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Voorwoord
Beste leden van ‘De Vierschaer’.
Huisvesting
Onlangs hebt u via de media kunnen vernemen dat de Vierschaer sinds 2012
vanuit ‘De kapel’, na negen verhuizingen in negen jaar tijd, uiteindelijk een vaste
stek heeft gevonden in een aanbod van Maurice en Jannine Broeren bij CaféZalen Donkenhof.
Een opslagruimte voor onze boeken- en fotocollectie en documentatiestukken en
de voorraad verkoopmaterialen. In het achterste gedeelte van de voormalige
schutterij hebben we nu een plaatsje gevonden.
Dat betekent tegelijkertijd dat wij onze activiteiten, zoals jaarvergadering,
regioquiz en lezingen, evenals boekenmarkt, ook vanaf deze locatie gaan houden.
Dit betekent dat de Vierschaer weer terug is bij ‘af’, omdat op deze zelfde locatie
‘De Vierschaer’ ooit is gestart tijdens het 750-jarig bestaan van Wouw in 1982.
Wij hopen op een prettige samenwerking met Jannine en Maurice in de komende
jaren.
Overlijden
Tijdens de opmaak van de nieuwsbrief werden wij onaangenaam verrast door het
overlijden van ons oud-bestuurslid Piet Hoendervangers die veel betekend heeft
voor de vereniging. Verderop in deze nieuwsbrief leest u hoe wij Piet gaan
herdenken.
Activiteiten
Met de komst van de versoepelingen van onze beperkingen hopen wij geleidelijk
de draad weer op te pakken. Wij proberen achterstallige onderwerpen geleidelijk
aan weer vorm te geven, zoals: de jaarvergadering met de strijd om de
Vierschaertrofee, lezingen, de boekenmarkt, de rondleidingen op het landgoed
Wouwse Plantage en de regionale heemquiz.
Bestuur
Zoals u weet, kampen wij net als vele andere verenigingen met een
onderbezetting van het aantal bestuursleden. Wij functioneren slechts met twee
personen als voorzitter en secretaris/penningmeester wel ondersteund door zeer
nauwbetrokkenen.
Op 12 januari 2022 hoop ik 75 jaar te worden en dat lijkt mij een goed moment om
een nieuwe lichting bestuursleden te verwelkomen.

Meldt u gerust aan als u interesse heeft of denk wervend mee om nieuwe
bestuursleden voor te dragen.
André Dingemans, voorzitter Hkk. ‘De Vierschaer’

AGENDA
De agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit:
• Zodra het kan een jaarvergadering met de Vierschaerquiz
• Zodra het mogelijk is een vrijwilligersbijeenkomst als dank voor het vele werk in de
afgelopen twee jaar.
• Als er een mogelijkheid is een boeken- en platenmarkt.
• Regionale Heemquiz in november (afhankelijk van de coronaontwikkeling)
• December tijdschrift 4 van 2021.
• Maart 2022. Eerste tijdschrift van het jubileumjaar. In september 2022 bestaat de
Vierschaer 40 jaar!

Rondleidingen op Wouwse Kasteelweide
Op de Kasteelweide in Wouw wordt hard gewerkt om de contouren van de kasteelfortificatie in
beeld te brengen en de binnen- en buitengracht te graven.
Omdat er heel wat te zien is, worden er elke week op zaterdagochtend om 11 uur rondleidingen
gegeven op het terrein. Iedereen die dat wil, kan daar bij aansluiten. Er moet nog veel werk
verricht worden en de 24 vrijwilligers vragen daarom een vrijwillige bijdrage aan de bezoekers.
Dat geld wordt gebruikt om stenen, cement en ander materiaal aan te schaffen om de
funderingen die bloot blijven liggen in de grachten te repareren en opnieuw in te voegen.
Wie
deel
wil
nemen
aan
een
rondleiding
kan
zich
aanmelden
op
rondleiding@kasteelvanwouw.nl onder vermelding van de zaterdag waarop men deel wil nemen
en het aantal deelnemers.

Heemkundige informatie is altijd beschikbaar
Wie iets wil weten over de geschiedenis van de Wouwse dorpen kan altijd bij ons
terecht. Dat geldt ook voor genealogische gegevens van Wouwse families.
Inmiddels zitten er meer dan 70.000 personen uit de vier dorpen in ons bestand en daar
kan men altijd informatie over vragen. Daarnaast beschikken we over heel veel
bidprentjes en ook daar kunnen kopieën van opgevraagd worden.
Ook hebben we verschillende presentaties tot onze beschikking in Power Point en op
verzoek kunnen leden van onze vereniging een bijeenkomst verzorgen. Denk daar bij
aan oude winkeltjes, 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.

Piet Hoendervangers overleed op 5
september
Eén van de medeoprichters van onze heemkundekring, Piet
Hoedervangers, overleed op zondag 5 september. Piet stond
in september 1982 aan de wieg van onze vereniging en stapte
meteen in het bestuur om er vervolgens ruim 25 jaar deel van
uit te maken. In het decembernummer van ons tijdschrift
zullen we ruimschoots aandacht aan zijn werk van de
heemkundekring besteden.

Vierschaerreis wordt doorgeschoven naar 2022
In de vorige nieuwsbrief konden we nog aankondigen dat de reis naar Tongerlo en
omgeving doorgang zou vinden, maar organisator Kees Bovée moest toch besluiten om
de uitstap af te gelasten. Het aantal deelnemers viel wat tegen, vooral omdat mensen
toch bang waren om met een gezelschap in de bus gaan zitten. Maar ook de paters in
Tongerlo vonden het niet veilig genoeg om bezoek te ontvangen.
De bedoeling is dat de excursie daarom doorgeschoven wordt naar 2022. Hopelijk is de
wereld dan zover hersteld van corona dat we weer in een normale samenleving terecht
zijn gekomen. Wij houden u op de hoogte van de plannen.

Wie wil helpen in 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.

Een voorbeeld van een foto die nog beschreven moet worden.
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
COLOFON
secretaris of op één van de mailadressen in de Nieuwsbrief
van heemkundekring
De Vierschaer Wouw
colofon.
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Heemhuys wordt op orde gebracht
Nu onze vereniging haar spulletjes heeft ondergebracht
in de vroegere schutterij van Jannine en Maurice
Broeren zijn we er na jaren aan toe gekomen om alles
uit te zoeken en een selectie te maken van wat er weg
kan en wat beslist moet blijven.
Daarbij wordt alles opnieuw geordend en beschreven,
zodat we met weinig zoeken iets terug kunnen vinden.
Het gaat om lijsten met foto’s, vaandels, kostuums, maar
ook voorwerpen, onze eigen boekjes waarvan we er nog
veel in voorraad hebben. Mensen die op zoek zijn naar
oude nummers kunnen we daar vaak mee helpen.
Boekjes tot en met 2016 kosten slecht 1 euro. Daar
komen wel de verzendkosten bij als we ze op moeten
sturen.
Krantenknipsels, archiefmateriaal en de genealogische
mappen die nog bekeken moeten worden.
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