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EEN NIEUWE NIEUWSBRIEF 
 
Een nieuwe vormgeving voor de nieuwsbrief en 
een nieuwe samensteller. De bedoeling is om dit 
medium wat vaker te laten verschijnen om het 
contact met de leden te verbeteren. 
Het bestuur van De Vierschaer is uitgebreid met 
drie mensen die een tijdje mee willen lopen om te 
kijken of ze binnen het bestuur zitting willen 
nemen. Mocht dat zo zijn, dan heeft de 
vereniging mogelijk in het najaar een nieuwe 
voorzitter en secretaris. 
Tijdens de jaarvergadering heeft ondergetekende 
aangeboden om voortaan de nieuwsbrief te 
verzorgen en dit is het eerste resultaat. 
Heb u iets wat de moeite waar is om in deze 
nieuwsbrief te vermelden, dan kunt u dat naar de 
redactie van de nieuwsbrief mailen en als het 
interessant is voor onze lezers, gaan we het 
zeker opnemen. 
 

NAAR LEUVEN 
 
Op zaterdag 26 juni stond een reis naar Leuven 
en de abdij van Park op het programma. Een 
bijna volle bus ging mee op stap. Eerst naar de 
abdij, waar we een rondleiding kregen waarbij we 
onder meer in de schitterende bibliotheek 
kwamen en de abdijkerk. 
Na een goede lunch gingen we met stadsgidsen 
op stap naar het fraaie gemeentehuis en de 
kathedraal. Twee bezoekjes die de moeite meer 
dan waard waren. 

 
 

 
In de middaguren een boottocht om de mooiste 
plekjes ook eens vanaf de waterkant te bekijken 
en daarna de nodige vrije tijd om Leuven te 
verkennen. Beslist de moeite waard. 
Wie heeft er suggesties voor volgend jaar?? 
 

KASTELENDAG 
 

Op Tweede Pinksterdag waren we met een 
groep vrijwilligers actief op de kastelendag bij het 
landgoed  Wouwse Plantage. Voor onze verenig-
ing een belangrijke bron van inkomsten en daar-
om een activiteit die we voorlopig op het 
programma willen houden. Een bijzonder 
geslaagde dag met veel geïnteresseerde 
bezoekers. We konden veel vertellen, vooral ook 
omdat we dit jaar geen plantenbeurs meer 
hielden. Het ging vooral om de cultuurhistorische 
waarde die het landgoed heeft. Daar willen we in 
de komende jaren ook de nadruk op leggen. 
Er is één probleem. We hebben een tekort aan 
mensen die op Tweede Pinksterdag een handje 
willen helpen. 
Vandaar onze oproep om alvast Tweede 
Pinksterdag 2011 in uw agenda te noteren om de 
vereniging te helpen bij de organisatie van deze 
belangrijke inkomstenbron. Uw beloning: 
deelname aan de vrijwilligersbarbecue! 
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AGENDA 
De agenda voor de komende maanden is vrij 
leeg. Tijdens de laatste algemene vergadering is 
gevraagd waar de leden behoefte aan hebben, 
maar er kwam weinig reactie. Vandaar hier 
nogmaals een oproep. Meld uw ideeën en 
suggesties bij het bestuur of de redactie van de 
nieuwsbrief. 
- Vrijdag 19 november regionale heemquiz in 

Ulvenhout bij Paulus van Daasdonck.  
 

TENTOONSTELLING 
 

Tot en met 5 september 2010 kan men terecht in 
het Tongerlohuys in Roosendaal voor de 
expositie Witte Bonnetten. Een tentoonstelling 
over Norbertijnen en pastorieën in Brabant. Deze 
tentoonstelling is tot stand gekomen in nauwe 
samenwerking met Museum Parkabdij in Leuven 
en het Gemeentearchief Roosendaal.  
De officiële opening was op donderdag 29 april 
en werd verricht door Provisor Kees van Heijst 
van de Abdij in Tongerlo. Kees is geen 
onbekende, want hij is afkomstig uit Wouwse 
Plantage en al jaren lid van onze vereniging. 
Een tentoonstelling om zeker te bezoeken! Ook 
het Tongerlohuys was, voordat het museum 
werd, een pastorie van de Norbertijnen. De 
openingstijden van Museum Tongerlohuys zijn 
van dinsdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur. 
 

OPENSTELLING KAPEL 
 

Er bestaan plannen om de bibliotheek van de 
kapel aan de Kloosterstraat één keer per maand 
open te stellen voor het publiek. 
Men kan dan de tijdschriften van andere 
verenigingen inzien, maar ook de bidprentjes-
collectie raadplegen en informatie vragen. 
Als alles doorgaat en er voldoende vrijwilligers te 
vinden zijn, willen we op de eerste zaterdag van 
de maand de kapel tussen 10 en 12 uur 
openstellen.  
Als deze plannen doorgaan krijgt u dat van ons 
zo snel mogelijk te horen. Hebt u zelf ideeën 
hierover, laat het ons weten! 
 

HET NIEUWE TIJDSCHRIFT 
 
U vraagt zich misschien af waar het juni/juli-
nummer van ons tijdschrift blijft. Even geduld, 
want het wordt een dubbelnummer, geheel 
gewijd aan Jacques Raaijmakers. 
Pieter van Leijsen schreef de teksten en ter 
gelegenheid van het feit dat hij 40 jaar geleden  

 
Het ereburgerschap van de gemeente Wouw 
ontving, verschijnt dit boekje. Dat zal waarschijn-
lijk in de maand augustus zijn. Het eerste 
exemplaar zal officieel aangeboden worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het laatste kwartaal verschijnt dan weer een 
gevarieerd nummer met losse artikelen die 
handelen over de vier Wouwse dorpen. 
Mensen die zelf eens een artikel willen publice-
ren, kunnen altijd bij de redactie betreft. Ook als 
u de schrijfkunst niet zo goed machtig bent, is dat 
geen probleem. De redactie is altijd bereid om 
artikelen te redigeren en staat u met raad en 
daad bij. 
 

KASTEELONDERZOEK 
 

De archeologische werkgroep van onze 
vereniging is nog steeds bijzonder actief. Er 
wordt op dit moment druk archiefonderzoek 
gedaan. De archieven in Bergen op Zoom zijn al 
helemaal uitgepluisd en nu is het dorpsarchief 
van Wouw aan de beurt dat in het Roosendaalse 
archief ligt opgeslagen.  
Daarna moet nog wat aanvullend booronderzoek 
gedaan worden op de kasteelwei zelf en dan kan 
de klus afgerond worden met de uitgave van een 
boekwerk met daarin de resultaten van de 
onderzoeken die jaren geduurd hebben. 
Er zijn wel enkele verrassende zaken boven 
water gekomen die de omvang van het kasteel in 
een ander licht plaatsen. 

 
Het radaronderzoek op de kasteelwei 

 

 


