
 

 

 

 

Van de voorzitter 
 

Terugblik 
Op vrijdag 29 maart hadden we onze jaarvergadering in molen ‘De Arend’. Na afloop 
hiervan vond de jaarlijkse quiz plaats met als inzet de Vierschaertrofee. Deze werd 
georganiseerd door Huub Jonckheere, de winnaar van vorig jaar, samen met zijn vrouw 
Riet. Het was een spannende strijd, met theorievragen en doe-vragen met een variatie aan 
thema’s van algemene aard. Uit dit algemene gedeelte kwam de winnende tafel met vier 
leden naar voren. Hierna mochten deze vier leden het tegen elkaar opnemen in de finale, 
bestaande uit tien vragen met Wouwse feitjes en weetjes. Uiteindelijk werd Camiel 
Bastiaanse de winnaar en hij mocht de wisseltrofee via de voorzitter in ontvangst nemen. 
Tevens kreeg de winnaar een typisch Wouwse productenpakketje aangeboden. En natuurlijk 
de hoofdprijs dat hij de quiz volgend jaar mag organiseren. 
 
Boekenmarkt 
Na het grote succes vorig jaar van de boekenmarkt in de voormalige bibliotheek van De 
Geerhoek blijken René en Adriënne Hermans niet meer te temmen of te remmen en hebben 
al vele voorbereidingen getroffen voor een nieuwe boekenmarkt op zaterdag 25 en zondag 
26 mei op dezelfde locatie. 
De combinatie bestaat dit keer uit een grote beurs in De Geerhoek, gehouden door 
Rockin’Wouw. Een groot deel van de boeken is afkomstig uit de bibliotheek van wijlen 
Michel de Koning. Wij hopen weer op een grote publieke belangstelling. 
 
Landgoed 
In de vorige nieuwsbrief heb ik 
aangekondigd, na het succes van vorig 
jaar, om wederom een verzoek aan de 
heer Eric Speeckaert te richten om 
het landgoed open te stellen op 
tweede pinksterdag, maandag 10 juni. 
In antwoord hierop werd medegedeeld 
dat er al werkzaamheden plaatsvinden 
en werd een suggestie gedaan om uit 
te wijken naar de Open 
Monumentendag in september. Over een eventuele zinnige invulling daarvan zullen we ons 
de komende tijd beraden, waarbij uw inbreng natuurlijk altijd welkom is. 

 
André Dingemans, voorzitter Hkk. ‘De Vierschaer’ 
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AGENDA 
 

De agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit: 
• Mei Tijdschrift 2019-2. 
• Zaterdag 25 en zondag 26 mei boekenmarkt in de Geerhoek van 10.00 tot 15.00 uur. 
• Dinsdag 11 juni Heemhuys open van 13.30 tot 16.00 uur. 
• Woensdag 19 juni. Bestuursvergadering. 
• Dinsdag 9 juli Heemhuys open van 13.30 tot 16.00 uur. 
• Woensdag 24 juli wandeling op het landgoed Wouwse Plantage. 
• Woensdag 31 juli wandeling op het landgoed Wouwse Plantage. 
• Woensdag 7 augustus wandeling op het landgoed Wouwse Plantage. 
• Woensdag 14 augustus wandeling op het landgoed Wouwse Plantage. 
• Dinsdag 13 augustus Heemhuys open van 13.30 tot 16.00 uur. 
• Dinsdag 10 september Heemhuys open van 13.30 tot 16.00 uur. 
• Zaterdag 14 september Open Monumentendag. 
• Woensdag 19 september. Bestuursvergadering. 
• Zaterdag 21 september Excursie van de Vierschaer. 
• Dinsdag 8 oktober Heemhuys open van 13.30 tot 16.00 uur. 
• Woensdag 16 oktober. Bestuursvergadering. 
 

Camiel Bastiaanse wint de Vierschaertrofee 
 
De strijd om de Vierschaertrofee van 
onze kring heeft in Camiel 
Bastiaanse een nieuwe winnaar 
opgeleverd. In korenmolen ‘De 
Arend’ streden de deelnemers om de 
trofee die de winnaar eeuwige roem 
opleverde, terwijl hij de quiz van 
volgend jaar mag organiseren. 
De avond begon met de jaarver-
gadering, waarna iedereen, lid of geen 
lid, deel kon nemen aan de quiz die 
door Huub Jonckheere, winnaar van 
vorig jaar, was samengesteld. In vier 
rondes met vragen over de actualiteit, 

sport, bekende Brabanders en dorp en stad, konden de teams aan de slag. Tussen de 
bedrijven door moesten drie 
doevragen worden opgelost over 
spelling, metro’s en tv-reclames. 
Dat resulteerde er in dat één van de 
deelnemende tafels tot winnaar werd 
uitgeroepen en de mensen aan die 
tafel mochten het tegen elkaar 
opnemen. Dat winnende team moest 
aan de slag in een ‘Wouwse ronde’ 
met feiten en weetjes. 
Camiel Bastiaanse wist die ronde met 
glans te winnen voor André 
Dingemans, Evi Jaspers en Eduard 
Hof. 
   
 



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

Op de roze kubus in de etalage van het 
Heemhuys aan de Bergsestraat staat tot 
eind mei weer een nieuw voorwerp.  
De laatste maanden blijkt de belangstel-
ling om iets in te leveren of in te sturen 
gering. 
Mocht dat zo blijven dan zullen we na 
moeten denken om iets anders te 
verzinnen om onze kring onder de 
aandacht te brengen. Tot en met 8 juni 
kunnen oplossingen ingestuurd worden. 
Dat kan per mail naar martel6@hetnet.nl. 
Vanaf 1 juni ligt er trouwens al een ander 
voorwerp, maar om ook onze lezer van de 
nieuwsbrief te betrekken, hebben we de 

inzendtermijn wat verlengd. 

 
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 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  
 

 

Rondleidingen op landgoed Wouwse Plantage 
 
Op woensdag 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus zijn er weer rondleidingen op het 
landgoed Wouwse Plantage. Op deze woensdagen zal een lid van heemkundekring ‘De 
Vierschaer’ rondleidingen verzorgen op het landgoed. 
Voor deelname hoeft men niet te 
reserveren. Onder leiding van de gids 
wandelen de bezoekers onder meer 
langs het witte kasteeltje, het jachthuis, 
de houtzagerij (met demonstratie) en 
wordt een bezoek gebracht aan het 
brandweermuseum. 
De rondleiding begint elke keer om 14.00 
uur en duurt tot 15.30 uur. Het 
vertrekpunt is Plantage Centrum. De 
ingang daarvan ligt aan de Plantagebaan 
tussen Wouwse Pantage en Huijbergen. 
Op ongeveer 2,5 km vanaf het dorp 
Wouwse Plantage staan aan de 
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rechterkant vier stenen palen met daartussen kettingen, tussen hm-palen 3,3 en 3,2. Hier kan 
met inrijden en na ongeveer 750 meter staat daar de gids. Parkeren is hier mogelijk. 
De deelnameprijs voor volwassenen is € 5,-. Kinderen en 65+ betalen vier euro. 
Rondleidingen buiten deze vier vaste dagen in juli en augustus zijn ook mogelijk,  
maar in dat geval dient u contact op  te nemen met het VVV-kantoor in Roosendaal. 
De VVV hanteert andere toegangsprijzen en brengt reserveringskosten in rekening. 
 

Excursie Vierschaer op 21 september 
 

De jaarlijkse excursie van onze 
vereniging is dit jaar op zaterdag 21 
september en de bestemming van de 
reis is nog niet bekend. Dat kan zo 
maar Mechelen in België worden, 
maar even zo goed Zaltbommel in 
Nederland. 
Kees en Annie Bovée zijn druk bezig 
om alles voor elkaar te krijgen. 
Noteer de datum alvast in uw agenda 

en houd onze nieuwsbrieven en mededelingen in de gaten. 
Het belooft weer een mooie dag te worden. 
 

Op 7, 8 en 9 juni geeft ‘de Potter’ het laatste rondje 
Nog even en de sloopkogel zwaait tegen de voorgevel van café ‘de Potter’ op de hoek van de 
Bergsestraat en de Plantagebaan. Niet lang daarna zal de bouw van een 
appartementencomplex beginnen. 
Toch kan iedereen nog een keertje op bezoek bij het café om onder het genot van een 
drankje belevenissen van vroeger op te halen. Vrijdag 7 tot en met zondag 9 juni zijn er aan 
één stuk door activiteiten.  
Vrijdag 7 juni is er een feestavond vanaf 20.30 uur met als thema ‘Bye, bye Potter’ en een optreden 
van Dries en Dave Roelvink. Dries, de 'volkszanger’ voor de wat ouderen en Dave als vette DJ voor 
de jongeren. Ook de lokaal bekende DJ Gustaf zorgt voor de nodige 
muziek tijdens de avond. Kaarten voor deze avond kosten €10,- en zijn te 
bestellen via de website  www.utlesterondje.nl. 
Zaterdag 8 juni herleeft de nostalgie. Zaterdagmiddag is vooral voor de 
ouderen die het café nog kennen uit vroeger tijden. Het wordt een 
gezellige middag waarin allerlei herinneringen met elkaar opgehaald 
worden. Zo het er nu naar uit ziet zullen Jac en Annie Potters daar zelf bij 
zijn. Als extra service hebben de organisatoren bedacht om mensen die 
slecht ter been zijn of niet mobiel, thuis gratis op te halen en weer terug 
te brengen. Aanmelden kan via de website 
 
Nostalgie viert hoogtij 
Het programma gaat ’s avonds door met een reüniebal. Een gezellige en nostalgische feestavond die 
'terug in de tijd' gaat om voor een laatste keer alle prachtige herinneringen van en over ‘de Potter’, 
de feestjes, de verenigingen met elkaar op te halen. Er zijn optredens van De Timonters en de DJ’s 
Corné Schrooyen en Sjef Dekkers die het vinyl weer te voorschijn halen. DJ John van Bergen maakt 
de avond compleet met vele nostalgische muzikale herinneringen.   
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Om 23.00 uur wordt het officiële ‘Ut leste Rondje van de Potter’ ingeschonken. De ceremonie is nog 
even geheim, maar voor alle aanwezigen is er een leuke herinnering aan de Potter als cadeautje in 
petto.  
De avond is gratis toegankelijk, maar in verband met de ruimte, er kunnen niet meer dan 600 
mensen binnen, is aanmelden en inschrijven via de website noodzakelijk.  
Zondagmiddag 9 juni wordt het weekend afgesloten met een expositie. De bedoeling is dat hier 
foto’s, films, krantenberichten en voorwerpen te zien zijn die het verhaal van het café vertellen. 
Mochten er nog mensen zijn die iets hebben voor deze tentoonstelling dan kunnen ze dat inleveren. 
Uiteraard komt alles netjes terug bij de eigenaren. Even een mailtje naar Karel Schrooijen 
(kschrooyen@home.nl) en het wordt geregeld. De tentoonstelling is open van 12.00 tot 20.00 uur 
en iedereen kan  binnenlopen op de tijd dat het hem of haar uitkomt. 
 
Een stukje geschiedenis 
In de Bergsestraat op nummer 57 zit al heel lang een café. Op oude ansichtkaarten uit het begin van 
1900 zie je al dat er een herberg gevestigd was. Op een ansichtkaart uit 1906 staat een hele reeks 
kinderen voor het café. Die waren door de fotograaf waarschijnlijk van het schoolplein gehaald, 
want op de plaats waar nu het parkeerterrein ligt, stond toen nog de openbare school. 

Maar al eerder was er ook een herberg. In het begin van de 
negentiende eeuw was er al sprake van herberg ‘t molentje’. 
Het café was in het begin van de twintigste eeuw eigendom van de 
familie Van den Boom, maar in 1916 nam Peerke van Eekelen er 
zijn intrek. In 1925 kocht Kees Trouw het café en samen met zijn 
vrouw Helena van den Broek ontving hij daar de gasten, die een 
potje bier of een borreltje kwamen drinken. Het café bestond toen 
uit een kleine ruimte met een toog en daarnaast (aan de voorzijde 
van het pand) een opkamertje waar de bierkelder onder zat. In dat 
opkamertje werden de feesten gehouden. Er konden twee grote 
tafels staan en teerfeesten en uitvaarten werden meestal in deze 
ruimte gehouden.   
Het café had in die tijd de naam ‘In den Molen’. Voor de naam zijn 
twee verklaringen. De naam zou afkomstig zijn van de Wouwse 
molen, omdat Fons Potters, die later de herberg overnam, uit het 
gezin van de molenaar kwam, maar meer aannemelijk is dat het 

café zijn naam dankt aan de halve molensteen die als opstapje voor de deur lag. Het café heette 
bovendien al ‘In den Molen’ toen Fons Potters zich er vestigde. 
Op 1 augustus 1938 nam Fons Potters het café ‘In den Molen’ over van Kees Trouw die failliet 
gegaan was. Het was eigenlijk niet de bedoeling dat Fons het café zou kopen, maar hij zette tijdens 
de openbare verkoping van het pand in voor het strijkgeld, maar tijdens de tweede zitting bleef het 
pand voor 3300 gulden ‘aan zijn broek 
hangen’.  
Het café van Fons Potters was nog een 
echt bruin café. De herberg was 52 
vierkante meter groot met achter in de 
gelagkamer een toog met daarachter een 
grote kast met glazen en de 
onafscheidelijke spiegel. De ‘pisbak’ was 
op de cour achter het café en de inkomsten 
kwamen voornamelijk van vaste gasten 
die elke avond even langskwamen. 



In de herberg stond een biljart en dat werd 
op de ruit aan de straatkant bekend 
gemaakt. ‘Café-Biljart’ of ‘Café-Billard’ 
stond er op de ruit te lezen. In 1945 kwam 
biljartvereniging ADS naar het café van 
Fons Potters en was daardoor één van de 
oudste verenigingen in de herberg. 
Fons overleed op 11 januari 1966 en 23 
juni van dat jaar trouwde zoon Jac Potters 
met Annie Nefs. Zij waren vanaf dat 
moment wel werkzaam in het café, maar 
pas toen de moeder van Jac naar de 
Roosendaalsebaan verhuisde, werd het 

hun eigendom. Dat was op 1 januari 1967. 
Jac Potters en zijn vrouw hadden een andere kijk op het kasteleinsvak dan hun (schoon) vader. 
Meteen werd het café verbouwd en uitgebreid 
tot honderd vierkante meter en twee jaar later, 
op 4 januari 1969, vond er opnieuw een 
heropening van het bedrijf plaats dat met een 
nieuwe zaal aan de kant van de Plantagebaan 
150 zitplaatsen extra had gekregen.   
In 1971 kocht Jac Potters het woonhuis met 
winkel en bakkerij van bakker Piet Buijk. In 1972 
werd een tweede zaal gebouwd en die 
verbouwing was net voor Wouwse kermis 
gereed. ,,De oppervlakte was toen 250 vierkante 
meter en tijdens drukke dagen konden er 1000 
mensen binnen”, vertelde Jac.  
Het verhaal gaat nog verder maar dat valt te lezen in het boek dat in de toekomst verschijnt over 
Wouwse winkels en bedrijven. (RH) 
 

Wie heeft zin om foto’s te 
beschrijven 

 

De redactie van ons tijdschrift is nog steeds op zoek naar 
mensen die willen helpen om het tijdschrift er goed uit te 
laten zien. Maar er zijn ook andere taken. De vereniging 
beschikt over veel foto’s. Die zijn deel gedigitaliseerd, 
maar eigenlijk moeten al die foto’s ook beschreven worden 
en moeten ze in de computer ondergebracht worden om 
het zoeken te vergemakkelijken. 
Het mooist is het natuurlijk als er wat meer mensen helpen 
en ze een werkgroep kunnen maken die de foto’s beheert. 
Meer mensen weten nu eenmaal meer dan één persoon. Wie 
wil helpen of die taak op zich wil nemen, kan contact 
opnemen met het bestuur of met René Hermans. De 
gegevens zijn te vinden in de colofon naast dit stukje 
tekst. Ook als u andere informatie wil, kunt u bij deze 
mensen terecht. 

COLOFON 
Nieuwsbrief van heemkundekring 
De Vierschaer Wouw 
ISSN-nummer: 1384-7902 
 
Secretariaat: 
Van Goghlaan 7, 4703 JA Roosendaal 
 
Heemhuys: 
Bergsestraat 1, Wouw. 
 
E-mail: secretaris@de-vierschaer-wouw.nl 
website: www.de-vierschaer-wouw.nl 
website: www.kasteelvanwouw.nl 
 
Redactieadres nieuwsbrief: 
René Hermans 
Tel. 0165 30 18 21 
e-mail: martel6@hetnet.nl 
 
Foto’s: 
Heemkundekring De Vierschaer en 
Adriënne Hermans 
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