
 

 

 

 

Van de voorzitter 
 

Terugblik 
Op zondagmiddag 25 november hebben we met ongeveer veertig vrijwilligers een 
gemoedelijke en ontspannen middag doorgebracht in molen ‘De Arend’ aan de Akkerstraat 
met een hapje en een drankje. Dit samenzijn was de kroon op het werk voor de vrijwilligers 
voor hun inzet tijdens de activiteiten in het afgelopen jaar. Vooral de gezamenlijke inzet 
tijdens de Kastelendag op Tweede Pinksterdag op het landgoed Wouwse Plantage zorgde er 
voor dat deze dag een daverend succes werd. Ook de ambiance in de molen bleek een schot 
in de roos en is zeker voor herhaling vatbaar.  
Op zaterdag 8 en zondag 9 december werd onder leiding van René en Adriënne Hermans 
een tweede boekenmarkt georganiseerd in de voormalige bibliotheek. De formule om dit in 
combinatie te doen met een speciale activiteit in De Geerhoek, zoals de kleindierenshow en 
een vogelexpositie, bleek een groot succes en we hopen dit jaar wederom op eenzelfde 
succes en samenwerking. 
 

Bestuur 
Al eerder hebben we melding gemaakt 
van de gezondheidstoestand van Frans 
Schuurbiers (83), die afgelopen jaar een 
wat teruggetrokken bestaan heeft 
geleid en ik heb hem thuis regelmatig 
bijgepraat over de gang van zaken en 
activiteiten van ‘De Vierschaer’. Onlangs 
heb ik Frans weer bezocht en hij heeft 
aangegeven te willen stoppen als 
bestuurslid. Hij gaf daarbij verontschul-
digend aan: ,,Het gaat écht niet meer!” 

Hij had het er erg moeilijk mee. Uiteraard danken wij Frans alvast vanaf hier voor zijn 
jarenlange trouwe inzet voor ‘De Vierschaer’. 
Concreet betekent dit, dat we nog slechts met twee bestuursleden de vereniging draaiend 
moeten houden. Eerdere werving heeft niet tot resultaat geleid. Dat is niet nieuw, want op 
regionale bijeenkomsten van Brabants Heem blijkt dit volgens voorzitter Otte Stroucken 
een probleem waar veel verenigingen mee te kampen hebben of krijgen. Dit geldt ook voor 
de afdelingen in Roosendaal en Nispen. Na te denken valt over een overkoepelend bestuur 
met algemene taken en waarbij uiteraard de afdelingen hun eigen lokale en financiële 
identiteit te allen tijde blijven behouden. 
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Landgoed 
Gezien het succes van vorig jaar zou een landgoedactiviteit op Tweede Pinksterdag voor 
herhaling vatbaar zijn. Als de renovatieplannen nog niet in gang gezet zijn, zou een tweede 
maal toegang tot het kasteel tot de mogelijkheden kunnen behoren, maar nu ook met de 
bovenverdiepingen erbij en een geweldig uitzicht over het Landgoed. Overleg met jonkheer 
Eric Speeckaert zal hierover uitsluitsel kunnen geven. 
 

Zonnepanelen 
Onlangs lazen we in de media het plan om ten noorden van Wouw een terrein met 16 ha 
zonnepanelen te realiseren. De Dorpsraad van Wouw heeft hiertegen meteen publiekelijk 
bezwaar gemaakt. Deze ontwikkeling past zeker niet bij de doelstellingen van onze 
heemkundekring. Daarom hebben we ook meteen onze steun aangeboden bij de Dorpsraad, 
die daar erg blij mee was. Voor ons geldt nog steeds: 

‘WOUW GROENE BUFFER, HOUWE ZO!’ 
 

André Dingemans, voorzitter Hkk. ‘De Vierschaer’ 
 

AGENDA 
 

De agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit: 
• Februari Tijdschrift 2019-1 
• Dinsdag 12 maart Heemhuys open van 13.30 tot 16.00 uur. 
• Donderdag 21 maart. Bestuursvergadering. 
• Vrijdag 29 maart. Ledenvergadering met quiz in de molen vanaf 19.00 uur. (zie uitnodiging) 
• Dinsdag 9 april Heemhuys open van 13.30 tot 16.00 uur. 
• Donderdag 18 april, Bestuursvergadering. 
• Dinsdag 14 mei Heemhuys open van 13.30 tot 16.00 uur. 
• Donderdag 16 mei. Bestuursvergadering. 
• Mei Tijdschrift 2019-2. 
• Dinsdag 11 juni Heemhuys open van 13.30 tot 16.00 uur. 
• Donderdag 20 juni. Bestuursvergadering. 
• Dinsdag 9 juli Heemhuys open van 13.30 tot 16.00 uur. 
• Donderdag 18 juli. Bestuursvergadering. 
 

Ledenvergadering met strijd om Vierschaertrofee 
 

Op vrijdag 29 maart wordt in korenmolen ‘De Arend’ aan de 
Akkerstraat 11 in Wouw de jaarvergadering gehouden. De 
bijeenkomst begint om 19.00 uur met het vergadergedeelte. Dit 
vroege tijdstip is nodig, omdat we om uiterlijk 23.00 uur uit de 
molen weg moeten. 
Op de agenda staan: 
1. Opening door de voorzitter. 
2. Notulen en besluitenlijst vorige jaarvergadering. 
3. Jaarverslag van de secretaris. 
4. Financieel verslag over 2018. 
5. Bestuursverkiezing. 

Bestuurslid Frans Schuurbiers heeft te kennen geven om zijn 
bestuursfunctie neer te willen leggen. De afgelopen jaren is het 



aantal bestuursleden teruggelopen, zodat nu nog twee mensen in functie zijn. Aanvulling is 
hard nodig. Kandidaten kunnen zich bij de secretaris of voorzitter aanmelden. 

6. Aanvulling redactie. Ook de redactie van het tijdschrift zit verlegen om mensen die willen 
helpen met redigeren en artikelen willen schrijven. Opgeven kan bij het bestuur. 

7. Plannen voor 2019. 
8. Rondvraag. 
9. Sluiting. 
10. Strijd om de Vierschaertrofee. 
De trofee is vorig jaar gewonnen door Huub Jonckheere. Hij heeft samen met Kees Bovée een 
nieuwe quiz samengesteld. 

Het voorwerp van de maand is .........? 
 

Op de roze kubus in de etalage van het 
Heemhuys aan de Bergsestraat staat tot eind 
februari weer een nieuw voorwerp. Dat 
voorwerp stond er ook al in de maand januari. In 
maart komt er een nieuw voorwerp. 
Tot en met 28 februari kunnen oplossingen 
ingestuurd worden. Dat kan met een briefje in 
het Heemhuys (Bergsestraat 1), maar het mag 
ook per mail martel6@hetnet.nl. 

 
Heemhuys kan (nog) bezocht worden 

 

WOUW – Het Heemhuys aan de Bergsestraat 1 blijft ook in 2019 regelmatig open. Niet alle 
boeken en materialen zijn voorhanden, maar wij staan u graag te woord. Wel kunt u 
voortaan maar één keer per maand in de middag terecht van half twee tot vier uur. Dat 
komt door de terugloop van het aantal bezoekers. 
 
 

 

dinsdag 12 maart     dinsdag 9 april     dinsdag 14 mei 
dinsdag 11 juni     dinsdag 9 juli     dinsdag 13 augustus 
dinsdag 10 september    dinsdag 8 oktober     dinsdag 12 november  

 dinsdag 10 december    Steeds van 13.30 tot 16.00 uur  
 

 
 

Bidprentjes vragen de aandacht 
 
Annelies Cuperus verzorgt voor ons nog steeds de 
bidprentjescollectie. Die breidt zich steeds verder uit en 
dit keer kreeg ze een aantal unieke exemplaren, met name 
uit Wouw van de familie van Christ van Oers en zijn vrouw 
Mien Oomen. Daar zaten prentjes bij uit het begin van de 
achttiende eeuw. Bijzonder waren enkele prentje waarop 
zowel de man als de vrouw werden herdacht, waarbij er 
tussen het overlijden soms tientallen jaren zaten. Bij het 
nakijken van de prentjes viel ook op, dat de familie of de 
koster die de prentjes meestal verzorgde, niet erg goed 
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op de hoogte was van de geboortedatum van de 
overledene. Zelfs de sterfdatum werd op enkele 
prentjes verkeerd aangegeven! 
De grote hoeveelheid bidprentjes worden door 
Annelies Cuperus in de collectie van de 
heemkundekring ondergebracht en in de volgende 
nieuwsbrief kunnen we u op de hoogte brengen van de 
stand van zaken.  
Wie dus nog prentjes heeft, moet ze niet weggooien, 
want ‘De Vierschaer is er blij mee. U kunt de prentjes 
altijd afgeven bij het Heemhuys aan de Bergsestraat 1 
in Wouw, bij één van onze bestuursleden of bij 
Annelies Cuperus of René Hermans. 
 
 
 
 

 
Lezing over waterleiding en pompen in dorp Wouw 

 
De pompen op de Markt in Wouw en de aanleg van 
de waterleiding in het dorp staan centraal tijdens een 
lezing op woensdagmiddag 27 februari. Op 
uitnodiging van de KBO verzorgt René Hermans dan 
een lezing over beide onderwerpen. Die lezing werd 
eerder gehouden ter gelegenheid van het feit dat de 
pompen 250 jaar geleden werden geplaatst. De KBO 
had het idee dat veel mensen op die zondag de 
lezing hadden gemist, vandaar dat men ‘op 
herhaling’ gaat. 
De bijeenkomst begint om 14.00 uur in cultureel centrum 
De Geerhoek aan de Kloosterstraat in Wouw. Vorig jaar 
stonden de waterpompen 250 jaar op de Markt en 
hoewel de beide pompen hetzelfde lijken, zijn ze toch 
heel anders. Jarenlang dienden ze als watervoorziening 
voor de bewoners van het dorp. 
Terwijl overal elders waterleiding aangelegd werd, wilde 
het gemeentebestuur en de bewoners van de gemeente 
Wouw niet aan die waterleiding, zelfs niet toen er 
verontrustende rapporten verschenen over de kwaliteit 
van het water. 
René Hermans gaat op al die aspecten in aan de hand 
van afbeeldingen en foto’s. Wie wil komen luisteren, 

wordt gevraagd om zich even tevoren aan te melden in verband met de ruimte. Bij veel 
belangstelling wordt uitgeweken naar de grote zaal. KBO-leden uit Wouw kunnen gratis terecht 
en introducés betalen € 2,—  Aanmelden kan via de mail evilavallette@home.nl of telefonisch 
op 0165 303 289 en eventueel inspreken op antwoord-apparaat. 
 

Een herinneringsprentje waarop zowel de man als de vrouw 
staan vermeld. De man overleed in 1874 en zijn vrouw pas 

veertien jaar later in 1888. Het prentje moet dus pas na haar 
overlijden gemaakt zijn (collectie De Vierschaer) 



Boekenmarkt Wouw lokt honderden lezers 
 

De bewering dat mensen tegenwoordig geen boeken meer aanschaffen, maar via een 
e-reader lezen, werd in december duidelijk gelogenstraft. Honderden mensen 
kwamen naar cultureel centrum De Geerhoek om de boekenmarkt van 
heemkundekring ‘De Vierschaer’ te bezoeken en om vervolgens met tassen en 
doosjes vol weer naar huis terug te keren. 
Leden van de vereniging trokken in de weken voor de markt door West-Brabant om 
links en rechts boeken, elpees, cd’s en dvd’s op te halen. Dankzij gulle gevers 
stonden er in het weekend van 8 en 9 december 12.000 boeken in De Geerhoek, die 
grif van de hand gingen. Het restant werd daarna uitgezocht en de goede boeken 
liggen te wachten tot een volgende boekenmarkt in het voorjaar van 2019. 

 
,,Wat opviel was dat er niet alleen veel belangstelling was voor de romans, waarvan 
sommige nog in de originele verpakking zaten, maar ook voor streekromans en 
boeken over de natuur”, zegt Adriënne Hermans van de organisatie van de 
boekenmarkt. Daarnaast was er bijzonder veel belangstelling voor Lp’s. ,,Ik heb 
weer een platenspeler aangeschaft en zoek nu platen uit mijn jeugd”, vertelde één 
van de bezoekers aan de markt, die vervolgens met een stapel langspeelplaten de 
deur uit ging. 
,,We hebben onze markt zo overzichtelijk mogelijk ingericht door te sorteren op 
een groot aantal genres, zoals romans, streekromans, natuurboeken, gidsen over 
landen, historie, thrillers, en naslagwerken”, gaf voorzitter André Dingemans aan. 
Hij toonde zich uitermate tevreden, omdat dit de heemkundekring wat lucht geeft 
bij de organisatie van activiteiten in 2019. 
Een onderzoekje onder de bezoekers van de boekenmarkt leverde als resultaat op 
dat veel mensen toch liever een boek in handen hebben dan een e-reader. ,,Ik heb 
dan het idee dat ik echt aan het lezen ben, al moet ik wel zeggen dat ik in bed wel 
eens mijn e-reader gebruik”, vertelde een vrouwelijk bezoeker. 
Wat extra bezoekers trok was de combinatie met de gouden vogeltentoonstelling 
van ‘De Bastaard’ en de kleindierententoonstelling van ‘De Eendracht’. 



De drie activiteiten in hetzelfde gebouw versterkten elkaar. 
De volgende keer hebben we trouwens wat extra te bieden, want een deel van de 
boeken die Michel de Koning in zijn leven verzameld heeft, zal via onze boekenmarkt 
te koop zijn. Wanneer die markt gehouden gaat worden, is op dit moment nog niet 
bekend, maar waarschijnlijk wordt dat half mei. We houden u op de hoogte! 
 

Genealogiebestand met 50.000 namen 
 

Ons genealogiebestand is inmiddels gegroeid tot meer dan 50.000 personen. Het gaat dan om 
mensen die in Wouw geboren of gestorven zijn of die er gewoond hebben. Inmiddels is het 
mogelijk om vrij complete lijsten van gezinnen uit te draaien. 
Het probleem is op dit moment wel dat veel recente gegevens niet meer te vinden zijn via de 
archieven in het kader van de nieuwe AVG. Aan de hand van bidprentjes en geboortegegevens 
van honderd jaar en langer geleden kunnen we nog wel de voorouders zoeken. 
Dus bent u op zoek naar oude gegevens, dan kunt u bij ons terecht. Natuurlijk zijn we ook 
bereid om u te helpen om zelf een onderzoek op te starten. Wij willen u wel waarschuwen, want 
vaak werkt dat ‘verslavend’ en kunt u niet meer ophouden om alles zo compleet mogelijk te 
krijgen. Niet alleen de gegevens op zich, maar ook de vraag hoe leefden mijn voorvaderen (en 
moeders), wat deden ze voor de kost en waar woonden ze. 
U moet daarbij niet denken dat het allemaal zo gemakkelijk gaat als in het TV-programma 
‘Verborgen Verleden’. Daar zoeken archieven het nodige uit voor de bekende Nederlanders. In 
de praktijk zult u dat echt zelf moeten doen! Wij willen u wel (gratis) helpen, een archief rekent 
daarvoor een uurvergoeding! 
 

Wie heeft zin in een redactiefunctie? 
 

De redactie van ons tijdschrift is nog steeds op zoek naar mensen die willen helpen om het 
tijdschrift er goed uit te laten zien. Die functie bestaat uit het redigeren van artikelen van 
schrijvers. Uiteraard in overleg met deze mensen. Maar ook zelf artikelen schrijven hoort tot de 
mogelijkheden. Verder zoeken we iemand die het blad op wil maken. Op dit moment doet dat René 
Hermans, maar die heeft het met de Stichting Kasteel van Wouw erg druk en die wil van deze taak 
af. Bovendien wil hij verder met het boek over winkels en 
bedrijven uit Wouw. Dat onderzoek ligt inmiddels ruim 
een jaar stil, terwijl zeker nog de helft van de firma’s 
bezocht moet worden. Dus hebt u interesse, tijd en zin, 
meldt u dan bij het redactieadres. Ook als u informatie 
wil!  

COLOFON 
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De Vierschaer Wouw 
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website: www.kasteelvanwouw.nl 
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René Hermans 
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