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Van de voorzitter  
 
Met de feestdagen in het vooruitzicht zijn we al 
weer toe aan de laatste nieuwsbrief en tijdschrift 
van dit jaar. 
Een jaar dat in de boeken zal komen als het jaar 
van het vertrek van 'De Vierschaer' uit 'De Kapel'. 
Na 18 jaar moeten we vertrekken omdat het 
huurcontract met eigenaar SDW afloopt en deze 
stichting de gehele ruimte zelf gaat gebruiken. 
We zijn volop aan het inpakken; dat past wel bij 
de tijd van het jaar, want we vallen van de ene 
verrassing in de andere en genieten daar ook 
wel van. Je ruikt en proeft de nostalgie!  
Nu nog wegwezen, maar waar naar toe? Als 
goed bestuur zijn we al een tijdje bezig om een 
geschikte en gepaste ruimte te vinden. Het 
aanbod was van dien aard, dat we konden putten 
uit een zeer ruim aanbod van voor ons 
interessante locaties. Er hebben dan ook diverse 
onderhandelingen plaatsgevonden, waarbij 
steeds ons uitgangspunt was: 'Wat willen 
en kunnen we voor elkaar betekenen'. Een 
formule die uit eigen ervaring altijd werkt, omdat 
gesprekken dan in volledige transparantie 
plaatsvinden; beide partijen streven met open 
vizier naar haalbaarheid. 
Niemand heeft iets te verbergen; dan kun je 
elkaar ook altijd recht in de ogen blijven kijken 
als een onderhandeling niet haalbaar is. Wij zijn 
de betrokken onderhandelaars ook erg dankbaar 
voor deze houding. De onderhandeling met 
Mariëtte Gonzalez van 'Den Veehandel', 
over haar pand Bergsestraat 1 was snel beklon-
ken. Het betekent dat wij de laatste weken van 
december benutten om onze intrek te nemen in 
ons nieuwe Heemhuis 'De Vierschaer' Bergse-
straat 1, Wouw. 
Het bestuur meent dat het een perfecte 
zichtlocatie is direct in de bocht bij de kerk met 
twee vitrines, die altijd in het zicht zijn, van welke 
kant je ook komt. Daar kun je 'uitpakken' als je 
wil! 
En een gang tussen ‘Ín den Veehandel’ en De 
Vierschaer naar de nieuwe zaal achter, met 
rechts ernaast een nieuwe vergaderruimte waar 
wij gebruik van mogen maken, evenals de zaal 
voor lezingen en andere presentaties. Kortom,  

 
wij denken een unieke locatie in deze combinatie 
te hebben gevonden. 
 
Kerststallenroute.  
Als voorproefje op een eerste kennismaking met 
onze nieuwe locatie, hopen we u, samen met uw 
kinderen  tijdens de kerststallenroute 2012 te 
mogen begroeten en een goed gevoel bij u over 
te brengen. We proberen er samen met De 
Veehandel één geheel van te maken d.w.z. 'onze 
vitrines' aan straat in kerstsfeer met een 
ruime presentatie aan kerststallen. Daarna 
via een sfeervol aangeklede kerstgang en een 
tent in kerstsfeer op het binnenplein naar de zaal 
achterin naar de kerststal van De Vierschaer. 
De presentatie van De Vierschaer bij molen De 
Arend in de Akkerstraat gaat niet door. De route 
is daardoor korter en blijft dus beperkt tot de 
bebouwde kom. 
 
Acceptgirokaarten verdwijnen! 
Graag wil ik bijzondere aandacht vragen voor het 
stukje over acceptgirokaarten verderop in deze 
nieuwsbrief. 
  
Ik wil, namens het bestuur, deze gelegenheid 
aangrijpen om U het allerbeste voor het jaar 2013 
toe te wensen in een vooral goede gezondheid 
samen met uw leefomgeving. 
Daarnaast hopen wij U te kunnen blijven boeien 
met onze 'Vierschaeractiviteiten'. 
  
André Dingemans 

 
 

http://www.google.nl/imgres?q=kerststal&um=1&hl=nl&sa=N&tbo=d&biw=1600&bih=805&tbm=isch&tbnid=JMwyGNdMU9OTSM:&imgrefurl=http://www.delevendekerststal.nl/&docid=RXB4kbSLAXeJHM&imgurl=http://www.delevendekerststal.nl/images/kerststal_2007.jpg&w=700&h=495&ei=J27DUNP_CJK00QXvjIGYAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=796&vpy=347&dur=7783&hovh=189&hovw=267&tx=80&ty=149&sig=103754892980895981304&page=1&tbnh=139&tbnw=196&start=0&ndsp=33&ved=1t:429,r:21,s:0,i:218


AGENDA 
De agenda voor de komende maanden ziet er 
als volgt uit: 
 
 Woensdag 12 december bestuursvergadering. 
 Zondag 16 december om 13.30 uur 

dorpswandeling vanaf zaal Donkenhof. Kosten 
€ 4,00 inclusief een kop soep na afloop. 

 Van 26 december tot en met 1 januari 
kerststallentocht. 

 Woensdag 16 januari 2013: 
Bestuursvergadering. 

 Woensdag 20 februari: Bestuursvergadering 
 Woensdag 13 maart: Bestuursvergadering 
 Vrijdag 15 maart: Algemene ledenverga-

dering. Na afloop strijd om de 
Vierschaertrofee. Dus niet op 1 maart zoals 
eerder vermeld! 

 Zondag 17 maart: Lezing ,De Watersnood 60 
jaar geleden’. Zaal ‘In den Veehandel’ om 
14.00 uur. 

 Maart 2013: Tijdschrift 1 2013. 
 Woensdag 17 april: Bestuursvergadering. 
 Woensdag 15 mei: Bestuursvergadering. 
 

Kasteelboek te koop 
WOUW – Het boek over het Kasteel van 
Wouw is inmiddels verschenen en de 
belangstelling is enorm. Tijdens een 
presentatie in zaal Donkenhof op 14 
november namen Cees van Rooijen van de 
Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed uit 
Amersfoort en wethouder Steven Adriaansen 
van de gemeente Roosendaal de eerste 
boeken in ontvangst. 
Joss Hopstaken van het gemeentearchief sprak 
ook een kort woordje. Het boek is uitgegeven in 
de publicatiereeks van dit archief. Voorzitter 
Kees Hoendervangers van de Stichting Kasteel 
van Wouw lichtte het onderzoek dat de 
afgelopen jaren op de kasteelweide in Wouw 
werd verricht uitgebreid toe. Aan het eind van de 
bijeenkomst werd een toast uitgebracht op het 
nieuwe boekwerk. 
Het boek telt 280 pagina’s en een groot aantal 
afbeeldingen en foto’s. In het boek wordt de 
historie van het kasteel belicht vanaf de oudst 
beschikbare documenten. Aan de hand van 
kaarten en tekeningen krijgt de lezer een idee 
hoe het kasteel zich ontwikkelde van een ronde 
burcht tot een fortificatie met torens en wallen 
met een oppervlakte van vier hectare. 
,,Dankzij subsidies van verschillende instanties 
hebben we de verkoopprijs laag kunnen houden. 
Het kost € 19,95 en voor dat bedrag krijgen de 
lezers een kloek boek met een harde band en 
een behoorlijke hoeveelheid informatie”, zegt 
Joss Hopstaken van het gemeentelijk archief. 
Het boekwerk werd geschreven door Ron Bakx, 

 
Gerard Haast, René Hermans en Kees 
Hoendervangers. ,,Een mooier cadeautje voor 
Sint Nicolaas of Kerstmis kan een echte 
Wouwenaar zich niet indenken”, meent Kees 
Hoendervangers.  
Het boek is te koop bij het archief in Roo-
sendaal, museum Tongerlohuys in Roosendaal, 
het Markiezenhof in Bergen op Zoom en in Wouw 
bij Kees Hoendervangers, Roosendaalsestraat 
37 en René Hermans, Martel 6. Op deze 

adressen kan het 
boek ook 
ingekeken wor-
den. Wie het boek 
thuisgestuurd wil 
hebben, kan het 
bestellen bij het 

Gemeentearchief 
in Roosendaal 
(0165 579 500) 
De verzendkos-
ten bedragen 
€8,00. Als het 
boek naar het 
buitenland verzon-
den moet worden 
bedragen de ver-

zendkosten € 17,00. 
 

Fijne feestdagen en een goed 

2013 

 

De acceptgiro verdwijnt 
De Rabobank heeft laten weten dat in 2013 voor 

het laatst met acceptgiro’s gewerkt kan worden. 

Dat is volgens de bank de nieuwe Europese 

regelgeving.   

Dat betekent dat de contributie voor de 

vereniging voortaan op een andere manier geïnd 

moet worden. Onderaan deze nieuwsbrief vindt 

u een machtigingsstrook. Mocht u de vereniging 

een machtiging willen geven (die altijd 

opzegbaar is), dan willen wij u vragen om die in 

te sturen. Mensen die eerder een machtiging 

gaven, hoeven dat natuurlijk niet nog een keer 

te doen. 

Mocht u geen machtiging willen geven, dan 

ontvangt u een brief met de vraag om zelf de 

contributie te voldoen, voor het eerste 

exemplaar van het tijdschrift in het nieuwe jaar 

verschijnt. 

Het is erg tijdrovend om de acceptgiro’s te 

verwerken en ook voor uw portemonnee is het 

goed want de kosten zijn dan € 16,75 in plaats 

van €17,50. 



 

Molen De Arend wordt gerestaureerd 
 
Na de bouwvak is begonnen met 
noodzakelijk groot onderhoud aan de molen 
van Wouw. En zoals dat gaat met een 
monument van 201 jaar oud: er valt altijd wel 
iets tegen. Het zal velen zijn opgevallen dat 
een paar wieken tijdelijk waren 
geamputeerd! Gelukkig stond de molen er 
weer snel compleet bij. Ook ander houtwerk 
is vervangen en hersteld.  
Inmiddels is het schilderwerk gereed en het 
voegwerk schiet al aardig op. Resteren nog 
zaken als dakbedekking, hekwerk en elektra 
waar inmiddels 
ook de nodige 
voorbereidingen 
voor zijn getrof-
fen. 
Door de oprich-
ting van ‘n speci-
ale Stichting die 
zich richt op de 
instandhouding 
en het beheer 
van De Arend is 
de toekomst van 
deze unieke 
molen ook voor 
de langere termijn gegarandeerd. 
Ondanks de gulle bijdragen van een aantal 
sponsors en ondanks de belangeloze inzet 
van vrijwilligers blijft er een forse financiële 
uitdaging. U kunt bijdragen aan de 
instandhouding van molen De Arend door 
een bedrag over te maken op de 
bankrekening van Stichting Wouwse Molen 
De Arend, nr 1499.68.574. Alle giften zijn 
welkom en mede door de erkenning door de 
belastingdienst als culturele ANBI mogelijk 
fiscaal aftrekbaar. 
Voor verdere informatie over de molen, de 
historie, de restauratiewerkzaamheden, 
sponsors en de Stichting zie de website: 
www.wouwsemolendearend.nl. 
 

‘Het dagelijks leven ontregeld, 

1940-1944, deel 3, is uit 
 

Onlangs verscheen het derde deel van ‘Het 
dagelijks leven ontregeld, 1940-1944’, een 
bundeling van artikelen uit de gelijknamige 
serie in de Roosendaalse Bode van enkele  

 
jaren geleden. 
Het boekwerk is 
voornamelijk 
gevuld met 
persoonlijke 
ervaringen en 
gebeurtenissen, 
die zich afspe-
len kort vóór, 
tijdens en na de 
bevrijding in 
oktober 1944, 
alsmede verha-
len van ex-
dwangarbeiders. 
Zeer aangrijpend zijn bijvoorbeeld de 
getuigenissen uit het verre Duitsland onder 
de titel 'Als krijgsgevangene naar Duitsland' 
van Cees Rijsdijk (†) en 'Te voet van Elbing 
naar Oud Gastel' van Willem Veraart (†). 
Dichter bij huis zijn het de ervaringen onder 
de titel 'Het verraad van Tienray' van Jan 
van Leest, 'De hongerwinter van 1944/45' 
van Rinus de Bot, 'De lange thuisreis' van 
Wim Evertse (†), 'Ontvlucht aan de 
Arbeidsdienst' van Jan Mol en 'Van bezetting 
naar bevrijding' van Ton van Alphen. 
Het bestellen van deel 3 (met 110 
bladzijden, 100 foto’s en 25 tekeningen, 
kaarten en documenten) is mogelijk via het 
e-mailadres: info@mariusbroos.nl, tele-
fonisch: 0165-552983 of via bankrekening: 
2128023 (ING-bank). Ook kan het boekwerk 
worden afgehaald aan huis bij de schrijver 
(Martinus Nijhofflaan 3, Roosendaal) of 
zonder meerkosten worden bezorgd in 
Roosendaal en omliggende plaatsen. 
Tevens is het boek verkrijgbaar tijdens 
kantooruren bij het Gemeentearchief te 
Roosendaal (Markt 35). De prijs bedraagt in 
alle gevallen slechts 13,95 euro. Voor 
dezelfde prijs is ook nog het vorig 
verschenen deel 2 verkrijgbaar. Inlichtingen 
over de inhoud zijn te vinden op de website 
van de schrijver: www.mariusbroos.nl. 
 

Kerststallenlooproute in Wouw 
 
WOUW – Het dorp Wouw en de hele regio 
kunnen in december weer genieten van een 
kerststallentocht door het dorp. 
Die tocht gaat via de Roosendaalsestraat, 
Markt, Bergsestraat, Pastoor Pottersstraat  
 

 

 

http://www.wouwsemolendearend.nl/
http://www.mariusbroos.nl/


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Machtigingsstrook (Graag opsturen naar A. Bovée, Borcht 3, 4724 HG Wouw) 

 
Naam:……………………………………………………… Adres: …………………………………………… 
  
Postcode: …………….. Woonplaats: ………………………………………………….. 
 
Bankrekening: …………………………………….. Naam bank: …………………………………………. 
  
Telefoon: …………………………………… E-mail: ……………………………………….  
  
Ik geef toestemming om jaarlijks in januari 
het lidmaatschapsgeld van De Vierschaer 
 af te schrijven van bovenstaande rekening. 

 
Handtekening voor machtiging 

 
en het Torenplein naar de Lambertuskerk. In 
de zaal achter café ‘In den Veehandel’  
wordt een grote kerststal opgebouwd en 
daar wordt voor een drankje en een hapje 
gezorgd. In de Lambertuskerk is de kerststal 
te zien en een expositie van kerststallen uit 
Brasschaat. Op 26 en 27 december zal ook 
Markant in Wouw geopend zijn waar een 
expositie wordt gehouden; en ook daar zijn 
kerststallen te zien. 
De route kan in principe altijd gelopen 
worden, maar de stal achter Ín den 
Veehandel’ is in de periode tussen kerst en 
Nieuwjaar alleen geopend tussen 13.00 en 
17.00 uur 
Op donderdagavond 27 december is er een 
lichtjesavond. Tussen 19.00 en 21.30 uur 
worden de stallen feestelijk verlicht en 
kunnen belangstellenden de sfeervolle route 
lopen. Tevens zal dan de kerststal In den 
Veehandel te bezichtigen zijn. Op die avond 
wordt er ook voor muziek gezorgd, want 
enkele koren zullen langs de route sfeervolle 
kerstliederen zingen. 
Tevens zal gedurende de kersttijd het 
grafisch museum “In den Groenen Zonck” 
geopend zijn. Er is daar een tentoonstelling 
te bezichtigen die alles vertelt over het 
kerstfeest en de tradities die er rond dit feest 
zijn ontstaan. 

 

Dorpswandeling door Wouw 
Vertrek op zondag 16 december om 13.30 

uur bij café Donkenhof. Deelname kost 

€4,00 incl. soep na afloop van de wandeling. 

Het 32.000ste bidprentje is ontvangen. Het 

prentje is van Cornelis Nelen, geboren te Wouw 

in het huis in Wijk B nr 62 op 20 januari 1892, 

deze Cornelis is overleden te Zaffelare (een dorp 

in Oost-Vlaanderen) op 1 mei 1949. Hij is de 

zoon van Antonius Nelen en Johanna Maria 

Schoonen. (met dank aan Cees Cuperus) 

 

COLOFON 
Nieuwsbrief van heemkundekring 

De Vierschaer Wouw 
 

Secretariaat: 

Postbus 57, 4724 ZH Wouw 

Tel. Er komt een nieuw nummer 

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 

 

Jaarvergadering met strijd 

Vierschaertrofee 
Noteer alvast in uw agenda dat de algemene 

jaarvergadering dit jaar op vrijdag 15 maart 

plaatsvindt in de zaal van café ‘In den 

Veehandel’ om 19.30 uur. 

Na de vergadering wordt er gestreden om de 

Vierschaertrofee. Mensen die niet mee willen 

doen aan deze quiz, mogen na de vergadering de 

zaal verlaten. 

 

http://www.de-vierschaer-wouw.nl/
mailto:martel6@hetnet.nl

