
 

 

 

 

Voorwoord 
 

Beste leden van De Vierschaer. 
 
Het laatste stuk van het voorwoord in de vorige Nieuwsbrief van juni 2020  betrof `het pas op de 
plaats maken` en rustig afwachten welke mogelijkheden we in het najaar nog hebben voor 
activiteiten. Er is wel  iets meer vrije ruimte ontstaan, maar gezien de diverse plotselinge 
corona-uitbraken in onze directe omgeving tijdens en na de vakantie is het niet verantwoord om 
nog groepsactiviteiten te organiseren dit jaar.   De rondleidingen op het Landgoed waren 
jarenlang een traditie. Nu kan ik u alleen maar melden dat er een begin is gemaakt met de 
renovatie van het kasteel zelf en we hopen dat volgend jaar weer met eigen ogen te kunnen 
aanschouwen.  
Wél hebben we met een kleine groep genodigden René Hermans op woensdag 24 juni 2020 
volledig  kunnen verrassen op `zijn kasteelweide`, alwaar hij door burgemeester Han van 
Midden de Roosenspeld kreeg uitgereikt voor de vele diensten die hij voor de gemeenschap 
heeft bewezen gedurende jaren van inzet, onderzoek, voorlichting, rondleidingen, lezingen en 
het schrijven van meer dan zestig boeken. 
Ook heeft René samen met  Adriënne  en cameraman Marijn Mariën onlangs gezorgd voor een 
virtuele rondgang  door Wouw die zeer de moeite waard is om te bekijken op internet. 
Tot slot is er nog een kleine kans dat er in december een boekenmarkt kan worden gehouden. 
Echter alleen in combinatie met de kleindierenshow, die weer afhankelijk is van de dan 
geldende coronamaatregelen. Bovendien bestaat er ook de kans dat de bibliotheek dan 
inmiddels is afgebroken in verband met de nieuwbouw van de school.  
 
André Dingemans, voorzitter Hkk. ‘De Vierschaer’ 
 

AGENDA 
 

De agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit: 
• Medio september tijdschrift 3 van 2020. 
• Dinsdag 17 november Heemhuys open van 13.30 tot 16.00 uur. 
• Begin december tijdschrift 4 van 2020. 
• Geen data gepland voor jaarvergadering en vrijwilligersbijeenkomst. 
• Mogelijk in december een boeken- en platenmarkt. 
 

Het voorwerp van de maand  
 

Op de roze kubus in de etalage van het Heemhuys aan de Bergsestraat lag weer een nieuw 
voorwerp. In augustus was dat een zilveren bekertje voor gebaksvorkjes. 
Karel Schrooyen zag dit voorwerp liggen op een rommelmarkt en wist niet wat het was, 
maar toch intrigeerde het hem. ,,Het kostte maar € 1,50 dus daar kon ik het niet voor 
laten liggen. Ik heb het aan diverse mensen laten zien. Er een foto van gemaakt en her en 
der naar toegestuurd maar het leverde nog niets op”, zegt Karel over dit voorwerp. 
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Het bleef een onbekend voorwerp tot er op een verjaardagsfeestje iemand het bijna 
verdwenen merkteken ‘GERO’ opmerkte plus de inscriptie met de letters ‘GN’. Dat zette 
Karel op het spoor van deze firma. Hij stuurde een mail naar de firma GERO zilver 
(M.J.Gerritsen & Co) in Nijmegen. Met een vertraging van enkele weken door de vakantie 
kwam het verlossende antwoord.  
,,Het is een verzilverd bekertje om op een gebaksschaal te klemmen met gebaksvorkjes 
erin. Het is gemaakt in de periode tussen 1920 en 1950.” Achteraf logisch natuurlijk maar 
ja als je alles van tevoren wist dan kwam je met een (zilveren) dubbeltje de hele wereld 
rond. 
Er kwamen weer goede antwoorden binnen en na loting ging het prijsje naar Mariëlla 
Musters uit Wouw. 
Inmiddels ligt er een nieuw voorwerp op de kubus en u kunt tot 1 oktober de oplossing 
insturen. Oplossingen kunnen ingeleverd worden bij de VVV in Wouw aan de Bergsestraat 1. 
Maar ook per mail op martel6@hetnet.nl. Vanaf 1 oktober proberen we weer een nieuw 
voorwerp op de roze kubus te plaatsen. U kunt overigens altijd op de website van De Krant 
de nieuwste editie van dit blad bekijken. 
 

Wij zijn ook nog op zoek naar voorwerpen die we in de toekomst op de roze kubus kunnen 
zetten. Dus hebt u iets dat we in bruikleen mogen hebben, dan zijn we u daar dankbaar 
voor. 
 

 
 



Heemhuys 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 17 november van 13.30 tot 16.00 uur 
 

Wouw heeft nu virtuele historische wandeling 
 
Een wandeling door het dorp Wouw met een grote groep mensen is in deze tijd 
onmogelijk. Daarom werd binnen onze heemkundekring gezocht naar een geschikte 
oplossing en die werd gevonden in een virtuele wandeling door het dorp. 
Amateurfilmer Marijn Mariën was bereid om samen met gids René Hermans aan de slag te 
gaan om het dorp Wouw, de bijzondere plekken en opmerkelijke historische feiten vast te 
leggen. Samen met Adriënne Hermans legde Mariën alles op film vast. Hij monteerde de film, 
plakte er oude ansichten en foto’s tussen en voorzag die van teksten. 
De afgelopen maanden werden de beelden voor de hele wandeling gereedgemaakt. Om de film 
niet te lang te maken, is die in delen geknipt. Het eerste deel, de Roosendaalsestraat, staat 
inmiddels op de website van heemkundekring de Vierschaer en kan daar gratis bekeken 
worden. De komende weken komen ook de delen waarin de Markt, de Kloosterstraat, de 
Bergsestraat, de Lambertuskerk, de Schoolstraat en het Beekdal te zien zijn. De bedoeling is 

dat er ook nog een speciale film 
wordt gemaakt van een bezoek aan 
het vroegere Wouwse kasteel en 
over de Wouwse molen. Die 
beelden worden echter pas in 2021 
gemaakt. 
Liefhebbers kunnen de gratis film 
vinden op www.de-vierschaer-
wouw.nl. Links op de pagina is de 
knop ‘Virtuele wandeling Wouw’ te 
vinden en dan komt u bij de film 
terecht die paginagroot bekeken kan 
worden. Ook op diverse 
Facebookpagina’s is de film al te 
zien. 

 

Schrijf ook eens iets voor ons tijdschrift! 
Niet dat we geen kopij genoeg hebben, maar we willen u uitnodigen, of eigenlijk uitdagen 
om ook eens iets voor ons tijdschrift op papier te zetten. Zeg niet te snel: ,,Dat kan ik 
niet.” Wij helpen u daar graag bij. 

mailto:martel6@hetnet.nl


Misschien hebt u wel een leuke geschiedenis die iets met de Wouwse dorpen te maken 
heeft. U hebt misschien op zolder oude brieven, aktes of tekeningen gevonden waar iets 
mee te doen is. Probeer er een leuk verhaal mee te maken, vraag advies aan onze redactie, 
of lever die stukken aan, zodat wij er ons over kunnen buigen. 
Misschien hebt u er wel mooie foto’s bij. Maar ook een mooie foto met een leuk bijschrift 
kan dienen om afgedrukt te worden in ons tijdschrift. Het zorgt in elk geval voor meer 
variatie. 
Het hoeft ook geen honderden jaren oud te zijn. Kijk maar naar de foto’s hieronder. Die 
zijn van 1994 toen de kapel in de Doeldreef werd ingewijd. 

 

Help ons aan een nieuw onderkomen 
Binnen niet al te lange tijd wordt het gebouw van de oude bibliotheek bij De Geerhoek 
afgebroken. Dat betekent dat we onze boekenvoorraad, al onze met zorg verzamelde spullen 
en de boeken en platen van de boekenmarkt moeten verhuizen. Maar waarheen? 
Tot op dit moment hebben we niets gevonden. In De Geerhoek blijkt weinig of geen ruimte te 
zijn. Misschien dat we tijdig in een loods of schuur terecht kunnen? Maar wie heeft er ruimte. 
Dat hoeft natuurlijk niet voor niets. We kunnen huur betalen, maar we willen er wel bij kunnen 
als we iets nodig hebben. 
Nu is het natuurlijk niet zo dat iedereen van de 
vereniging er in en uit moet kunnen lopen. Dat geldt 
alleen voor één of twee personen. 
Het liefst natuurlijk niet al te ver van de bebouwde kom 
van Wouw. Wie helpt ons aan een ruimte?? 

 
Steenfabriek Wouwse Plantage in 1996 
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