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De winter komt er aan 
 

Als u dit leest is het waarschijnlijk al bijna 

Kerstmis. Of het dan al winter is, of er sneeuw 

ligt, of het vriest?? Wij kunnen dat niet 

voorspellen, maar kijk maar hoe het op u af 

komt. Wat we wel weten is dat er weer een 

nieuw exemplaar van ons tijdschrift voor u ligt. 

Een tijdschrift met een gevarieerde inhoud 

waar u hopelijk weer van zult genieten. 

Vanaf deze plaats wenst De Vierschaer u in elk 

geval een prima jaarwisseling toe en voor 2012 

het allerbeste. 

Hopelijk zien we iedereen in 2012 tijdens de 

jaarvergadering, want daar vindt meteen de 

strijd om de Vierschaertrofee plaats. Altijd 

een belevenis op zich en misschien gaat u dit 

jaar wel met dit kleinood naar huis! 

 

AGENDA 
De agenda voor de komende maanden ziet er als 

volgt uit: 

 Woensdag 18 januari bestuursvergadering. 
 Woensdag 15 februari bestuursvergadering. 

 Vrijdag 2 maart jaarvergadering met de strijd 

om de Vierschaertrofee. 
 Woensdag 14 maart bestuursvergadering 

 Woensdag 11 april bestuursvergadering 

Het verdere programma voor het jaar 2012 wordt 

tijdens de jaarvergadering voorgelegd ter 

goedkeuring. 

 

Succes voor quizploeg 
Onze quizploeg met daarin Toon Schijven, 
Willem-Jan Joachems, Ton de Bruijn, Frank 
Schijven, Piet en Jules Hoendervangers, Huub 
en Riet Jonckheere, Dianne Melis en René 
Hermans is er weer in geslaagd om de regionale 
heemkundequiz te winnen. Dit keer waren ze te 
gast in Hoeven bij heemkundekring  

,De Honderd Hoeven’. Samen met nog zestien 

kringen kregen ze daar toen theorierondes te 

verwerken en zeven doevragen. Nieuw was dit 

jaar dat de joker ingezet kon worden. Daar kon de 

De winnende Vierschaerploeg met beker en 

oorkonde 

ploeg dubbele punten mee verdienen. De keuze 

viel op de rubriek familienamen in West-Brabant 

en dat bleek achteraf een prima keuze. 

De vragen waren hier en daar behoorlijk pittig, 

zoals de namen van verenigingen. Wat betekent 

bijvoorbeeld Dosko of Thor, maar ook de Zuid-

Afrikaanse woorden vielen niet mee. Want wie kan 

zo vertellen wat ‘broekiekouse’ betekent. 

Halverwege de quiz leidde de Wouwse ploeg met 

vier punten voorsprong. Aan het eind van de 

avond was de voorsprong opgelopen tot liefst 

negen punten. Van de organiserende vereniging 

kregen we niet alleen de wisselbeker, maar ook 

een uitnodiging voor de ploeg om volgend jaar een 

wandeling door het dorp Hoeven te maken met 

een plaatselijke gids. Daar wordt natuurlijk gebruik 

van gemaakt! 

De uitslag: 1. De Vierschaer 119 punten; 2. Die 

Overdraghe 110 punten; 3. Jan Uten Houte 109 

punten; 4. De Heerlijckheijd Nispen 100 punten; 5. 

Fijnaart en heijningen 98 punten; 6. Stad en Land 

van Bergen op Zoom 96 punten; 7. Broeder 

Christofoor 96 punten; 8. Ambachtsheerlijkheid 95 

punten; 9. Paulus van Daesdonck 94 punten; 10. 

De Drie Heerlijkheden 93 punten. 

 

 



 

Op stap voor de vereniging 
Vaak gaan leden voor de vereniging op stap. Dan 
is het natuurlijk normaal dat de reiskosten in elk 
geval vergoed worden. Een kaartje voor 
openbaar vervoer wordt zonder problemen 
vergoed. 
Daarnaast is per 1 september de regeling van 
kracht dat per gereden kilometer 30 cent wordt 
vergoed. 
Er gelden echter wel bepaalde regels. Zo moet 
de rit tevoren bij het bestuur kenbaar worden 
gemaakt. Dus niet achteraf met een declaratie 
komen, want die wordt niet uitbetaald. 
De rit moet natuurlijk gemaakt zijn voor 
activiteiten voor de heemkundekring en degene 
die declareert dient lid te zijn van de vereniging. 
 

Kerststallentocht door Wouw 
Onze heemkundekring verzorgt dit jaar weer een 
kerststalroute door het dorp Wouw. De route gaat 
door de Akkerstraat, Bergsestraat, Markt, Toren-
plein, Roosendaalsestraat, Pastoor Pottersstraat 
en Kloosterstraat. De ‘looproute’ gaat naar de 
levensgrote kerststal die de vereniging sinds tien 
jaar opbouwt en die dit jaar te zien is in de molen 
De Arend aan de Akkerstraat 
In overleg met andere organisatoren is besloten 
om zowel de kerststal als de kerststallenroute 
open te stellen van  Eerste kerstdag tot en met 
Nieuwjaardag en dan steeds van 13.00 tot  17.00 
uur. 
Op dinsdagavond 27 december is het ‘Lichtjes-
avond’ en dan wordt aan de deelnemers ge-
vraagd om tussen 19.00 en 21.30 uur licht in de 
kerststal aan te brengen. Ook de kerststal in de 
molen is dan te bezichtigen. 

 
Dat de kerststallenroute steeds meer leeft, blijkt 
uit het feit dat in Markant enkele bijzondere 
kerststallen ten toon worden gesteld door de 
stichting Cumawo, terwijl in het priesterkoor van 
de kerk een expositie wordt ingericht met 
kerststallen uit Brasschaat. 
 

Tijdens de avondopenstelling van de 
kerststallenlooproute luisteren enkele koren het 
geheel op met muziek in de Wouwse straten. 

 

Strijd om de Vierschaertrofee  
Elk jaar loopt de spanning weer op in het begin 
van het jaar. Ook in 2012 zal dat het geval zijn, 
want op vrijdag 2 maart barst de strijd om de 
Vierschaertrofee weer los. 
Om half acht begint 
de jaarvergadering en 
onderdeel van die 
bijeenkomst is de quiz 
met theorie- en doe-
vragen.  
Dit jaar gaan onze 
voorzitter Kees Hoen-
dervangers en Dianne 
Melis de quiz maken. 
Vorig jaar won Kees 
de quiz en de heeft 
als consequentie dat 
je het jaar daarna de 
quizvragen ‘mag’ ma-
ken.  
Voor de leden die nog 
nooit zo’n quiz 
hebben meegemaakt, 
is het de moeite 
waard om een keer te 
komen kijken. 
De quiz begint altijd met het trekken van 
nummers, want het lot bepaalt bij welke ploeg een 
deelnemer komt. De ploegen gaan daarna aan de 
slag met algemene vragenrondes en een aantal 
doevragen. 
Tussen de agendapunten van de jaarvergadering 
wordt steeds een ronde afgewerkt. 
Aan het eind van de vergadering is bekend welke 
ploeg gewonnen heeft. De leden van de ploeg 
gaan daarna individueel aan het werk in een 
Wouwse ronde. Dat zijn vragen die betrekking 
hebben op de vier Wouwse dorpen. Wie 
uiteindelijk die individuele ronde op zijn naam weet 
te schrijven, mag de felbegeerde trofee mee naar 
huis nemen. Hij of zij verdient eeuwige roem en 
mag het volgende jaar de quiz maken. Niet alleen, 
want Dianne Melis vindt het gewoon leuk om de 
organisatie mede op zich te nemen. Dat doet ze al 
jaren en daarvoor is het bestuur haar ook 
uitermate dankbaar. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
De trofee. Eenvoudig 

maar begerenswaardig 

Dus vergeet niet in uw 

agenda te zetten: vrijdag 2 

maart 19.30 uur strijd om 

de Vierschaertrofee. 



 

Nieuwsbrief digitaal 
Ook in de vorige nieuwsbrieven hebben wij een 
oproep gedaan om het mailadres door te geven 
in verband met de toezending van een digitale 
nieuwsbrief. De eerste 40 personen hebben zich 
ondertussen gemeld om eventuele tussentijdse 
nieuwsbrieven digitaal te ontvangen. Wij hopen 
dat nog meer mensen dat doen, want op die 
manier blijft u helemaal op de hoogte van het wel 
en wee van onze vereniging. 
Opgeven voor de digitale nieuwsbrief, kan op het 
mailadres secretaris@de-vierschaer-wouw.nl. 
Mensen die zich al aangemeld hebben, 
behoeven dat natuurlijk niet nog een keer te 
doen. 
 

Op zoek naar redactieleden 
Na de oproep in de vorige nieuwsbrief heeft zich 
nog niemand gemeld om deel uit te maken van 
de redactie van ons tijdschrift. 
Toch denken wij dat er onder onze leden vast 
mensen zijn, die dat best zouden kunnen. Het 
gaat om redactiewerk, het schrijven van een 
artikel of het meedenken om het tijdschrift te 
verbeteren. 
U hoeft ook niet meteen ‘ja’ te zeggen. 
Belangstellenden mogen gerust eerst enkele 
maanden meedraaien om te kijken of dit iets voor 
hen is. Even een mailtje naar Piet 
Hoendervangers (p.hoendervangers@hetnet.nl) 
en hij neemt contact met u op. 
 

Historische puzzel 
In de vorige nieuwsbrief gingen we in op oude 
namen van straten. We hoorden van 
verschillende leden dat ze druk aan het puzzelen 
geslagen waren. 
Wij willen u niet langer in spanning laten en lopen 
even de namen langs die we vorige keer aan u 
doorgaven. 
1. De Oostelaarschestraat was het voorste 
gedeelte van de Plantagebaan vanaf het café van 
Jac. Potters. Op ansichten wordt dit deel van de 
straat met liefst drie verschillende namen 
aangeduid. Behalve Plantagebaan en 
Oostelaarschestraat is er ook sprake van 
Hilsestraat, die wij op nummer 10 hebben 
opgenomen. 
2. De Kerkstraat in Wouw was het deel van de 
Bergsestraat vanaf de Markt richting de splitsing 
met de Plantagebaan. Die aanduiding kan 
overigens wel door de makers van ansicht-
kaarten zijn aangebracht, zonder dat ze bij de 
bewoners of de gemeente informatie inwonnen. 
3. De Nieuwe Baan was de benaming van de 
Kerkstraat in Wouwse Plantage. Later werd de 
weg omgedoopt in Kerkstraat. 
4. De Stationsstraat in Heerle liep vanaf de kerk 
in de richting van de Roskam. Dus ook in de rich- 

ting van het vroeger spoorwegstation. 
5. De Paardendreef is de oude benaming voor de 
Mariabaan in Wouwse Plantage. 

 
 
6. De Karnemelksestraat komt in de oude doop-, 
trouw- en begraafboeken van de parochie Wouw 
voor. Het gaat dan om de huidige 
Steenbergsestraat tussen de Maai en de 
Hellegatsestraat in Moerstraten. 
7. De Rijkebuurtstraat is een deel van de 
Herelsestraat in Heerle. Op de kaart die in de 
vorige nieuwsbrief was afgedrukt is het deel van 
de straat duidelijk te zien. Het is het stukje ter 
hoogte van het huidige café ’t Schelmke. 
8. De Stationsstraat in Wouw is het deel van de 
Bergsestraat tussen de splitsing met de 
Plantagebaan en de plaats waar de Bergsebaan 
begint. Dat deel werd overigens ook vaak 
aangeduid met Stationsstraat. 
9. De Dorpsstraat in Pindorp was de huidige 
Plantagebaan. Die Plantagebaan is momenteel 
waarschijnlijk de langste straat binnen de 
gemeente Roosendaal, want die begint in Wouw 
bij de Bergsestraat en loopt door tot ’t Trapke op 
waar de gemeente Woensdrecht begint. 
10. De Hilsestraat is het voorste deel van de 
Plantagebaan in Wouw. (zie nummer 1). 
Mocht u het ergens niet mee eens zijn, of 
aanvullingen hebben, dan kunt u dat gerust laten 
weten op het redactieadres van de nieuwsbrief dat 
u in de colofon vindt. De scans zijn afkomstig uit 
de collectie van René Hermans. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Ansicht van de Stationsstraat in Heerle 

 
De Stationsstraat in Wouw, een deel van 

de huidige Bergsestraat 

mailto:secretaris@de-vierschaer-wouw.nl
mailto:p.hoendervangers@hetnet.nl


 

 

Internet heeft veel te bieden 
 
Voor leden die beschikken over internet is het 
aan te raden om regelmatig eens op onze 
website te kijken: www.de-vierschaer-wouw.nl. 
Daar staan de laatste nieuwtjes van de 
vereniging, heel veel foto’s en ook interviews. 
Toon Schijven, onze secretaris, heeft inmiddels 
neerlandicus Jan Stroop en René Hermans 
benaderd en van beiden staat een vraaggesprek 
op de site. 
Overigens hebben tegenwoordig bijna alle 
heemkundekringen een eigen site waarop ze hun 
programma en gegevens vermelden. Bent u 
geïnteresseerd ga dan eens op internet een kijkje 
nemen. 
 

Zoekt u familiegegevens? 
 
Bent u op zoek naar gegevens over uw familie, 
dan hebben wij binnen de vereniging misschien 
wel iets voor u. Frank Schijven en René Hermans 
zijn inmiddels al weer enkele jaren bezig met het 
invoeren in de computer van de burgerlijke stand 
gegevens vanaf 1811 tot zover ze openbaar zijn. 
Daarbij gaan ze ook op zoek naar aanvullende 
gegevens uit andere gemeenten. Het bestand 
heeft inmiddels de 36.000 personen over-
schreden. Ook de bidprentjes die Cees en Anne-
lies Cuperus verzameld hebben zijn daar, voor 
zover het personen uit de Wouwse dorpen 
betreft, in opgenomen. 
Hebt u gegevens nodig, dan kunt u altijd 
aankloppen bij de vereniging om te kijken of er 
iets van uw familie te vinden is. Als u de 
secretaris van de vereniging benadert, komt dat 
helemaal goed. U moet er wel rekening mee 
houden dat het enkele dagen of mogelijk weken 
kan duren voor alles opgezocht is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dorpswandeling Wouw 
 
Dit jaar zijn er voor het eerst wandelingen door het 
dorp Wouw gehouden langs bekende en 
onbekende panden en naar de Kasteelweide. Dat 
gebeurde op verzoek van de VVV in Roosendaal 
en op initiatief van de Stichting Kasteel van Wouw. 
De bedoeling is om ook volgend jaar enkele malen 
op stap te gaan. De wandeling met de VVV is op 
15 juli vanaf café Donkenhof. 
De andere data zijn nog niet bekend, maar die 
zullen we zeker in deze nieuwsbrief aankondigen. 
Overigens is het de bedoeling dat er in december 
ook een tocht wordt gehouden vanaf café Donken-
hof. Die tocht is een initiatief van Maurice Broeren. 
Hij biedt een pakket aan met koffie vooral en soep 
bij terugkeer. De rondwandeling wordt wel door 
een bestuurslid van de Stichting Kasteel van 
Wouw gedaan. 
Informatie vindt u op één van de websites in de 
colofon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volop onbekende plekjes in Wouw. Weet u 

bijvoorbeeld waar deze steen te vinden is? 
 
 
 

COLOFON 
Nieuwsbrief van heemkundekring 

De Vierschaer Wouw 
 

Secretariaat: 

Postbus 57, 4724 ZH Wouw 

Tel. 0165 30 12 16 

e-mail: secretaris@de-vierschaer-wouw.nl 

website: www.de-vierschaer-wouw.nl 

website: www.kasteelvanwouw.nl 
 

Redactieadres nieuwsbrief: 

René Hermans 

Tel. 0165 30 18 21 

e-mail: martel6@hetnet.nl 

 

 

Geboorteakte van Johanna Cornelia Theresia Mens 
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