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Algemeen
Heemkundekring “De Vierschaer”, opgericht op 10 september 1982, opereert als een zelfstandige
vereniging, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda, en is aangesloten bij de Stichting
Brabants Heem, waarin 120 Brabantse heemkundekringen met meer dan 30.000 heemkundigen zijn
aangesloten.

Statutaire doelstelling:
De vereniging heeft ten doel:
-

De voormalige gemeente Wouw op elk gebied, dat onder het begrip heemkunde valt, te
bestuderen en te onderzoeken;
in brede kring belangstelling te wekken voor de eigen streek en bevolking;
te ijveren voor het behoud van het eigen karakter en de schoonheid van dorp en
omgeving en van cultuurhistorische en heemkundig waardevolle zaken.

Bestuur
Ook dit jaar begon het resterende bestuur zonder voorzitter, secretaris en penningmeester en met
deze minimale bezetting werden de taken gedeeltelijk door de overige bestuursleden waargenomen.
In het voorjaar besloot een aantal mensen mee te draaien in het bestuur en in de ledenvergadering
van 11 maart 2011 traden deze personen definitief toe tot het bestuur, zodat een compleet nieuw
bestuur kon worden begroet. Bestuurslid Jeroen van den Beemt zag zich door gezondheidsproblemen
genoodzaakt keuzes te maken en legde per 14 september 2011 zijn functie neer.
Op 31 december 2011 had het bestuur de volgende samenstelling:
Voorzitter:

Kees Hoendervangers
Roosendaalsestraat 37
4724 AC Wouw

Secretaris

Toon Schijven
Van Goghlaan 7
4703 JA Roosendaal

Penningmeester:

Annie Bovée
Borcht 3
4724 HG Wouw

Lid:

Frans Schuurbiers
Roosendaalsestraat 12
4724 AC Wouw

Lid:

Nori Jaspers
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Markiezenstraat 22
4724 BB Wouw
Lid:

Jeroen van den Beemt
Herelsestraat 13
4726 AA Heerle

Lid:

André Dingemans
Herelsestraat 68
4726 AG Heerle

Lid:

Kees Bovée
Borcht 3
4724 HG Wouw

Lid:

Jules Hoendervangers
Herelsestraat 109
4726 AC Heerle

Het bestuur vergaderde in 2011 tien keer. In het bijzonder ging de aandacht uit naar de verschillende
activiteiten, de toekomst van de panden Kloosterstraat 9 -11 en de op te richten stichting voor molen
“De Arend”.

Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering werd gehouden op vrijdag 11 maart 2011 met een geringe opkomst
van 20 leden. Besloten werd om meer ruchtbaarheid te geven aan deze vergadering.

Leden en begunstigers
Op 1 januari 2011 was het aantal leden en begunstigers 470; op 1 januari 2012 telden we 488 leden
en begunstigers. Dus verrassend genoeg een lichte stijging. Dit komt door het starten van de actie
onder het motto: “Leden werven leden” door Cees en Annelies Cuperus. Het streven om 500 leden te
halen wordt en werd bevorderd door het sturen van een oud nummer van het tijdschrift aan inwoners
met een brief, waarin iets verteld wordt over onze vereniging.

Vrijwilligers
Onze vrijwilligers droegen weer hun steentje bij aan de activiteiten van de vereniging. Ook de
werkgroepen en de bestuursleden hebben zich ingezet om hieraan hun bijdrage te leveren. De
traditionele vrijwilligersavond werd gehouden op vrijdag 19 augustus op het landgoed Wouwse
Plantage in de vorm van een barbecue, die deze keer niet verregende.

Werkgroepen
Werkgroep Archeologie en Kasteel
De werkgroep, bestaande uit Ron Bakx, Gerard Haast, René Hermans en Kees Hoendervangers
heeft dit jaar besteed aan het verder uitwerken van het boekwerk, dat zal verschijnen over het kasteel
in samenwerking met het gemeentearchief Roosendaal. Diverse openstaande vragen zijn in dit kader
verder uitgezocht op het terrein of in het archief. De financiële middelen voor het publiceren van het
boek zijn op dit moment op 700 euro na rond. Op 9 mei is ten behoeve van het kasteel een stichting
opgericht door de werkgroep, genaamd: Stichting Kasteel van Wouw. Doel is om na het uitgeven van
het boek aan de slag te gaan met het kasteelterrein en dit stuk nationale geschiedenis toegankelijk te
maken voor een ieder. De stichting is diverse malen bijeengekomen om de voortgang van het boek te
bespreken. Er werd een beleidsplan samengesteld en de stichting heeft inmiddels de ANBI-status
gekregen, zodat begunstigers hun giften van de belasting af kunnen trekken. De werkgroep heeft ook
kunnen voorkomen, dat er door een kabelbedrijf kabels over het kasteelterrein werden getrokken, wat
grote schade heeft voorkomen.
In het najaar zijn op aangeven van de werkgroep de werkzaamheden in de Doeldreef uitgevoerd
onder archeologische begeleiding. Hierbij is een oude grachtmuur met gracht aangetroffen. Tevens is
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een 16de eeuwse stortput gevonden met gebruiksvoorwerpen behorende bij de hoeve Smallebeke.
Hierbij zijn onder andere een spreeuwenpot, een kandelaar, een drinkglas en talloze scherven
gevonden. Dit alles wordt op dit moment gedocumenteerd door gemeentelijk archeoloog Marco
Vermunt.
Werkgroep Bidprentjes
Afgelopen jaar was het hard werken voor de werkgroep bidprentjes, bestaande uit Cees Cuperus en
Annelies Cuperus-Vissenberg. Maakten we in de Nieuwsbrief van september 2011 nr. 117 al gewag
van het 25.000-ste bidprentje, daarna was de ‘boot aan’. We starten het jaar met 24.812 bidprentjes
en eindigen 2011 met niet minder dan 28.333 stuks. En we zijn nog (half
januari 2012) steeds bezig met een groot aantal om deze in de computer
te zetten. Het 25.000-ste prentje is van Maria Cornelia Doggen, die
geboren is in Wouw op 18 februari 1865 en is overleden in Roosendaal
op 13 juni 1950.
Afb. 1: Het 25.000ste prentje op naam van Maria Cornelia Doggen.
De verzameling van prentjes uit Wouw is zo’n 8.364 stuks groot en de
verzameling van de prentjes van buiten Wouw en de dubbelen is nu
19.969 stuks groot. Afgelopen jaar zijn een aantal verzamelalbums en
inhoud gekocht, zodat de verzameling Wouw nu in 40 albums is
opgeborgen. Giften van prentjes waren er veel, zoals die van de heer A.
Keulemans met ± 225 stuks en de heer P. van Leijsen met 325 stuks, de
heer W. Hopstaken, de heer J. Borghouts, de families Mouwen,
Voorbraak, Bartels en Jacobs en Mevr. Riet Somers-Mangelaars.
Door de familie Aarts werden we gebeld om in Gilze zo’n 2.000 prentjes
op te halen. Hier zijn we nog druk doende mee om deze te registreren in
de computer. De heemkundekringen ‘Halchterth’ uit Halsteren “Het Land
van Gastel” uit Oud Gastel bewaren voor ons nog steeds de prentjes uit
Wouw. Aan de heemkundekring uit Fijnaart en Heiningen hebben we zo’n 100 prentjes afgestaan. We
gaan proberen om in het jaar 2012 de 30.000 prentjes te bereiken.
In het tijdschrift van de vereniging wordt periodiek een bijdrage geleverd in de vorm van artikel over
bidprentjes onder de titel: “Uit de Santenkraam van de Vierschaer”.
Werkgroep BIR (Beheren, Inventariseren en Registreren x
De werkgroep BIR bestaat uit: Annelies Cuperus-Vissenberg en Frans Schuurbiers.
Het jaar 2011 was weer een heel rustig jaar voor de werkgroep. De kerststalletjes en het materiaal van
de grote kerststal zijn na het verlopen van de Kerststalroute begin januari weer opgeborgen en in
december weer te voorschijn gehaald voor de route van 2011. In de tussentijd gebeurde er heel
weinig. De spullen zijn opgeslagen in de kelder van de St. Lambertuskerk en op een boerderij In
Roosendaal. Het wachten is nog steeds op een andere locatie en zodra deze bekend is, kan de
werkgroep beginnen met opnieuw te bekijken of we veel moeten gaan inkrimpen of dat we op
dezelfde voet kunnen doorgaan. De voorwerpen worden in drie groepen verdeeld: 1. heemkundig
interessant, specifiek voor- of vanuit de dorpen; 2. geschiedkundig interessant; 3. geen
geschiedkundige of culturele waarde. Jules Hoendervangers heeft inmiddels de gegevens van
artikelen in de computer gezet, zodat in de toekomst het opzoeken een stuk makkelijker kan worden.
Verder afwachten dus.
Werkgroep Brandweermuseum
Het aantal leden van de werkgroep werd weer uitgebreid en de groep bestaat nu uit Wilfred van
Keijzerswaard, John Konings, Peter Nuyten, Tonie Otten en Toine Voorbraak. Jan Hage is nog lid,
maar zit behoorlijk in de lappenmand. Voor evenementen kan de werkgroep een beroep doen op
Raph van den Elshout en Kevin Vriens.
Er werden dit jaar activiteiten ontplooid tijdens de Harvest Fair en de later op de door de
heemkundekring georganiseerde landgoeddag. De organisatie van deze open dag liet te wensen over
en er was vrijwel niets aan publiciteit gedaan. Op ons verzoek om direct na afloop de zaak te
evalueren kwam geen reactie.
Voor de te organiseren Brabantse Waldag hebben we nog helemaal geen informatie ontvangen. Ook
hier laat de communicatie duidelijk te wensen over.
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Als werkgroep zijn we in 2011 vooral bezig geweest met de groene Landrover en deze is nu geschikt
gemaakt als sleepvoertuig. De Ford 600 van de gemeente Ossendrecht heeft de werkgroep weer aan
het rijden gekregen. De remmen moet echter nog goed nagekeken worden.
De rode Landrover blijft een zorgenkind. Het ene moment rijdt deze prima en korte tijd later laat hij het
weer afweten.
Omdat we ook opnieuw wat klein materialen geschonken kregen, willen we een inventarisatie maken
en overtollige spullen opruimen.
Werkgroep Distributie
De werkgroep distributie,bestaande uit Cees Cuperus, Annelies Cuperus-Vissenberg, Piet
Hoendervangers, Rien en Evi Jaspers, Jan Matthijssen, Arno Melis, Piet Meul, Liza Roozen, Frans
Schuurbiers en Jan Verbogt zorgden als vanouds voor de verzending per post en de verspreiding in
de kerkdorpen van de boekjes en de nieuwsbrieven.
Werkgroep Fotoarchief
Deze werkgroep bestaat uit Piet Hoendervangers. Nog steeds worden van particulieren mooie foto’s
over de dorpen ontvangen. Na ontvangst worden deze gescand en zo snel mogelijk terug bij de
eigenaars bezorgd. Ook werd informatie verstrekt over diverse foto’s uit de verzameling.
Werkgroep Houtzagerij
De werkgroep bestaat nog steeds in dezelfde samenstelling: Jan van den Bergh, Eduard Hof, Gerrit
Hopmans en Kees Roelands. Ze zijn ook nog steeds erg actief vinden ze zelf, alleen met strenge vorst
of met Vastenavond willen ze wel eens niet zagen.
Op verzoek van een reparateur van houten snaarinstrumenten hebben ze een boomstammetje
verzaagd tot plankjes en balkjes. Voor een ander hebben zij een cipres van 2½ meter lengte en een
doorsnede van ± 70 cm. verzaagd tot planken van 8 cm. dikte. Een leuk werk, daar er een hele
prettige geur vanaf kwam, wat zij toch wel bijzonder vonden.
Een beginnend meubelmaakster uit Roosendaal vroeg om een boomstam met een diameter van ± 1
meter in plakken te zagen van 5 cm. dikte. In eerste instantie hebben ze dat afgewezen, omdat hun
inspaninrichting dat niet vast kan houden, maar na wat brainstormen en uitproberen is dat toch gelukt.
Heel leuk werk en erg verrassend, dat de ploeg daar toch maar weer in geslaagd is.
Van een kennis heeft de werkgroep we een aantal bomen gekregen om te verzagen tot planken van 5
cm. dikte. Van de gemeente Bergen op Zoom hebben we ook een aantal bomen gekregen. Verder
liggen er nog een paar dikke eiken te wachten om verzaagd te worden.
Met de zaagmachine zelf had de ploeg we nogal wat pech. Van de hoofdas zijn er tegelijkertijd twee
lagers stuk gelopen. Met behulp van een externe deskundige is dit euvel toch weer hersteld. Het is nu
wel de bedoeling om de andere aanwezige lagers te demonteren, goed schoon te maken, opnieuw
van lagervet te voorzien en weer terug te plaatsen. Zo werd ook het glijdend deel van de raamzaag
van nieuwe onderdelen voorzien. Hiermee hoopt de werkgroep weer een lange tijd zonder al te veel
problemen te kunnen zagen.
Het is niet altijd zagen, want ook de tractoren en de grasmaaiers van het landgoed hebben onderhoud
nodig. Dat werk wordt samen met de boswachter uitgevoerd.
Werkgroep Kerststal
Voor de dertiende maal werd er door een afvaardiging van de werkgroep houtzagerij, bestaande uit
Eduard en Paula Hof en Gerrit en Elly Hopmans, Arno Melis en Frans Schuurbiers van onze
vereniging een levensgrote kerststal opgebouwd in molen “De Arend” aan de Akkerstraat in plaats van
in Heemcentrum “De Kapel”. Een nieuwe pop werd aangekocht..
Ook was er een weer “Kerststallenlooproute”, die startte in de Akkerstraat en verder de Bergsestraat,
Markt, Torenplein, Roosendaalsestraat, Pastoor Pottersstraat en de Kloosterstraat omvatte. In de
Markant waren kerststallen opgesteld door de Stichting Cumawo (125 bezoekers), terwijl in het
priesterkoor van de St. Lambertuskerk een expositie was ingericht met kerststallen uit Brasschaat
(450 bezoekers). Het Grafisch museum “In den groenen Zonck” kreeg ruim 250 bezoekers te
verwerken.
Voor het publiek was de kerststal en de tentoonstelling met kerststallen te bezichtigen vanaf Eerste
Kerstdag tot en met Nieuwjaar. Op 27 december tijdens de Kerststallenlooproute was het ’s avonds
druk en gezellig. In de collectebus in de kapel stopten de bezoekers een bedrag van € 298. Met een
1.000 bezoekers was de werkgroep zeer tevreden.
Diverse koren gaven extra sfeer aan de avond, zoals Meezingkoor “Spek en Bonen”, Vivace en het
Lambertuskoor en ook Jong Oranje deed een muzikale bijdrage.
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Werkgroep Redactie
De redactie, bestaande uit Piet Hoendervangers, Huub Jonckheere, Jan de Bont en Kees Bovée werd
versterkt met Pieter van Leijsen en werden ondersteund door René Hermans en Frank Schijven voor
advisering, het schrijven van teksten en correctie ervan.
Dit jaar slaagde de redactie er in om vier gewone nummers samen te stellen. In het verslagjaar werd
het tijdschrift in een nieuw jasje gestoken door het drukken op glanspapier. Hierdoor komen de foto’s
beter over. Daarnaast werd de omslag zodanig gemaakt, dat die nu over de rug doorloopt. Zodoende
moet voorkomen worden, dat het tijdschrift gemakkelijk uit elkaar valt. Verder wordt nog bekeken om
het jaartal en het nummer op de rugzijde te vermelden.
Het eerste nummer van de negenentwintigste jaargang bestond uit 80 pagina’s en had een
gevarieerde inhoud.
Kees Bovée dook weer in de kranten en schreef over Wouw in het nieuws in 1960.
Wijlen Ad Mouwen leverde een artikel in over de familie Mouwen uit de Akkerstraat. René Hermans
bewerkte dat artikel en vond in een oud tijdschrift een stuk tekst over Janus Mouwen aan de
Bergsebaan en dat werd als extra stuk tekst toegevoegd.
Cees Cuperus beschreef weer enkele bidprentjes in zijn achtste bijdrage van “Uit de Santenkraam van
de Vierschaer”. Onze auteur Henk Hellegers keek weer wat er in het gemeentehuis van het dorp
allemaal omging en vervolgde het nieuws hierover in zijn rubriek “Gemeente Wouw in 1910”. De heer
Bertus Goorden stelde een foto van de gouden bruiloft van Jan Roeken en Maria de Vos en René
Hermans bewerkte de tekst.
Het tweede nummer was eveneens een gevarieerd nummer en bevatte 97 pagina’s. Jan de Bont vond
tijdens zijn speurtocht over de ontginning van het gebied rond de Julianaweg gegevens over de
verhuur van land op Hoevestein of Hoevekestein, zoals dat gebied ook wel wordt genoemd.
Van Kees Hellemons, die vorig jaar aangaf te stoppen met zijn redactiewerk, verscheen zijn laatste
interview met Kees Gommeren. Vele mensen uit Moerstraten kennen hem als de smid. Van Huub
Jonckheere verschenen er twee artikelen, namelijk een over de persoon van dominee Jacobus
Craandijk, die door Wouw wandelde met daarbij een tekening van het dorp, zoals hij dat vanuit de
richting Roosendaal zag. Ook zorgde hij voor een stukje over de schrijver van dit verhaal. Het tweede
artikel ging over Wouw gezien door de ogen van J.W. van Campen. Deze persoon schreef in 1873
een boekje naar aanleiding van het gereedkomen van “den Zeeuwschen spoorweg” onder de titel
“Beschrijving van de steden en dorpen gelegen aan den spoorweg Roosendaal – Vlissingen”,
aangevuld met een korte levensschets van de schrijver.
René Hermans schreef een bijdrage over de familie Loos met als titel: “Daar is de bus van Loos”.
Deze familie had in de toptijd zo’n twaalf bussen rijden. Harry Voermans schreef onder de titel: “De
Noormannen in Wouw” over de band “The Vikings”, die in Wouw furore maakte. Kees Bovée tenslotte
wijdde een artikel aan 50 jaar Handbalvereniging Heerle.
Het derde nummer bestond uit 84 pagina’ s. Huub Jonckheere stelde het jaarverslag 2010 samen.
Piet Meul leverde weer een vijftal oude versjes en liedjes. Joke Schipper-Elst schreef vanuit het
Limburgse een bijdrage over haar jeugd in Heerle. Aan de hand hiervan schreef René Hermans een
bijdrage over de stamboom van de familie Elst. Pieter van Leijsen tenslotte ging aan de slag met het
“Liber Memorialis” van de parochie Wouwse Platage. Al lezend en schrijvend besloot hij zijn
schrijversdebuut te vervolgen met het eerste artikel uit een reeks over het ontstaan en de oprichting
van de parochie van Wouwse Plantage.
Het vierde nummer met 94 pagina’s begon met een bijdrage van Kees Bovée over het nieuws uit de
vroegere gemeente Wouw uit het jaar 1961. Onze vaste auteur Henk Hellegers ging in de kranten van
honderd jaar geleden op zoek naar het nieuws over de gemeente Wouw en vervolgde zijn serie over
de gemeente in het jaar 1911. Naar aanleiding van het artikel van Joke Schipper-Elst kwam er reactie
van Adrie Elst met een artikel met nogmaals herinneringen aan Heerle. Pieter van Leijsen vervolgde
zijn serie over de parochie Wouwse Plantage met het tweede deel: de parochie onder de eerste
pastoor. Bertus Goorden tenslotte beschreef een schoolfoto.
De redactie is nog steeds op zoek naar een hoofdredacteur en versterking van het team schrijvers.
Werkgroep Wouwse Molen
In 2010 ging binnen onze vereniging deze werkgroep van start met de bedoeling om te kijken of
korenmolen “De Arend” een mogelijkheid was om onze vereniging in te huisvesten. In de werkgroep
zaten Jeroen van den Beemt, Herman Govaarts, René Hermans, Kees Hoendervangers, Huub
Jonckheere, Johan van Kaam, Arno Melis, Miranda Nuijten-Potters, Ad Potters en Frans Schuurbiers.
In de loop van 2011 kwam de werkgroep zes maal bijeen. In de loop van het jaar stopte Jeroen van
den Beemt met zijn werkzaamheden.
Herman Govaarts was als monumentdeskundige de adviseur van de groep. De werkgroep kwam tot
de conclusie, dat de oprichting van een stichting de beste optie zou zijn. Die stichting zou dan de
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molen beheren en de heemkundekring zou in de gelegenheid zijn om de ruimte(n) onder de molen te
huren van de stichting.
In maart schoof Ton Kuijten aan bij de werkgroep. Hij was de beoogd voorzitter van de nieuwe
stichting. Hij ging met enkele andere mensen aan de slag om de juridische aspecten te bekijken.
Frans Goorden adviseerde de stichting in oprichting.
Ondertussen beraadde de molenwerkgroep zich op haar toekomst. Theo Hermans meldde zich als
vrijwilliger om te helpen in een soort klusgroep. De Stichting i.o. verzocht de Molenwerkgroep als
klusgroep verder te gaan. In die stichting zou ook Arno Melis als contactpersoon plaatsnemen en de
contacten onderhouden met de werkgroep.
De laatste activiteit van de werkgroep in 2011 bestond er uit, dat er een lijst werd gemaakt van
werkzaamheden, die aan de molen verricht moeten worden. De laatste bijeenkomst vond plaats op 14
september 2011. Daarna kwam de werkgroep niet meer bijeen. De Stichting informeerde de
werkgroep verder niet wat de stand van zaken eind 2011 was.
Wat de toekomst voor de werkgroep gaat brengen, is op dit moment niet duidelijk.

Overige activiteiten
Braderieën en markten
De twee markten, waar de vereniging aanwezig was in het afgelopen jaar, waren weer een groot
succes. Vanwege ziekte was er geen kraam op de Oranjemarkt in Heerle.
Het kraam op de 26e geranium- en plantenmarkt op zondag 2 mei werd de gehele dag bezet door
Nori Jaspers en Jan Matthijssen.
Het resultaat van de braderie met de boekenmarkt op 3 juli was afgelopen jaar fenomenaal. De
bezetting van de kraam van de Vierschaer bestond uit Raymond van Staey, René Hermans en
Annelies Cuperus-Vissenberg met kleindochter Emma Cuperus. Cees Cuperus, samen met Tom
Schoonen (kleinzoon van Frans Schuurbiers), Dick Kok en Ilse Cuperus zorgden voor de verkoop van
de tweedehands boeken, langspeelplaten en cd’s.
De voorraad boeken, platen en cd’s, die in 90 dozen zaten, werden met behulp van de ‘vaste’ groep
sjouwers vroeg in de morgen naar buiten getransporteerd en ’s avonds na sluiting van de braderie
werd het restant weer naar binnen gesjouwd. De dagen erna was het uitzoeken en schonen van de
boeken, zodat er weer een kleine voorraad staat voor de boekenmarkt in 2012. Het restant van de
elpees werd apart verkocht via Marktplaats.nl, maar de verkoop hiervan viel dusdanig tegen, zodat we
hebben besloten om in 2012 geen elpees meer te verkopen. De cd’s daarentegen gingen goed. De
opbrengst van deze Boekenmarkt met kraam was € 1.066,50. Met aftrek van de gemaakte kosten
bleef er een batig saldo over van € 991,44. Een record!!!
Excursie x
Rien Jaspers organiseerde samen met Touringcarbedrijf “De Vlinder” op 11 juni een excursie met een
bijna volle bus met 42 leden naar Haarlem. Het weer was niet echt mooi, maar de excursie was best
de moeite waard. Na de koffie met een Haarlemse lekkernij gingen de twee groepen op stap met
gidsen, die de belangrijkste gebouwen van Haarlem lieten zien o.a. de prachtige Sint Bavokerk, het
Teijlersmuseum, de hofjes en gildehuizen. Ze vertelden ook het nodige over de historie. Hierna werd
gezamenlijk de lunch gebruikt in een etablissement aan de Markt. Daarna ging de ene groep een
rondvaart maken op de Spaarne en de andere groep kon op eigen gelegenheid de stad bekijken.
Enkele uren later werden de rollen omgedraaid.
Huisvesting
Het gebruik door het Lambertuskoor continueerde zich, terwijl het gebruik door de SDW zich steeds
meer concentreerde op de dagopvang. Voor het overige is het nog steeds afwachten op de komende
ontwikkelingen met betrekking tot molen “De Arend”.
Kinderspelen
Deze spelen bevinden zich in een erbarmelijke staat van onderhoud, zodat ze niet meer werden
uitgeleend. Bekeken wordt om deze te laten opknappen c.q. aan te vullen.
Landgoeddag
Omdat de traditionele openstelling van het landgoed op Tweede Pinksterdag kwam te vervallen door
de te houden Harvest Fair, werd besloten uit te wijken naar de Open Monumentendag op zondag 11
september. Deze dag werd slecht bezocht met 113 betalende bezoekers. Dit kwam onder meer
doordat er in de regio diverse andere activiteiten werden georganiseerd. Hierdoor is de voortgang van
deze activiteit zeer dubieus geworden, maar de beslissing hierover dient nog genomen te worden. Op
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dit ogenblik zijn er plannen van de gemeente Roosendaal om in het kader van het Brabantse
Walproject het landgoed hierin te betrekken.
Lezingen
Op donderdag 14 april gaf Jeanine Dekker in het heemcentrum een lezing over de West-Brabantse
zuivelindustrie. De lezing is onderdeel van de lezingenserie van het Cultuurhistorische Netwerk.
Tijdens deze lezing liet Jeanine zien, hoe en waarom de geschiedenis van de zuivelindustrie in WestBrabant zo gevarieerd begon en hoe deze uiteindelijk heeft ontwikkeld in de richting van een
grootschalige, moderne industrie. De lezing werd omlijst met beeldmateriaal en een film over de
zuivelfabriek Wouw uit de jaren dertig.
Op vrijdag 4 november werd door mevrouw C. Biesheuvel - van den Eijnden een lezing gehouden met
als titel: Herkomst en betekenis van onze voor- en achternamen. Deze lezing vond plaats in de zaal
van café “In den Veehandel” en trok slechts 14 belangstellenden.
Nieuwsbrief
René Hermans slaagde er in om in 2011 de nieuwsbrief vijf maal te laten verschijnen. In de tweede
nieuwsbrief werden de leden opgeroepen om hun mailadres te verstrekken, zodat de nieuwsbrief
voortaan digitaal verstuurd kan worden. Op deze oproep werd niet massaal gereageerd, zodat de
doelstelling om flink op de portokosten te besparen, (nog) niet werd behaald.
Regionale Heemquiz
Dit jaar nam een team van onze vereniging samen met nog zestien kringen deel aan de regionale
heemquiz op vrijdag 4 november bij Heemkundekring “De Honderd Hoeven” te Hoeven in de zaal van
“Het Kompas”. De Wouwse ploeg, bestaande uit Ton de Bruijn, René Hermans, Piet en Jules
Hoendervangers, Willem-Jan Joachems, Huub en Riet Jonckheere, Dianne Melis, Frank Schijven en
Toon Schijven kregen tien theorierondes en zeven doevragen te verwerken. Nieuw was, dat een joker
ingezet kon worden. Daar kon men dubbele punten mee verdienen. De keuze viel op de rubriek
familienamen in West-Brabant en dat bleek achteraf een prima keuze. Halverwege de quiz leidde de
Wouwse ploeg met vier punten voorsprong. Aan het einde van de avond was de voorsprong
opgelopen tot liefst negen punten. De vragen gingen over allerlei verschillende onderwerpen,
variërend van familienamen, de namen van verenigingen, maar ook Zuid-Afrikaanse woorden.
Uiteindelijk werd de Wouwse ploeg eerste en behalve een wisselbeker, kreeg de ploeg ook een
uitnodiging om in 2012 een wandeling door het dorp Hoeven te maken met een plaatselijke gids.
De uitslag van de eerste vijf was als volgt: 1. De Vierschaer uit Wouw; 2. Die Overdraghe uit Klundert;
3. Jan uten Houte uit Etten-Leur; 4. De Heerlijckheijd Nispen uit Nispen en 5. Fijnaart en Heijningen uit
Fijnaart.
Rondleidingen landgoed Wouwse Plantage
De rondleidingen op het landgoed Wouwse Plantage werden ook dit jaar weer door de heer Piet Meul
verzorgd. De rondleidingen gingen onder andere langs het witte kasteeltje, het jachthuis, de
houtzagerij (met demonstratie) en het brandweermuseum. In totaal werden er voor de V.V.V. 60
belangstellenden rondgeleid. Tijdens de Harvest Fair leidde hij in 4 dagen in 40 rondleidingen 224
bezoekers rond.
Voor de “vrije” rondleidingen op de twee laatste woensdagen van juli en de twee eerste woensdagen
in augustus kwamen 97 volwassenen en 57 kinderen en 65-plussers, totaal 154 personen.
Sponsoring
Doordat de vorige “sponsor” van ons tijdschrift nooit reageerde op het verzoek om een bijdrage werd
in een van de nieuwsbrieven een oproep gedaan voor een nieuwe sponsor, wat resulteerde in
Notariskantoor Tummers uit Wouw. Van de gemeente Roosendaal kregen we weer een
ondersteuningssubsidie voor het verslagjaar.
Vierschaertrofee
De strijd om de “Vierschaertrofee”, gehouden tijdens de algemene ledenvergadering van 2 maart 2011
werd dit jaar gewonnen door Kees Hoendervangers en was samengesteld door Dianne Melis en
Adriënne Hermans.
Website
De website van onze vereniging is door Toon Schijven geheel gemoderniseerd met heel veel
informatie in een nieuwe indeling. De nieuwsbrieven,foto’s, werkgroepen, activiteiten en beeldjes en
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boeken, die de vereniging verkoopt, zijn hierop te zien en te bestellen. Toon zal in de toekomst deze
site regelmatig aanpassen aan de nieuwe ontwikkelingen binnen de vereniging.
Externe activiteiten
Het bestuur heeft twee vergaderingen bezocht van de regio West van de Stichting Brabants Heem.
Het Brabants Heem samen met Erfgoed Brabant gebruikten de kapel voor een Haza-cursus, waaraan
25 leden uit de diverse omringende heemkundekringen hebben deelgenomen.
De bijeenkomsten van het Cultuur Historisch Netwerk werden niet meer bezocht vanwege het tijdstip
overdag. Kees Hoendervangers was aanwezig bij de presentatie van de Cultuurhistorische
waardenkaart en bezocht negen maal de vergaderingen van de monumentencommissie van de
gemeente Roosendaal.
Het bestuur dankt alle vrijwilligers, instanties en personen die de Vierschaer het afgelopen jaar op
enigerlei wijze hebben geholpen om haar doelstellingen te bereiken. Wij zijn blij dat u zich samen met
ons, hand in hand, inzet voor de heemkunde van Wouw en haar omgeving.

Wouw, februari 2012.

Huub Jonckheere
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