
 

 

 

 

 
Voorwoord 
 

Beste leden van ‘De Vierschaer’. 
 

Ondank enige hoop op versoepelingen in de vorige nieuwsbrief, moeten we nu 
concluderen, dat we in twee jaar tijd, geen enkele activiteit hebben kunnen 
organiseren voor onze leden en belangstellenden. Wij zien de komende winter 
dan ook somber tegemoet. 
Gelukkig hebben wij het periodiek van de Vierschaer continu zien verschijnen 
dankzij de tomeloze inzet van René Hermans en zijn redactie. Dit houdt op dit 
moment de band sterker in stand dan ooit tevoren. 
In de jaargang 2022 wil de redactie aandacht besteden aan een oorlogsdagboek 
en natuurlijk kom het aanstaand 40-jarig jubileum van ‘De Vierschaer’ aan bod. 
 

Besturen en fuseren 
In de vorige nieuwsbrief heb ik gememoreerd aan het feit, dat vele verenigingen 
kampen met bestuursproblemen en geen volwaardige persoonsbezetting voor 
elkaar kunnen krijgen. Ook tijdens de regiovergaderingen van Brabants Heem 
horen we dit zorgelijk geluid steeds weer opduiken. Er zijn dan ook al enkele 
fusievoorbeelden en samenwerkingsverbanden bereikt onder leiding van 
regiobestuurder Otte Strouken. 
Ook de drie heemkundekringen in de gemeente Roosendaal kampen met 
personele bezetting van functies. 
Op initiatief van heemkundekring ‘De Heerlijckheijd Nispen’, onder voorzitterschap 
van René Leijdekkers, wordt al een paar jaar behoorlijk druk uitgeoefend om 
gezamenlijk te komen tot een overkoepelend bestuur met algemene taken, 
waarbij de individuele identiteit per kring, behouden dient te blijven wat betreft 
invulling en uitvoering; dus een gedeeltelijk lokale zelfstandigheid. 
Hierover heeft een eerste oriënterend gesprek plaatsgevonden in cultureel 
centrum Bovendonk onder leiding van de heer Nollen. Voor velen was het idee 
van de heemkundekring uit Nispen een verrassing en men wilde dan ook eerst de 
achterban raadplegen. 
Op 5 oktober 2021 heeft een tweede oriënterend gesprek plaats gevonden op 
Bovendonk onder leiding van Joss Hopstaken, de huidige voorzitter van de 
‘Vrijheijt van Rosendale’. 
René Leijdekkers zette daarbij behoorlijk gas op het pedaal om dit snel in werking 
te zetten en daar een volgende keer Otte Strouken bij uit te nodigen. 
Op de vraag, hoe en wanneer, kon echter niemand antwoord geven.  Ik heb 
duidelijk afstand genomen van deze insteek namens ‘De Vierschaer’. 
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Wat  ‘De Vierschaer’ in 40 jaar opgebouwd heeft, gaan we niet zomaar na een 
paar bijeenkomsten te grabbel gooien. We zullen daar als bestuur eerst heel 
duidelijk onze leden over moeten raadplegen, voordat wij een definitief standpunt 
kunnen innemen. 
Per slot van rekening heeft de voormalige gemeente Wouw zelf een rijke culturele 
historie, wat betreft het Icoon van Wouw, de molen en het Kasteel van Wouw. 
Participatie hierin ligt mogelijk meer voor de hand. Misschien een schot voor de 
boeg, maar denk er alvast eens over na. 
Tot slot wil ik iedere vrijwilliger, die zich afgelopen jaar steerd volledig heeft 
ingezet bij de verhuizing, redactie van het tijdschrift en de bezorging er van,  
hartelijk danken.  
Het bestuur wenst jullie een prettige jaarwisseling toe en een gezond 2022. 
 
André Dingemans (voorzitter ‘De Vierschaer’)  
Toon Schijven (secretaris/penningmeester) 

  

AGENDA 
 

De agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit: 
• Februari/maart 2022 jaarvergadering in zaal Donkenhof met de Vierschaerquiz 
• Februari/maart tijdschrift 1 van 2022. 
• Mei/juni 2022 boeken- en platenmarkt. 
• Mei/juni tijdschrift 2 van 2022. 
• September feestelijkheden rond 40-jarig gestaan van de Vierschaer. 
• Augustus/september tijdschrift 3 van 2022. 
• Regionale Heemquiz in 2022 (afhankelijk van de coronaontwikkeling). 
• December tijdschrift 4 van 2022. 
 

In het voorjaar weer rondleidingen op 
Wouwse Kasteelweide 

 

Op de Kasteelweide in Wouw zijn de contouren van de kasteelfortificatie zichtbaar en is 
begonnen met het beplanten van de buitenzijde van de ecologische verbindingszone. Net 



als in de middeleeuwen komen er meidoornhagen aan de zuid- en westzijde van de 
buitengracht. 
Die buitengracht is veertig meter breed en houdt behoorlijk wat water vast en dat geldt 
ook voor de binnengracht rond de oude burcht. 
Omdat er heel wat te zien is, worden in het voorjaar elke zaterdagochtend om 11 uur 
rondleidingen gegeven op het terrein. Op dit moment is het te drassig op het terrein en 
niet verantwoord om mensen te ontvangen. Bekijk regelmatig de website 
www.kasteelvanwouw.nl om te zien wanneer er weer rondleidingen zijn. 
Wie deel wil nemen aan een rondleiding kan zich, zodra die weer van start gaan, aanmelden 
op rondleiding@kasteelvanwouw.nl onder vermelding van de datum van de zaterdag waarop 
men deel wil nemen en het aantal deelnemers. Door de stichting wordt een vrijwillige 
bijdrage gevraagd aan de deelnemers. Het geld wordt gebruikt om verder te gaan met de 
restauratie van de oude burcht, de beide poorten en de vier torens. 
 

 
Genealogisch bestand met ruim 75.000 namen 

 
Onze vereniging heeft inmiddels de beschikking over een genealogisch bestand van 
mensen afkomstig uit Wouw met een omvang van meer dan 75.000 namen. Daar kunnen 
ook onze leden gebruik van maken als ze bezig zijn met stamboomonderzoek. 
Het gaat om families die in Wouw wonen of gewoond hebben. Van sommige families hebben 
we ook gegevens van buiten Wouw, maar met de gegevens uit ons bestand is het vaak 
gemakkelijk om verder onderzoek te verrichten. 
Daar willen Frank Schijven en René Hermans, die samen het bestand opgezet hebben, de 
aspirant-onderzoekers bij helpen. 

Dat geldt trouwens ook 
voor mensen die op zoek 
zijn naar de geschie-
denis van de Wouwse 
dorpen. Binnen de 
vereniging kunnen we 
ook beschikken over 
verschillende presenta-
ties in Power Point. 
Op verzoek kunnen 
leden van onze vere-
niging een bijeenkomst 
verzorgen. Denk daar 
bij aan oude Wouwse 
winkeltjes, de winkels 
van Heerle en Moer-

straten, de geschiedenis van het dorp Wouw, de Wouwse molen en het Kasteel van 
Wouw. Uiteraard zit daar wel een kleine vergoeding aan vast, niet voor onze 
medewerkers, maar wel voor de vereniging of de stichting Kasteel van Wouw. 
Aanvragen kan via de website van de vereniging, het mailadres van de secretaris of via 
martel6@hetnet.nl. In de colofon vindt u adresgegevens, mailadressen en 
telefoonnummers. 
 

mailto:rondleiding@kasteelvanwouw.nl


Wij zoeken mensen voor de fotowerkgroep 
 

Om de vele duizenden foto’s 
van de heemkundekring beter 
beschikbaar te krijgen voor 
een breed publiek, zou onze 
collectie in de computer 
gezet moeten worden en het 
fotoarchief beter beschreven 
moeten worden. 
Daarom zijn wij op zoek naar 
mensen die samen (want alleen 
is dat niet om te doen!) daaraan 
willen werken. 
Het is uiteraard vrijwilligerswerk 
en u mag zelf uw tijd indelen. 

Het gaat daarbij om ansichtkaarten, familiefoto’s, foto’s van officiële gebeurtenissen en 
activiteiten. Op dit moment hebben we geen speciaal programma om alles te 
registreren, maar dat kan in overleg ook aangeschaft worden. Wie interesse heeft, kan 
zich melden bij onze secretaris of op één van de mailadressen in de colofon. 
 

Heemhuys bij Donkenhof herbergt veel Wouwse zaken 
 

Er is inmiddels al flink geselecteerd in de spullen van onze vereniging. De bibliotheek is 
‘uitgedund’ en alleen regionale informatie en plaatselijke boekwerken zijn overgebleven. 
Landelijke naslagwerken zijn naar de boekenmarktspullen gegaan en tijdens de volgende 
boekenmarkt kunt u die tegen een schappelijke prijs 
overnemen. 
De dozen waarin de overgebleven naslagwerken 
liggen zijn van een nummer voorzien en de gegevens 
staan in de computer, zodat alles gemakkelijk terug 
te vinden is. Natuurlijk zijn er ook andere dingen, 
zoals onderwijsgerelateerde spelen, schoolplaten, 
letterdozen en boekjes die vroeger in het onderwijs 
werden gebruik. Goed om misschien een keer een 
tentoonstelling mee te houden. 
Het probleem is dat we mensen zoeken die eens een 
project uit willen voeren. Die hoeven dan geen 
bestuurslid te worden, maar kunnen op vrijwillige 
basis een project uitvoeren en dan weer in de 
anonimiteit verdwijnen. Maar misschien vinden ze 
het wel zo leuk dat ze willen blijven als vrijwilliger. 
Bent u trouwens op zoek naar oude nummers, dan 
kunnen wij daar mee helpen. Boekjes tot en met 
2016 kosten slechts 1 euro. Daar komen wel de 
verzendkosten bij als we ze op moeten sturen.  
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Nieuwsbrief van heemkundekring 
De Vierschaer Wouw 
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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 (06 5383 3198) 
e-mail: martel6@hetnet.nl 
 
Bidprentjes en genealogie: 
Frank Schijven 
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Foto’s: 
Heemkundekring De Vierschaer, Adriënne 
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