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Voorwoord
Beste leden van De Vierschaer.
Het zal niet eerder voorgekomen zijn in het bestaan van De Vierschaer dat van de
geplande activiteitenagenda nagenoeg niets ten uitvoer kan worden gebracht. Dit door de
opgelegde beperkingen ten gevolge van de Coronacrisis.
Zo hopen we toch na de zomer nog een paar activiteiten ten uitvoer te kunnen brengen. Als
we weer met een wat grotere groep bij elkaar mogen komen onder voorwaarden, dan
proberen wij in ieder geval de vrijwilligersmiddag op een gepaste manier door te laten gaan
en in een ontspannen sfeer lekker ouderwets bij te kletsen onder het genot van een natje
en een droogje. Ook dat kan heel functioneel zijn.
Dat geldt ook voor de jaarvergadering die eigenlijk in maart plaats zou vinden samen met
de strijd om de Vierschaertrofee.
Voor het overige is het een kwestie van pas op de plaats maken en rustig afwachten welke
mogelijkheden we in het najaar nog hebben.

André Dingemans, voorzitter Hkk. ‘De Vierschaer’

AGENDA
De agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit:
 Medio juni tijdschrift 2 van 2020.
 Woensdag 17 juni bestuursvergadering.
 Juli/augustus rondwandelingen op landgoed Wouwse Plantage. (vervallen wegens corona).
 Dinsdag 18 augustus Heemhuys open van 13.30 tot 16.00 uur.
 Woensdag 16 september bestuursvergadering.
 Medio september boeken- en platenmarkt in De Geerhoek.
 Medio september tijdschrift 3 van 2020.
 Vrijdag 27 november regionale quiz in Klundert. (vervallen wegens corona).
 Dinsdag 17 november Heemhuys open van 13.30 tot 16.00 uur.
 Eind november tijdschrift 4 van 2020.
 Geen data gepland voor jaarvergadering en vrijwilligersbijeenkomst.

Geen wandelingen op landgoed Wouwse Plantage
De jaarlijkse wandelingen in juli en augustus gaan dit jaar niet door vanwege de crisis door
corona. De groepen zijn vaak erg groot en dan wordt het voor een gids moeilijk om de mensen
anderhalve meter van elkaar te houden, maar ook om de hele groep met de uitleg en de
toelichting te bereiken.

Zeker bij de houtzagerij levert dit problemen op, omdat daar meer geluid is en de mensen vaak
dicht op elkaar staan om te zien wat er allemaal gebeurt tijdens de demonstratie met de
boomzaag en de rechtkantzaag.

Het voorwerp van de maand
Op de roze kubus in de etalage van het Heemhuys aan de Bergsestraat lag weer een nieuw
voorwerp. We hebben het voorwerp twee maanden laten liggen, omdat er geen nieuwe
editie van ‘De Krant’ uit kwam.
Het was dit keer een messenslijper. Een handig apparaatje om messen vlijmscherp te
houden. De slijper die in de etalage lag, was zo’n 70 jaar geleden een vast onderdeel van
een totaal bestek. Vandaar ook dezelfde kropversiering en de handgreep van ebbenhout.
In het apparaatje zitten meerdere hardstalen wieltjes die in elkaar grijpen. Door het mes
door de uitsparing heen te trekken werd het uiteinde van het lemmet scherp gehouden.
Karel Schrooyen weet nog van vroeger dat dit voorwerp bij hem thuis nooit werd gebruikt,
want zijn vader gaf de voorkeur aan een wetstaal of aanzetstaal. Dat was een taps
toelopend hardstalen staaf waar je met een handige beweging het mes aan weerszijden
langs trok.
,,Maar ik kan me ook nog goed herinneren dat heel vroeger een messen- en scharenslijper
uit Bosschenhoofd op een fiets bij ons langs kwam. Die zette dan zijn fiets op een stevige
standaard en op de buis had hij een slijpsteentje gemonteerd. Een handig mechanisme
zette de beweging van het achterwiel over op het slijpschijfje. Met zijn duim voelde hij of
het mes al scherp was. Om de laatste braampjes te verwijderen haalde hij het mes nog
even over een wetsteentje dat hij vochtig maakte door er op te tuffen (spugen). Het was
dus niet voor niets dat ons moeder de messen
eerst grondig afspoelde vooraleer ze gebruikt
werden!
Er kwam weer een aantal goede oplossingen
binnen. Enkele mensen dachten dat het om een
zagenzettang ging, maar die moeten we
teleurstellen. Na loting werd Ton Schippers de
winnaar. Hij krijgt zijn prijsje thuisbezorgd.
In de maand mei en juni ligt er een nieuw
voorwerp op de roze kubus. Oplossingen kunnen
tot en met 30 juni ingeleverd worden bij de VVV
in Wouw. Dat kan ook per mail naar
martel6@hetnet.nl. Vanaf 1 juli 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 dit 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 18 augustus
Steeds van 13.30 tot 16.00 uur

dinsdag 17 november

Regionale quiz gaat dit jaar niet door
Vorig jaar won ons quizteam in Fijnaart de regionale quiz. Dat betekende dat we dit jaar de
organisatie van de quiz op ons moesten nemen. De vereniging uit Klundert wilde echter
graag de organisatie verzorgen en ging daar mee aan de slag.
Inmiddels heeft men laten weten dat dit vanwege de coronacrisis niet gaat lukken en
hebben we de vraag voorgelegd gekregen om het zelf op touw te zetten. Na overleg heeft
het bestuur besloten om de quiz een jaar over te slaan, want als de regels blijven met 1,5
meter en geen grote groepen, dan zouden we maar acht teams uit kunnen nodigen, die niet
eens onderling goed kunnen overleggen. De verenigingen in de regio moeten nog wel
ingelicht worden.

Onze bidprentjescollectie groeit nog steeds
Onze bidprentjescollectie met exemplaren uit Wouw, Heerle, Moerstraten en Wouwse Plantage
groeit gestaag. Annelies Cuperus heeft op dit moment 9.892 prentjes van mensen afkomstig
van of overleden in één van de vier dorpen.
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. De collectie van mensen buiten Wouw omvat ongeveer
31.400 exemplaren. 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 het het adres uit de
colofon.

GEEN EXCURSIE ALS CORONACRISIS BLIJFT
Kees Bovée was al hard aan het werk om de jaarlijkse excursiedag voor te bereiden. Hij had
enkele schitterende ideeën om er weer een hele mooie dag van te maken. Maar toen kwam de
coronacrisis en werd alles anders.
,,We gaan vaak met een Belgische bus en ook België in. Ik had daar weer iets op het oog. Maar
als we al een bus gebruiken, mogen er misschien 15 mensen mee. Dat gaat de vereniging
handen vol geld kosten, want dan is de reis niet kostendekkend te maken”, geeft de reisleider
aan.
Het zal dus wel volgend jaar worden of er moet binnen twee maanden heel veel veranderen. De
liefhebbers van ons jaarlijks uitstapje zullen dus zeker een jaar moeten wachten. Maar wat in
het vat zit, verzuurt niet!

BOEKEN EN PLATEN GEZOCHT
In september of oktober willen we weer een boeken- en platenmarkt houden. Daarvoor zijn we op
zoek naar goede boeken en platen. Mocht u tijdens de grote schoonmaak boeken of platen
overhebben, dan zijn wij daar heel blij mee. U kunt ze in De Geerhoek in Wouw wegzetten bij de
oude bibliotheek. Wij proberen ze dan te verkopen om wat extra geld in kas te krijgen. Alvast
bedankt.

Wie herkent
iemand?
Deze
foto
werd
gemaakt tijdens een
korenfestival in het
Limburgse Lauradorp
bij
Heerlen.
Het
Wouwse jongenskoor
onder leiding van
Louis Sauter (rechts
op de foto) nam er
deel aan. Overigens
was een deel van de
jongens meegegaan
voor een voetbalcompetitie! Wie helpt
ons aan namen??

Virtuele rondwandeling Wouw
Hoe vaak hoor je mensen niet zeggen: ‘Wauw’! Ook op TV en de radio. Mijn
idee is dan dat ze nog nooit van ‘Wouw’
COLOFON
hebben gehoord. Dat moet veranderen.
Daarom zijn er plannen om een virtuele Nieuwsbrief van heemkundekring
De Vierschaer Wouw
wandeling door ons mooie dorp te maken ISSN-nummer: 1384-7902
en met een gids, in dit geval René Hermans
Secretariaat:
te laten zien wat Wouw te bieden heeft. Van Goghlaan 7, 4703 JA Roosendaal
Marijn Mariën, een bijna professionele
Heemhuys:
cameraman uit ons dorp, zag ook wel iets Bergsestraat 1, Wouw.
in de plannen en hij wil graag meewerken
secretaris@de-vierschaer-wouw.nl
aan de film. De afgelopen en komende E-mail:
website: www.de-vierschaer-wouw.nl
weken wordt er druk gewerkt aan het website: www.kasteelvanwouw.nl
product.
Redactieadres nieuwsbrief:
Wie weet, levert het wel de nodige toeristen René Hermans
op die het allemaal eens met eigen ogen Tel. 0165 30 18 21
e-mail: martel6@hetnet.nl
willen zien.
Foto’s:
Heemkundekring De Vierschaer, Adriënne
Hermans en Guust Timmermans.

