail kwamen tien goede oplossingen binnen en in het Heemhuys nog eens tien Eén
inzender dacht dat het om een glassnijder ging. Die moeten we teleurstellen.
Na loting gaat de prijs naar J. van ’t Slot in Heerle en die krijgt de prijs thuisbezorgd.
Tot en met 31 december staat er weer een nieuw voorwerp
op de roze kubus en om u wat op weg te helpen willen we wel
verklappen dat het beslist geen borrelglaasje is!
Oplossingen kunnen tot 31 december ingeleverd worden bij
de VVV in Wouw. Dat kan ook per mail naar
martel6@hetnet.nl. Vanaf 1 januari proberen we weer een
nieuw voorwerp op de roze kubus te plaatsen.
Mocht u elke maand willen volgen wat er op de kubus ligt,
dan kunt u dat op de kubus bekijken of op de website van
‘De Krant’, want ook in dat blad is elke maand het nieuwe
voorwerp te zien.

Heemhuys nog maar beperkt open
Het Heemhuys aan de Bergsestraat 1 blijft ook het
komende jaar 2020 nog open. Maar het wordt nu maar één
keer per kwartaal, want het aantal bezoekers is erg
gedaald.

Mocht u iets willen weten dan bestaat er natuurlijk altijd de mogelijkheid om te mailen naar
martel6@hetnet.nl of bellen naar 0165 301 821.
dinsdag 11 februari
dinsdag 12 mei
dinsdag 18 augustus
dinsdag 17 november
Steeds van 13.30 tot 16.00 uur

Jaarvergadering op 27 maart met strijd om Vierschaertrofee

De jaarvergadering staat in 2020 gepland op vrijdag 27 maart. Op dit moment is nog niet
bekend waar de bijeenkomst wordt gehouden, maar u kunt de datum alvast in uw agenda
opnemen.
Op deze bijeenkomst worden vaste punten afgewerkt, zoals de jaarverslagen, zowel van de
secretaris als het financiële verslag. Natuurlijk hopen we nieuwe
bestuursleden te kunnen benoemen, want op dit moment bestaat
het bestuur alleen uit een voorzitter en een secretaris die ook de
ledenadministratie en de financiën verzorgt. Dus wat extra mensen
zijn altijd welkom.
Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de geplande
activiteiten voor 2020 en het grote probleem dat zich voor gaat
doen als de bibliotheekvleugel van de Geerhoek wordt afgebroken.
Daar staan al onze spullen en de boeken van de boekenmarkt
opgeslagen. Wie een oplossing heeft, kan die natuurlijk aandragen,
maar liever nog per direct.
Aan het eind van de vergadering wordt gestreden om de Vierschaertrofee. Die is nu in
handen van Camiel Bastiaanse en hij zal de quiz maken en aan het eind de trofee aan de
winnaar overhandigden. Iedereen is op die jaarvergadering welkom om te proberen de quiz
te winnen. Noteer dus 27 maart 2020

Vierschaerteam wint voor de 12de keer regionale quiz
Dit jaar was de regionale quiz in Fijnaart in De Parel. Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen
had de organisatie perfect voor elkaar, maar men heeft daar de nodige ervaring met de quiz
tijdens de Fendertse Week.
In de schitterende accommodatie
gingen de kringen, na een inleidend
woord van voorzitter Jan Dierks, aan
de slag met de vragen. Speaker Jan
Willem van Bodegom stelde die, maar
ze waren ook op vier levensgrote
schermen zichtbaar. Er waren acht
rondes met steeds tien terugkerende
categorieën en bovendien vier doevragen. De prenten van WestBrabantse
dorpen
van
Jurgen
Katzman, kunstwerken op rotondes,
wereldbewoners
en
bouwkundige
termen.
Bijzonder was dat een danspaar bij
elke tiende vraag in de theorierondes
Ons quizteams, behalve René Hermans, die de foto maakte

een dans deed waarvan de naam genoteerd moest worden. Veel vragen gingen over de historie
van de regio, dieren, het jaar 1999, de Tweede wereldoorlog en reclameslogans. De categorie
‘oude auto’s’ zorgde voor veel herkenning, maar welk merk was het ook al weer? De
vredesverdragen leverden soms nieuwe kennis op, want wie weet waar het ‘Verdrag der XVIII
artikelen’ bij hoort? Dat is de overeenkomst die aan de Belgische revolutionairen van 1830 door
de grote Europese mogendheden werd opgelegd als basis voor de boedelscheiding tussen de
Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. Zo nooit meer vergeten!
Een nieuwigheid was de superronde die de kring gemaakt had. Daarbij werd over de plaatsen
waar de 21 deelnemende kringen vandaan kwamen een vraag gesteld en die 22 vragen, want
ook over Fijnaart wilde men iets weten, leverden dan weer de nodige punten op.
Halverwege de avond werd een tussenstand bekend gemaakt en toen stond onze kring al
bovenaan. Ondanks dat de ploeg met Willem-Jan Joachems, Ton de Bruijn, Frank Schijven,
Camiel Bastiaanse, Jules Hoendervangers, Kees Bovée, Adriënne en René Hermans het
gevoel hadden dat ze veel dingen niet wisten, bleek aan het eind van de avond dat ze
anderhalve punt meer hadden dan Die Overdraghe uit Klundert. Met de enorme trofee, gemaakt
door Karel Schrooyen, vertrok de ploeg weer richting Wouw. Na overleg met de kring uit
Klundert bleek dat deze kring graag in 2020 de organisatie op zich neemt van het gebeuren.
Uitslag: 1. De Vierschaer (Wouw) 91 punten; 2. Die Overdraghe (Klundert) 89,5 punten; 3. Jan
uten Houte (Etten-Leur) 86,5 punten; 4. De Heerlijckheid Nispen 85,5 punten; 5. Swerter Scive
(Schijf) en De Honderd Hoeven (Hoeven) 83,5 punten.

Onze bidprentjescollectie groeit nog steeds
Annelies Cuperus heeft het er maar druk mee. Regelmatig worden er prentjes bij haar gebracht.
Onlangs nog kwam Loes van de Maagdenberg-Van der Heijden met een groot aantal, meest
oude prentjes. Die zijn inmiddels verwerkt en dat betekende weer een mooie aanvulling op onze
collectie.
Wie interesse heeft in een kopie van een prentje, kan altijd bij Annelies terecht. Soms zijn er
meerdere exemplaren van een bidprentje aanwezig en dan kan het zo maar zijn dat er een
origineel exemplaar ter beschikking is.
Momenteel zijn er bijna 10.000 Wouwse prentjes in de collectie ondergebracht en die groeit nog
steeds. Vindt u bij het opruimen van de zolder een doos met prentjes, gooi ze dan niet weg,
maar stel ze a.u.b. beschikbaar aan onze vereniging. Dat kan door ze af te geven bij het
Heemhuys, Bergsestraat 1 in Wouw of door contact op
te nemen met Annelies.
COLOFON

Wij zoeken ruimte!!
Zoals u in het voorwoord hebt kunnen zien, zijn
wij op zoek naar een geschikte ruimte voor onze
kring. Eigenlijk zoeken we een onderkomen waar
we alles kwijt kunnen, van de bibliotheek tot de
fotocollectie, de bidprentjescollectie, onze
voorwerpen en alles wat door onze kring
beheerd
wordt.
Een
eigen
(kleine)
vergaderruimte en een keukentje om een kopje
koffie of thee te zetten. Ook onze computer en
printer zouden er een plekje moeten vinden.
Hebt u een idee? Laat het ons weten!
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