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Het nieuwe tijdschrift 
 
Bij deze nieuwsbrief treft u het nieuwe dubbel-
nummer van ons tijdschrift aan. Het is geheel 
gewijd aan Jacques Raaijmakers de oud-
wethouder en de eerste ereburger van de 
gemeente Wouw. 
Volgende keer ontvangt u weer een gevarieerd 
tijdschrift met verhalen over Wouwse mensen, 
een kijkje in het dorp Wouwse Plantage en 
nieuws uit vroeger jaren. Inmiddels bereiden we 
wat activiteiten voor die rond Kerstmis plaats 
gaan vinden. In deze nieuwsbrief aandacht voor 
een aantal zaken die daar betrekking op hebben. 
Op onze vorige nieuwsbrief kregen we enkele 
leuke reacties. Zo liet Cees Vissenberg weten 
dat hij de nieuwsbrief wel digitaal wilde 
ontvangen, want dat zou de vereniging 
portokosten besparen. Dat is een prima idee en 
daarom wordt onderzocht of het mogelijk is om 
de mailadressen van onze leden te verzamelen. 
 

AGENDA 
De agenda voor de komende maanden ziet er als 
volgt uit: 
- woensdag 1 september molenwerkgroep 
- woensdag 8 september bestuursvergadering 
- vrijdag 19 november regionale heemquiz in Ul-

venhout bij Paulus van Daasdonck. 
- december verschijning tijdschrift 4 
- 25 december t/m 1 januari kerststal in de kapel 

en kerststalroute door het dorp met één avond 
een speciale verlichte kerststalroute. 

- maart 2011verschijning tijdschrift 1 (2011) 
 

FOTOBOEK WOUW 
Waarschijnlijk verschijnt in het najaar 2010 een 
fotoboek van de vroeger gemeente Wouw over 
de periode 1950-1996. Dit boek, samengesteld 
door Frank Schijven en René Hermans verschijnt 
in de serie van het Roosendaalse gemeente-
archief en het initiatief werd enkele jaren geleden 
aangezwengeld door de Vierschaer. 
Het wordt een boek met zo’n 120 foto’s en er is 
gekozen voor een verdeling in hoofdstukken die 
niet tijdgebonden zijn zoals werk, feestelijkheden, 

 

verenigingen luchtfoto’s en gemeentelijke zaken. 
Veel foto’s zijn afkomstig uit particuliere 
verzamelingen, want er is naar gestreefd om 
zoveel mogelijk foto’s te gebruiken die nog niet 
eerder werden gepubliceerd. 
De bedoeling is dat het boekwerk voor Sint 
Nicolaas gereed is, zodat het misschien een idee 
is om het cadeau te doen met sint of met 
Kerstmis. 
Er wordt bovendien onderzocht of het mogelijk is 
om leden van De Vierschaer reductie te geven 
op de aankoopprijs. U hoort nog van ons in één 
van de komende nieuwsbrieven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een voorbeeld van een foto uit het boek 
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BIOGRAFIE SJEF TEUNS 
Wouw kent natuurlijk wel bekende figuren of 
mensen die het in de maatschappij een heel eind 
hebben gebracht. Iemand die zijn sporen meer 
dan verdiend heeft is Sjef Teuns, geboren en 
getogen in Wouw. Hij was kinderpsycho-
analyticus en trok zich het lot aan van vele 
kinderen. Niet alleen in Nederland, maar ook ver 
daarbuiten. 
Dat is allemaal te lezen in het boek „Van wie zijn 
de kinderen? De passie 
en compassie van SJEF 
TEUNS, strijdbare kinder-
psychiater‟. Het boek 
werd geschreven door 
Inge P. Spruit en het eer-
ste hoofdstuk gaat hele-
maal over het leven van 
Sjef in Wouw en Roos-
endaal waar hij het Nor-
bertuslyceum bezocht.  
Het boek van 324 blad-
zijden is verschenen bij 
Valkhofpers met ISBN-
nummer 978 90 5625 2953. Het werk is vlot 
geschreven en zou in de toekomst eigenlijk nog 
een extra hoofdstuk moeten hebben, want Sjef 
Teuns is, ondanks zijn 84 jaar, nog steeds erg 
actief. 
 

DAG BRABANTSE VOLKSCULTUUR 
 
Met als thema “‟t Is beter gek gepraot as gek 
gedaon!”, gaat op 2 oktober in Den Dungen de 
Dag van de Brabantse Volkscultuur van start. 
Helemaal gewijd aan de omgangstaal in de 
hedendaagse samenleving in Noord-Brabant.  
Het dagprogramma begint om 10.00 uur met 
koffie en een Dungense slof en daarna de 
opening door dagvoorzitter Arnoud-Jan Bijs-
terveld, hoogleraar Cultuur in Brabant aan de 
universiteit van Tilburg. 
In de loop van de ochtend volgen er lezingen 
door onder meer Jos Swanenberg, Roeland van 
Hout en Björn van der Doelen. 
Na de lunch gaat het programma verder en dan 
komt onder meer Michel de Koning uit Wouwse 
Plantage aan bod die de Brabantse DialectQuiz 
voor zijn rekening neemt. 
Wie deel wil nemen, moet zich voor vrijdag 24 
september aanmelden voor deze studiedag. De 
kosten bedragen 20 euro per persoon, inclusief 
de lunch. Aanmelden kan online aanmeldings-
formulier op www.erfgoedbrabant.nl/aanmelden 
of middels een e-mail met uw persoonlijke gege- 
vens naar info@erfgoedbrabant.nl of door te 

 
bellen naar (073) 615 62 62. Na aanmelding 
komt er een factuur en zodra die betaald is, 
krijgen de deelnemers een bevestiging. 
 

KASTEELVONDSTEN 
 

In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep 
om vondsten die ooit bij het Wouwse kasteel 
gedaan werden te melden. Of het nu om een 
munt gaat, een bijzonder stuk steen, een 
deurknop, een sieraad of een stuk lei, alles is 
welkom. 
Die vondsten worden gefotografeerd, beschreven 
en gebruikt in een publicatie die volgend jaar bij 
het Roosendaalse archief verschijnt. Natuurlijk 
krijgt men de vondst weer ongeschonden terug. 
Wie iets heeft, kan contact opnemen met Kees 
Hoendervangers tel. 0165 303 783. 
 

 BIDPRENTJES 
Een bidprentje (gedachtenisprentje) is een klein 
prentje dat binnen de Katholieke Kerk als 
herinnering aan een overlijden wordt uitgegeven. 
Op het prentje wordt de naam, titel, geboorte- en 
sterfdag van de overledene vermeld. Het gebruik 
van een bidprentje komt bijna uitsluitend voor 
onder katholieken. 
Heemkundekring “De Vierschaer” heeft een 
verzameling van zo’n 25.000 prentjes. Daarvan 
zijn er meer als 8.000 van personen die geboren, 
gewoond of gestorven zijn in de dorpen Wouw, 
Wouwse Plantage, Heerle en Moerstraten. 
De prentjes worden regelmatig getoond op 
verzameldagen, op genealogische dagen en 
wanneer men erom vraagt. Ook worden er 
gegevens en kopietjes verstrekt aan personen 
die genealogisch onderzoek doen naar hun 

familie. 
De heemkundekring 
heeft een werkgroep 
die dit van a tot z 
verzorgt. De werk-
groep bestaat uit: 
Annelies Cuperus-
Vissenberg en Cees 
Cuperus. Gooi dus 
nooit prentjes weg! 
 

 

http://www.erfgoedbrabant.nl/aanmelden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Overlijden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk

