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Voorwoord
Hoewel het jaar al weer enkele maanden oud is, wil ik u toch nog de beste wensen voor
2020 meegeven. Hopelijk een jaar waarin voor onze kring positieve dingen gaan gebeuren.
Het eerste wat op ons pad komt is de jaarvergadering op 27 maart. Die vindt dit jaar
plaats in café-zalen Donkenhof in de Roosendaalsestraat. Natuurlijk wordt daar dan ook de
Vierschaerquiz gehouden met als inzet de trofee en eeuwige roem.
Vorige keer schreef ik over het verdwijnen van de bibliotheekvleugel van De Geerhoek en
dat we dus dringend op zoek moeten naar een ander onderkomen. Jammer genoeg
reageerde niemand en kwam er ook niemand met een idee waar we terecht zouden kunnen.
Vandaar nogmaals de vraag om mee te denken over een ander onderkomen.
Dit jaar willen we weer wat extra activiteiten gaan ontplooien in de vorm van enkele
lezingen, natuurlijk de jaarlijkse excursie en de boekenmarkt. Maar we kijken ook of we
een heemkundige fiets- of wandeltocht in ons programma op kunnen nemen.
In juli en augustus staan weer de jaarlijkse rondleidingen op het landgoed Wouwse
Plantage op de activiteitenlijst. Misschien dat onze leden ook nog ideeën hebben, dan horen
we dat graag en misschien dat we hun wensen wel in kunnen passen in ons jaarprogramma.

André Dingemans, voorzitter Hkk. ‘De Vierschaer’

Wie herkent iemand?
In het fotoarchief hebben wij veel foto’s waar we graag wat meer van willen weten. Deze foto
bijvoorbeeld. Ons is niet
bekend waar die gemaakt is en wie er
allemaal op de foto
staan.
Zeker is dat het geen
gezin is, maar mogelijk
een vereniging.
Kunt u ons helpen dan
zouden wij daar heel blij
mee zijn.
U kunt een mailtje sturen
naar martel6@hetnet.nl
of bellen naar 0165 301
821. Natuurlijk zullen we
de namen publiceren in
een volgende nieuwsbrief.

AGENDA
De agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit:
• Woensdag 18 maart bestuursvergadering.
• Vrijdag 20 maart lezing Kasteel van Wouw en ijzertijdvondsten in De Hoogt. Om half acht in
De Geerhoek. Gratis toegang.
• Vrijdag 27 maart algemene jaarvergadering en strijd om de Vierschaertrofee in zaal
Donkenhof om 19.30 uur.
• Woensdag 15 april bestuursvergadering.
• Dinsdag 12 mei heemhuys open van 13.30 uur tot 16.00 uur.
• Woensdag 13 mei bestuursvergadering.
• Medio juni tijdschrift 2 van 2020.
• Woensdag 17 juni bestuursvergadering.
• Medio juni boeken- en platenmarkt in De Geerhoek.
• Juli/augustus rondwandelingen op landgoed Wouwse Plantage.
• Woensdag 16 september bestuursvergadering.
• Vrijdag 27 november regionale quiz in Klundert.

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 dit keer een fles met een soort ingebouwde beker. Die fles werd
gebruikt om witte wijn in uit te schenken.
In de ingebouwde glazen beker kon ijs
worden gedaan, zodat de wijn op die manier
gekoeld kon worden. De fles moet ooit in
café Coppens in de Bergsestraat gebruikt
zijn.
Tot en met 31 maart staat er weer een
nieuw voorwerp op de roze kubus.
Oplossingen kunnen tot 31 maart ingeleverd
worden bij de VVV in Wouw. Dat kan ook
per mail naar martel6@hetnet.nl. Vanaf 1
april 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 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 vindt dit jaar plaats op vrijdag 27 maart. Dat gebeurt in café-zalen
Donkenhof aan de Roosendaalsestraat 61 in Wouw. Vanaf 19.00 uur is het inloop en de
vergadering zelf begint om 19.30 uur.
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. Wij hopen natuurlijk veel mensen te begroeten. De strijd om de trofee staat
ook open voor introducés. De verwachting is dat die rond half negen van start gaat.
Graag uw komst per mail bevestigen aan de secretaris van de Vierschaer: seccretaris@devierschaer-wouw.nl. Dit in verband met het gereedmaken van de vergaderzaal.

Lezing over Wouws kasteel vervallen ivm coronavirus
Mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Wouw en omgeving doen er goed
aan vrijdag 20 maart in hun agenda vrij te houden.
Die avond wordt in De Geerhoek aan de Kloosterstraat 19b een lezing gehouden over de
opgravingen van het kasteel van Wouw en de toekomstplannen. Daarnaast wordt er
verteld over de ontdekking in het uitbreidingsplan De Hoogt in Wouw.
De presentatie begin om 19.30 uur in de grote zaal van De Geerhoek en archeoloog Marco
Vermunt zal vertellen over de opgraving op de Kasteelweide aan de Casteelse Dreef die de
afgelopen jaren met vrijwilligers van de Stichting Kasteel van Wouw heeft plaatsgevonden.
Daarbij zijn heel veel fundamenten gevonden en op dit moment wordt gewerkt aan plannen om
de grachten opnieuw open te maken om op die manier waterberging te krijgen voor natte tijden.
Dat water kan dan gebruikt worden door boeren in de omgeving om het land te besproeien in
droge tijden. Hij zal tijdens zijn presentatie ook de nodige beelden laten zien.
Na een korte pauze gaat archeoloog Hendrik Uleners vertellen over vondsten die gedaan
werden in het uitbreidingsplan De Hoogt tussen de Bulkstraat en de spoorlijn.

Hier werden relicten uit de ijzertijd gevonden. Maar ook een middeleeuwse boomstamput en
andere sporen en bewoningsresten uit het verleden.

Een dronefoto van één van de hoektorens van
het Wouwse kasteel

Een paalgat in uitbreidingsplan De Hoogt

De lezing is gratis toegankelijk en iedereen is welkom. Wel wordt om een vrijwillige bijdrage
gevraagd voor de Stichting Kasteel van Wouw. Het boek over het kasteel zal tijdens de avond
te koop zijn. Het gaat om de laatste exemplaren van de uitgave van enkele jaren geleden met
de historie van de omvangrijke vesting. Vervallen ivm corona-virus

Onze bidprentjescollectie groeit nog steeds
Annelies Cuperus werkt nog steeds aan de collectie bidprentjes van onze heemkundekring.
Regelmatig worden er prentjes bij haar of bij andere Vierschaerleden gebracht.
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 9.855 Wouwse prentjes (Wouw/Heerle/Moerstraten en Wouwse Plantage) in
de collectie ondergebracht en 31.338 prentjes van mensen buiten Wouw. 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 COLOFON
Nieuwsbrief van heemkundekring
vereniging. Dat kan door ze af te geven bij het De Vierschaer Wouw
Heemhuys, Bergsestraat 1 in Wouw of door contact op ISSN-nummer: 1384-7902
te nemen met Annelies.

BOEKEN EN PLATEN GEZOCHT
In mei of juni 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 vekopen om wat
extra geld in kas te krijgen. Alvast bedankt.
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