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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 123 Brabantse heemkundekringen met meer dan 33.000 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
Op 31 december 2014 had het bestuur de volgende samenstelling: voorzitter: André Dingemans,
Herelsestraat 68, 4726 AG Heerle, secretaris: Toon Schijven, Van Goghlaan 7, 4703 JA Roosendaal,
penningmeester: vacature en overige bestuursleden: Frans Schuurbiers, Roosendaalsestraat12, 4724
AC Wouw, Kees Hoendervangers, Roosendaalsestraat 37, 4724 AC Wouw en Jules Hoendervangers,
Herelsestraat 109, 4726 AC Heerle.
Het bestuur vergaderde in 2014 negen keer.

Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering werd gehouden op vrijdag 7 maart 2014 met een opkomst van 23
leden.

Leden en begunstigers
Op 1 januari 2014 was het aantal leden en begunstigers 434; op 1 januari 2015 telden we 431 leden
en begunstigers. In verband met de invoering van de IBAN-nummers werd een nieuw programma
gekocht voor de ledenadministratie.
Op donderdag 27 november is Cees Cuperus plotseling overleden; beheerder van de
bidprentjescollectie en organisator van de jaarlijkse boekenmarkt.

Vrijwilligers
Voor de vrijwilligers van de heemkundekring wordt jaarlijks een activiteit georganiseerd in de vorm van
een barbecue. In 2014 vond die plaats op zaterdag 30 augustus op het landgoed Wouwse Plantage.

Werkgroepen
De Stichting Kasteel van Wouw
De groep bestond in 2014 uit Ron Bakx, Gerard Haast, René Hermans en Kees Hoendervangers.
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Het eerste halfjaar van 2014 stond helemaal in het teken van de expositie over het kasteel van Wouw
in samenwerking met de stichting Culturele Manifestaties Wouw (CuMaWo). Het project bestond uit
drie onderdelen:
a. Een expositie met afbeeldingen, foto’s en voorwerpen in expositieruimte Markant aan de Markt in
Wouw. Die werd aangevuld met enkele rondleidingen naar de Kasteelweide.
b. Een concert op de Kasteelweide met het Roosendaals Symfonieorkest.
c. Een lesbrief voor de hoogste groepen van de basisscholen met een wandeling naar de
Kasteelweide.
Op woensdag 13 maart werd in Markant de expositie ingericht met etsen van heemkundekring De
Vierschaer, foto’s van de stichting Kasteel van Wouw en voorwerpen uit de collectie van de Stichting
Kasteel van Wouw.
Op zondag 23 maart vond de opening van de expositie plaats in aanwezigheid van ongeveer honderd
personen. Directeur Wim Reijnders van het Markiezenhof was daarvoor naar Wouw gekomen en hij
had het schilderij van Henri de Cort uit 1775 van het Wouwse kasteel meegenomen. Samen met
Wouter en Korné Hoendervangers onthulde hij dit schilderij. Daarmee werd de expositie geopend.
De tentoonstelling eindigde op zondag 1 juni en direct na afloop werden ook de voorwerpen, foto’s en
etsen weer meegenomen. Enkele etsen werden daarna tentoon gesteld in het Heemhuys aan de
Bergsestraat.
Op enkele dagen was er vanaf de expositie een wandeling naar de Kasteelweide, zodat bezoekers
met eigen ogen het terrein konden aanschouwen en het verhaal konden beluisteren.
Het aantal bezoekers voor de expositie waren 668, waaronder 246 leerlingen van de basisschool.
489 personen wandelden naar de Kasteelweide, waaronder 246 leerlingen van de basisschool. Het
concert op de Kasteelweide werd bezocht door 116 belangstellenden en 52 muzikanten.
Op 4 december ondertekende de Stichting een erfpachtovereenkomst met de gemeente Roosendaal,
waardoor de Kasteelweide de komende dertig jaar in onderhoud en 'eigendom' is bij de stichting.
Werkgroep Bidprentjes
In het vorige jaarverslag werd gevraagd om archiefkasten voor de bidprentjes. Welnu vanuit
Gelderland heeft Cees tien archieflades op de kop getikt, genoeg voor ongeveer 100.000 exemplaren.
De bidprentjes staan nog (tijdelijk) in huis bij de familie Cuperus aan het Strijp 17. De stand van zaken
op 25 maart 2014 was: totaal 34.553 prentjes. De verzameling van prentjes van personen, die
geboren, overleden of hebben gewoond in Wouw, Wouwse Plantage, Heerle en Moerstraten was
8.822 prentjes en de tweede verzameling van dubbelen van Wouw en buiten Wouw is 25.731 stuks
groot. Op 28 mei telde de Wouwse collectie 8.881 exemplaren en de tweede verzamelinng 27.145,
dus samen meer dan 36.000!. Op 11 september bestond de collectie uit 36.623 stuks, waarvan 8.956
in de collectie Wouw en 27.667 van buiten Wouw. Op het einde van dit verslagjaar bestond de
collectie uit bijna 39.000 stuks. Met de heemkundekring “Hoeven” werden er 72 prentjes van Hoeven
geruild tegen dertien mooie bidprentjes van Wouw. Ook werden vanuit Oud Gastel en Hoeven
prentjes verkregen. Door José Hoendervangers werden ongeveer duizend prentjes geschonken en
tijdens de boekenmarkt op 8 juni werden nog meer prentjes verkregen.
In de Nieuwsbrief van september 2014 werd vermeld, dat het 9.000e prentje voor de collectie Wouw in
zicht kwam. Het was heel jammer, dat zijn eigen prentje in november dit 9.000e prentje moest zijn.
Zijn vrouw Annelies neemt voorlopig zijn hobby over en bedankt iedereen voor de belangstelling,
steun en medeleven bij het overlijden van Cees.
De werkgroep BIR (Beheren, Inventariseren en Registeren)
De nieuwe wetgeving in de zorg leidde tot andere inzichten en vertraging met de bestemming van “De
Kapel” aan de Kloosterstraat. Voorlopig mogen we van de SDW de voormalige bestuurskamer
gebruiken voor de opslag van onze boekenvoorraad en tafels. Ook is er een aanbod om de
zolderruimte boven “De Rotselaer” in gebruik te nemen, maar de werkgroep blijft streven naar een
klimatologische en tevens ergonomische ruimte.
De werkgroep Brandweermuseum
In het verslagjaar heeft de werkgroep op de eerste plaats de kleine loods voorzien van nieuwe deuren,
wat een hele klus was. Uiteraard werd het hout aangeleverd door de mannen van de houtzagerij.
De “Stoffel”, het eerste voertuig van het museum, type Dodge rijdt weer en bovendien werkt de motor
van de pomp ook weer. Voor zover bekend stond dit voertuig inmiddels een jaar of 16 stil, omdat de
zuigers waren vastgeroest. Ook de Opel Blitz met vastgelopen motor is weer gerepareerd en loopt
weer als een zonnetje. Om dit voor elkaar te krijgen hebben de leden van de werkgroep de complete
motor uit het voertuig gehaald en de nokkenas moeten slijpen. Van enkele andere voertuigen hebben
ze o.a. de verlichting, zwaailampen en hoorns gerepareerd.
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Voor komend jaar staat het opknappen van de ladderwagen (schilderen) op de planning en het aan de
praat krijgen van de Halftrack.
Helaas heeft de werkgroep vorig jaar afscheid moeten nemen van Wilfred van Keijzerswaard, die al
een jaar of elf actief is geweest.
De werkgroep distributie
De werkgroep distributie, bestaande uit Cees Cuperus, Annelies Cuperus-Vissenberg, Piet
Hoendervangers, Rien Jaspers, Evi Jaspers, Jan Matthijssen, Arno Melis, Piet Meul, Rien Reijnders
en Frans Schuurbiers zorgde weer voor de verzending per post en de verspreiding in de kerkdorpen
van de boekjes en de nieuwsbrieven. Deze laatste worden ook per mail verspreid aan bijna
tweehonderd leden. Na het overlijden van Cees Cuperus heeft René Hermans zijn taak in deze
werkgroep overgenomen.
De werkgroep fotoarchief
Piet Hoendervangers heeft jarenlang foto’s voor onze vereniging verzameld, gescand, af laten
drukken en beschreven. Om de foto’s toegankelijker te maken, zijn we op zoek naar enkele mensen
die deel uit willen maken van een fotowerkgroep. De taak van die werkgroep wordt om de bestaande
foto’s zodanig te rubriceren en te beschrijven dat ze toegankelijk worden voor een groot publiek. Niet
alleen via het Heemhuys, maar ook via de website. Het zal een gigantische klus worden, want
natuurlijk komen er in de loop van de jaren nieuwe foto’s bij. De leden van de werkgroep zullen ook
‘de boer op moeten’ om mensen te benaderen om op die manier gegevens te verzamelen en foto’s
van groepen compleet te maken. Mocht u meer willen weten of interesse hebben, neem dan contact
op met het bestuur of kom een keer in het Heemhuys langs om eens te kijken. Uiteraard hoeft u het
niet alleen te doen, want we starten pas als we enkele mensen gevonden hebben die een
werkgroepje willen vormen. Het is misschien overbodig om te vermelden, maar het gaat om
vrijwilligerswerk.
De werkgroep genealogie
Een officiële werkgroep genealogie kent onze vereniging niet. Toch houden binnen de vereniging
verschillende mensen zich bezig met stamboomonderzoek. Vaak van hun eigen familie, maar soms
ook in een breder verband. Zo heeft ons lid Gerard Haast een groot bestand met alles wat met de
familie Haast te maken heeft.
Frank Schijven en René Hermans zijn wekelijks aan de slag om gegevens uit de burgerlijke stand van
de vroegere gemeente Wouw en de doop-, trouw- en begraafboeken van de Lambertuskerk in de
computer te zetten. Daarnaast worden gegevens gezocht en gekoppeld die op internet te vinden zijn.
Hun gegevens zijn ook gekoppeld aan het bidprentjesbestand van de Vierschaer dat door Annelies
Cuperus-Vissenberg actueel wordt gehouden. Het genealogisch bestand telt inmiddels meer dan
43.000 namen. Iedereen die informatie uit dit bestand wil kan daarvoor terecht bij Frank of René. Dat
kan ook tijdens de openingsuren van het Heemhuys in de Bergsestraat.
De werkgroep houtzagerij
De groep van drie leden, namelijk Eduard Hof, Gerrit Hopmans, Kees Roelands werd uitgebreid met
Wim Simons. De laatste heeft altijd les gegeven in houtbewerking, dus een welkome aanvulling.
Omdat het brandweermuseum nieuwe deuren nodig had, werden planken met een lengte van 3½
meter tussen 10 en 15 cm. Breed, gezaagd, gekantrecht, geschaafd en van mes en groef voorzien.
Ook werd er veel hout gezaagd voor de nieuwe uitbater van “D'oude Schuur”, nog steeds eigendom
van de familie Speeckaert. Ook aan de Wouwse molen “De Arend” werd hout geleverd.
In verband met klachten door fietsers en wandelaars werd een nieuwe brug over de beek aangelegd.
Het terugkerende onderhoud aan de gehele zaaginstallatie met bijbehorende gereedschappen vergde
veel tijd. Nog steeds kwamen er groepen om de nog werkende nostalgische, meer dan 100 jaar oude
zaaginstallatie in werking te zien.
De werkgroep Kerststal
Voor de zestiende maal werd er door een afvaardiging van de werkgroep houtzagerij, bestaande uit
Eduard en Paula Hof en Gerrit en Elly Hopmans en Frans Schuurbiers van onze vereniging een
levensgrote kerststal opgebouwd in molen “De Arend”. Er kon weer een pop aan de verzameling
worden toegevoegd.
De werkgroep redactie
De werkgroep, bestaande uit Piet Hoendervangers, Huub Jonckheere, Jan de Bont, Kees Bovée en
Pieter van Leijsen werden ondersteund door René Hermans en Frank Schijven voor advisering, het
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schrijven van teksten en correctie ervan en maakten met vier gewone nummers de 32e jaargang
compleet.
Het eerste nummer bestond uit 82 pagina’s. Pieter van Leijsen ging in het artikel over de wegen in
Wouw voor 1814 op zoek naar gegevens en vond daarbij ook een aantal oude kerkpaden. Huub
Jonckheere beschreef in het artikel 'Met de Bloische Roei gemeten' de XIe Hoeck, 2e deel, Oostelaar,
genaamd de Saaffselse Acker, Heijstraat en Bijster van een pondkaart van landmeter Adan. René
Hermans schreef een vervolg op het artikel 'Aansterken in Wouw' uit het vierde en laatste nummer van
2013. Ook interviewde hij Arjaan van der Heijden, een bekende Wouwenaar met als aanvulling de
genealogie.
Het tweede nummer bestond uit 85 pagina’s en had een gevarieerde inhoud met een belangrijke
bijdrage van Cees Cuperus. Hij geeft de start aan een serie artikelen, die verband hielden met de
burgerlijke stand en de collectie bidprentjes met als titel “Geboorten in Wouw in 1900”. Door zijn
plotselinge overlijden zal deze serie worden voortgezet door Frank Schijven. Kees Bovée schreef voor
de Wouwse Tennisvereniging een boekje over het veertigjarig bestaan in 2011. Met foto's en
afbeeldingen werd dit artikel verluchtigd. In dit nummer werd ook een foto van de meisjesschool in
1933 uit Wouw opgenomen. Henk Hellegers vervolgde zijn serie met ”Wouw in het nieuws in 1914'.
Tenslotte het jaarverslag 2013 samengesteld door Huub Jonckheere.
Het derde nummer was eveneens een gevarieerd nummer met 88 pagina’s. Kees Bovée vervolgde de
serie met ‘Nieuws uit het jaar 1964’ en Henk Hellegers startte met een serie over de Eerste
Wereldoorlog. Karel Schrooyen schreef samen met René Hermans over de passie voor Paasvee.
Karel schreef ook een tweede artikel over de gouden melkbus, die als nu als wisselprijs dient voor de
beste grote wagen tijdens de carnavalsoptocht. Huub Jonckheere vervolgde zijn serie ‘Met de
Bloische Roei gemeten’met de XIIe Hoeck, 1e deel, genaamd Heirel..
Het vierde nummer telde 101 pagina’s. Henk Hellegers schreef een artikel over de gemeente Wouw
en de gemeenteraad in 1914 en vervolgde zijn serie met een tweede artikel over de Eerste
Wereldoorlog. Karel Schrooyen beschreef zijn kostschooltijd in het artikel ‘Kostschoolnummer 326’.
Cees Cuperus schreef in de serie ‘Uit de Santenkraam van de Vierschaer’ een artikel over de familie
De Ram. Kees Bovée zette in een artikel de historie op een rij van de Stichting ‘Wouw voor de Derde
Wereld’ en het laatste artikel 'Piet Heijmans naar Canada’ kwam tot stand naar aanleiding van een
foto, die werd aangeboden en gepubliceerd in onze nieuwsbrief. Hierop kwamen verschillende
reacties o.a. van Nia Jongmans-Heijmans en met behulp van René Hermans leidde het tot een artikel.
De redactie is nog steeds op zoek naar een hoofdredacteur en versterking van het team schrijvers.

Overige activiteiten
Braderieën en markten
De kraam op de 27e geranium- en plantenmarkt op zondag 4 mei tesamen met de Stichting Molen De
Arend werd de gehele dag bezet door Cees Cuperus, Annelies Cuperus-Vissenberg, Nori Jaspers met
haar kinderen, Tom Schoonen, Raymond Van Staey en Frans Schuurbiers.
De boekenmarkt tijdens de braderie op Eerste Pinksterdag op zondag 8 juni heeft de vereniging geen
windeieren gelegd. Om 9.00 uur stond een grote ploeg vrijwilligers gereed om de tachtig (!)
bananendozen met boeken uit de kelder van de kerk te schouwen. Op de tafels tussen het Heemhuys
en eetcafé In den Veehandel ontstond op die manier al snel een gezellige ruimte waar de liefhebbers
naar hartenlust in de dozen konden snuffelen. Niet alleen boeken, maar ook cd’s en dvd’s gingen vlot
van de hand en ook enkele Delftsblauwe borden die we gekregen hadden. De uiteindelijke opbrengst
van onze boekenmarkt was € 1.024,30!
De dorpsdag in Wouwse Plantage
Op zaterdag 4 oktober vond de dorpsdag in Wouwse Plantage plaats. Onze vereniging was daar,
samen met het gemeentearchief, voor uitgenodigd. Adriënne en René Hermans waren er namens de
vereniging aanwezig samen met archivaris Joss Hopstaken.
De bedoeling was dat bewoners van het dorp met oude foto’s zouden komen om die te laten scannen.
Dat gebeurde door een klein groepje, zodat er geen sprake was van een massale scanactie. Wel werd
de nodige informatie gegeven en kwamen bewoners in de ansichtkaartencollectie neuzen. Misschien
een activiteit om ook in 2015 aan deel te nemen.
De dorpswandelingen
In het afgelopen jaar werden vier reguliere dorpswandelingen gehouden onder leiding van René
Hermans. Die wandelingen vonden plaats op zondag 15 juni, 17 augustus, 21 september en 7
december. Op 26 oktober werd een speciale bevrijdingswandeling gehouden in samenwerking van
eetcafé In den Veehandel. René Hermans liep met een gezelschap van 32 personen langs gebouwen
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die beschadigd werden in de Tweede Wereldoorlog, liet sporen van de bevrijding zien, vertelde over
de V1 in de Doelen en de kerkbeelden die verborgen waren achter brouwerij De Ster. Natuurlijk werd
stilgestaan bij het bevrijdingsmonument in de 28 Oktoberstraat.
Behalve deze wandeling waren er extra wandelingen op verzoek van groepen en verenigingen. Zo
werd op 3 augustus de familie Jongmans rondgeleid door het dorp. Op zaterdag 13 september was er
een wandeling vanaf de kerk in het kader van Open Monumentendag. Door de zeer geringe deelname
geen succes. Tenslotte was er op maandag 29 december nog een wandeling met oud-leden van een
Roosendaalse serviceclub. Ondanks sneeuw en ijs liet iedereen zich van zijn beste kant zien. Bijna al
die wandelingen gingen ook naar de Kasteelweide waar uitgebreid verteld werd over datgene wat zich
nog onder de oppervlakte bevindt.
Erfgoededucatiedag De Baayaert
Woensdagmiddag 17 september was er een erfgoededucatiedag bij openbare basisschool De
Baayaert. Twee mensen van Erfgoed Brabant waren hier aanwezig om van alles te vertellen over de
mogelijkheden van erfgoed op de basisschool. René Hermans was hier namens heemkundekring De
Vierschaer aanwezig om Wouwse aanvullingen te geven. Hij nam het gezelschap mee naar de kerk
om een en ander te vertellen over het interieur.
Terug op school werden plannen gemaakt om het erfgoed handen en voeten te geven. De
personeelsleden gaven aan behoefte te hebben aan informatie en zouden contacten leggen via het
Heemhuys. In het jaar 2014 kwam daar echter niets meer van, wat overigens niet aan onze
heemkundekring lag.
Excursie naar Pallieterland
Verbazingwekkend en verrassend. Maar woorden schieten eigenlijk tekort voor wat we tijdens onze
jaarlijkse uitstap van de vereniging aantroffen in Onze-Lieve-Vrouwe-Waver. We gingen daar op
bezoek bij het Sint-Ursula-Instituut, een katholieke school voor middelbaar onderwijs van de zusters
Ursulinen. Het instituut was in 1841 gesticht en in de loop van de jaren steeds verder uitgebreid.
Oorspronkelijk was het alleen bedoeld voor meisjes, maar na korte tijd kwam er al een internaat bij om
geld bijeen te sprokkelen. Rond 1900 waren er 800 interne meisjes en 200 zusters. Van die meisjes
kwam 1/3 uit het buitenland; van Rusland tot Panama en van ZuidAmerika tot Japan. Omdat het
kinderen waren van gegoede ouders, moesten de gebouwen dat ook uitstralen, zodat de leerlingen
zich er thuis voelden. Prachtige zalen, schitterende ontvangstruimtes, een wintertuin en overal
versieringen waren het gevolg er van. In de Eerste Wereldoorlog werd er veel beschadigd, maar dat
werd allemaal hersteld. We begonnen in de Ursulazaal waar we uitleg kregen over het complex. De
Sint-Ursulazaal werd gedomineerd door wandtaferelen uit het leven van de Heilig Ursula, gebaseerd
op het bekende Ursulaschrijn van Hans Memling. Vermeldenswaardig is dat de taferelen zijn
geschilderd op gobelinlinnen, een techniek die rond 1861 in Frankrijk werd herontdekt en waarvan in
België slechts weinig voorbeelden bewaard zijn. De neogotisch getinte wanddecoraties kregen een
plaats in een architecturaal decor waarin neorenaissance, empire, ‘beaux-arts’ en art nouveau tot een
merkwaardige eenheid zijn samengebracht. Met twee gidsen gingen we daarna door het hele gebouw,
waarbij we van de ene verbazing in de andere vielen. De Alpenzaal, een enorme trap, de Empiregang
en de wintertuin met een enorme fontein met beelden uit de Bijbel. Dan de kapel, zeg liever maar de
kerk! Een enorme ruimte, die op dit moment buiten gebruik is. Dat gold trouwens niet voor het
schoolgedeelte, want er zitten altijd nog zo’n 1600 studenten op de school. Een school die momenteel
wel een gemengde school is. Na al die indrukken vertrokken we naar de stad Lier waar we eerst de
lunch gebruikten in restaurant ‘Het Moment’ op de Grote Markt met aansluitend wat vrije tijd. Daarna
ging het in twee groepen uiteen. De ene groep maakte een rondvaart op de Nete en de andere groep
ging naar het Begijnhof met een gids. Een uurtje later werden de ‘rollen’ omgekeerd. En zo liep het
tegen zes uur voor we weer naar huis gingen. Een mooie dag met dank aan Kees Bovée die deze
tocht weer op een schitterende manier had voorbereid.
Externe activiteiten
De secretaris heeft op 15 oktober de najaarsvergadering bezocht van de regio West van de Stichting
Brabants Heem in Schijf.
De voorzitter en de secretaris hebben op 24 april de finaleavond van de Rabo Clubkas in de St. Jan in
Roosendaal bijgewoond. Deze Clubkas heeft de vereniging € 810 opgeleverd.
Roosendaal ontmoet Roosendaal
Donderdag 27 november vond de activiteit Roosendaal ontmoet Roosendaal plaats. We hadden hier,
samen met de Stichting Kasteel van Wouw enkele tafels ingericht met informatie, boeken en een
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overzicht van onze activiteiten. André Dingemans, Kees Hoendervangers, Adriënne en René Hermans
en Annelies en Cees Cuperus waren hier aanwezig namens de Vierschaer of andere instellingen.
Voor onze vereniging was het de eerste keer dat we deelnamen. Wat de Vierschaer betreft is het niet
voor herhaling vatbaar, want - behalve een buffet – voegde het weinig toe aan onze activiteiten.
Vrijwilligers werven onder mensen die al vrijwilligerswerk doen, is ook niet iets waar je voor moet
gaan.
De avond eindigde voor de Vierschaer in diepe duisternis. Op weg naar zijn auto zakte Cees Cuperus
in elkaar en ondanks reanimatiepogingen overleed onze actieve verenigingsman. Enkele dagen later
werd op een indrukwekkende manier afscheid van hem genomen, waarna hij in Breda werd
gecremeerd.
Het Heemhuys in de Bergsestraat
Adriënne en René Hermans waren het hele jaar actief in het nieuwe onderkomen aan de
Bergsestraat. Dankzij bemiddeling van voorzitter André Dingemans konden oude kerkbanken van de
Gertrudiskerk in Heerle aangeschaft worden. Piet van Bergen maakte daar stevige boekenkasten van
en die vier kasten werden in het Heemhuys geplaatst. Daar kreeg de bibliotheek een plekje. Alle
boeken werden in de computer gezet.
Daarnaast kwamen er drie kasten met roldeuren. Twee voor het fotoarchief en één voor de
schilderijen. In de ladenkast werden de prenten en kleine artefacten opgeborgen en in de computer
gezet. Tenslotte werd gewerkt om de voorraad tijdschriften en andere voor de verkoop bestemde
boeken op een voorraadlijst te zetten, zodat duidelijk is wat er nog aan verkoopartikelen voor handen
is.
Voor het Heemhuys werden een laptop, printer en externe harde schijf aangeschaft. Daar zijn de
bestanden in opgeslagen, zodat in de toekomst snel een antwoord op allerlei vragen gegeven kan
worden.
Er werd een begin gemaakt met het uitzoeken van de honderden foto’s. Een oproep om vrijwilligers te
vinden om deze gigantische klus uit te voeren en om bijschriften bij de foto’s te maken, leverde in
2014 nog geen namen op. Maar er blijft hoop voor de toekomst.
Na de tentoonstelling van de Stichting Kasteel van Wouw in Markant kwamen enkele informatieborden
naar het Heemhuys en die bleven daar enkele maanden te zien. Vanuit onze vereniging werd via
René Hermans medewerking verleend aan het samenstellen van de lesbrief van de Stichting Kasteel
van Wouw. Een kleurrijke en informatieve lesbrief die gemaakt werd door de leerlingen van groep 7 en
8 van de basisscholen in Wouw, Heerle, Wouwse Plantage en Moerstraten.
Op 8 december werden de twee grote vitrines uit het Heemhuys overgebracht naar het zuidelijke
kruiskoor van de Lambertuskerk. Daar krijgen ze een nieuwe functie en zullen gaan dienen om
boeken en liturgische voorwerpen tentoon te stellen. Voor het Heemhuys zal in de loop van 2015 een
staande vitrinekast worden aangeschaft om voorwerpen in te exposeren.
De openstelling van het Heemhuys
In augustus 2014 werd besloten om het Heemhuys twee keer per maand open te stellen op
dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en op dinsdagavond van 18.30 tot 20.30 uur. Voor de eerste
keer op dinsdag 5 augustus. Tijdens die avonden waren Adriënne Hermans, Cees Cuperus en René
Hermans aanwezig om bezoekers informatie te geven.
Vanaf de eerste openstelling kwamen er bezoekers naar het Heemhuys om foto’s te bekijken,
genealogische gegevens in te zien en bidprentjes te bekijken. Ook konden we zelf foto’s van
bezoekers scannen voor onze vereniging. In de periode van augustus tot en met november kwamen
er 75 mensen langs om informatie. Voorwaar geen slecht resultaat. De verwachtingen voor 2015 zijn
daarom hoog gestemd. In december bleef het Heemhuys gesloten vanwege het tragische en
volkomen onverwachte overlijden van Cees Cuperus.
Een bijzondere openstelling was er op zaterdag 13 september in het kader van Open
Monumentendag. Toen kwamen er verschillende mensen toch een kijkje nemen.
De kerststallentocht
Onder auspiciën van onze vereniging werd op 17 april een vergadering gehouden met allerlei
instellingen en personen om de organisatie van de Kerststallentocht 2014 op touw te zetten. Als
resultaat van deze eerste vergadering werd een enquête uitgezet over allerlei onderwerpen om de
meningen van de deelnemende organisaties c.q. personen te peilen. Besloten werd om in de periode
van 25 december tot en met 1 januari onder de naam ‘Wouw rondom Kerst’ weer bij de bewoners in
de deelnemende straten kerststallen tentoon te stellen en in het licht te zetten met waxinelichtjes
tijdens de avondopenstelling op 27 december. Ook werden weer optredens gegeven door diverse
koren.
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Lezingen
Op 16 maart werd door Ivan Janssens uit Essen in de zaal van café “In den Veehandel” voor 85
toehoorders een lezing gehouden over “De Grooten Oorlog en den Dooden Draad” met ondersteuning
van beeld en geluid door Marc van den Broecken. Op zondag 27 april hield zuster Albertine een lezing
over haar kloosterleven in Mariadal te Roosendaal en haar verblijf te Wouw in zaal “Donkenhof”.
Op zondag 19 oktober werd door Jean Dewaerheid uit België oeen lezing gehouden met als
onderwerp: ‘De visie van een Vlaming, 200 jaar na Napoleon’ met bijzondere aandacht aan de
gevolgen voor onze Lage Landen. De spreker sprak zijn tevredenheid uit over een opkomst van 27
toehoorders. Ondanks het feit dat de lezing in de herfstvakantie viel inderdaad een redelijke opkomst.
Op verzoek van de Wouwse Molenstichting en onze vereniging vertelde René Hermans op zondag 30
november over de Wouwse molens. Hij ging ook in op een stukje historie in de tijd toen de wind nog
niet van ons allemaal was, maar toebehoorde aan de landsheren! Met een presentatie met veel
beelden werden de toehoorders meegenomen door het Wouwse molenlandschap. De middag wordt
verzorgd op verzoek van de Wouwse Molenstichting en heemkundekring De Vierschaer.
Cor Swanenberg kwam zondag 14 december met zijn speciale ‘voorstelling’ Brabantse Kèrst’. Samen
met accordeonist Henk Verhagen verzorgde hij tijdens dit middagprogramma conferences,
vertellingen en liedjes in de eigen Brabantse taal.
De nieuwsbrief
René Hermans slaagde er weer in om dit jaar de nieuwsbrief vijf maal te laten verschijnen. Deze
nieuwsbrieven kregen steeds meer kleur door de foto’s bij de artikelen o.a. van Adrienne Hermans.
De regionale heemquiz
In het vorige jaarverslag werd al vermeld, dat onze vereniging dit verslagjaar de 25e regionale quiz
mocht organiseren. Deze editie werd gewonnen door Heemkundige kring Broeder Christofoor uit
Oudenbosch. Dat gebeurde op vrijdag 14 november in cultureel centrum De Geerhoek in Wouw waar
zestien ploegen van kringen uit West 1 en 2/3 met een team van acht personen streden om de winst.
De opening werd verricht door Henk Hellegers, voorzitter van Brabants Heem, maar Wouwenaar van
geboorte, waar nog een deel van zijn familie woont. Hij riep andere regio’s van Brabants Heem op om
ook zo’n evenement op touw te zetten. ,,Dat kan alleen de band tussen kringen vergroten en het is
goed voor de sociale contacten”, vond Henk Hellegers. Voorzitter André Dingemans van
heemkundekring De Vierschaer liet weten dat de Wouwse kring had gekozen voor een nieuwe
wisseltrofee: een triltandcultivatortand op een voet. Daar stonden de winnaars van de afgelopen 24
jaar al in gegraveerd en er is ruimte voor nog minstens 26 winnaars. Om die in de wacht te slepen
moesten de deelnemende teams aan de slag met acht theorierondes en vijf doe-vragen. In elke ronde
waren er vragen over criminelen, pausen, heraldiek, de Eerste Wereldoorlog, insecten, kerken met
een nieuwe bestemming, fabeldieren, het eerste jaar van de regionale quiz (1990), alledaagse dingen
en volksliederen. Bij de vijf doe-opdrachten was het de bedoeling dat schilders aan hun werken
werden gekoppeld, beelden werden herkend, cryptogrammen werden opgelost, een A4 zodanig werd
verknipt dat er iemand doorheen kon en een plaat werd ingekleurd. Quizmaster Willem-Jan Joachems
van Omroep Brabant, tevens lid van de Wouwse kring, presenteerde de vragen die op het scherm
werden ondersteund met beelden en geluidsfragmenten. Na elke ronde ging de jury aan de slag om
de punten toe te kennen en door regelmatig een tussenstand te geven, bleef de spanning in de zaal
voelbaar. Veel tijd gunden de deelnemers zichzelf niet, want de doevragen eisten ondertussen alle
aandacht op. Uitslag: Pas kort na elf uur kon de eindstand bekendgemaakt worden bekend. Toen
bleek dat heemkundige kring Broeder Christofoor uit Oudenbosch net als twee jaar eerder gewonnen
had. De Oudenbosche ploeg behaalde 90 punten. Twee punten meer dan De Heerlijckheijd Nispen
met 88 punten. Nieuweling De Wilhelmiet uit Huijbergen werd met 85 punten een goede derde. Paulus
van Daesdonck (Ulvenhout) 83 punten. 5. Engelbert van Nassau (Breda) 83 pnt. 6. De Honderd
Hoeven (Hoeven) 82 pnt. 7. Jan uten Houte (Etten-Leur) 78 pnt. 8. De Vrijheijt van Rosendale
(Roosendaal) 76 pnt. 9. Die Overdraghe (Klundert) 73 pnt. 10. Stichting Hooghe Heerlickheyt
(Wernhout), 72 pnt. 11. De Steenen Kamer (Steenbergen) 71 pnt. 12. Nyen Aenwas van Nassau
(Dinteloord) 71 pnt. 13. Fijnaart en Heijningen 66 pnt. 14. Ambachtsheerlijkheid NieuwVossemeer 66
pnt. 15. De Drie Heerlijkheden (Zundert) 65 pnt. 16. Den Lande van Zegge (Zegge) 62 pnt.
Het register op het tijdschrift
Dit liep in 2014 vertraging op, maar eind december was het register zover dat het, op een voorwoord
na, gereed was. In 2015 gaat het naar de drukker en kunnen belangstellende het aanschaffen. Er
bestaan plannen om een volgend register digitaal uit te geven, zodat men gerichter kan zoeken.
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De rondleidingen op het 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. 176
belangstellenden rondgeleid, een stijging met 32%. Voor de “vrije” rondleidingen op de twee laatste
woensdagen van juli en de twee eerste woensdagen in augustus kwamen in totaal 186
belangstellenden opdagen, een stijging van ruim 93%.
Sponsoring
De sponsor van het verslagjaar was voor alle vier nummers wederom Coppens Uitvaartzorg. De
ondersteuningssubsidie door de gemeente Roosendaal werd afgeschaft.
Een werkgroep, bestaande uit Saskia Beckeringh, René Hermans, Gerard van Herweijnen, Joss
Hopstaken, Huub Jonckheere, Sabine Keijzer, Cobi van Steekelenburg en Janine Verster is bezig om
een tentoonstelling in te richten met werken van de Wouwse kunstenaar Kees Keijzer. Ook is Saskia
bezig met het schrijven van een biografie, zodat wellicht o.a. door sponsoring van onze vereniging een
boek zal verschijnen. De planning is om dit project dit jaar succesvol af te sluiten.
De Vierschaertrofee
De strijd om de “Vierschaertrofee”, gehouden tijdens de algemene ledenvergadering van 7 maart 2014
werd dit jaar gewonnen door Camiel Bastiaanse en was samengesteld door Robbert en Ton de Bruijn.
De website
De website van onze vereniging wordt door Toon Schijven bijgehouden met nieuwe informatie. Toon
heeft het aantal unieke bezoekers en bezoeken van het afgelopen jaar weer in een tabel geplaatst. Je
kunt hieruit afleiden, dat de aantallen bezoekers, pagina’s en hits weer zijn toegenomen.

Wouw, maart 2015

Huub Jonckheere
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