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Van de voorzitter  
 
Onlangs zijn we na het succes van De Brabantse 
Waldag op Tweede Pinksterdag, 28 mei, via een 
rustige en ontspannen zomer in een wat letterlijk 
en figuurlijk onstuimige herfst beland. 
Hoewel al enige tijd bekend, loopt het 
huurcontract van ‘De Vierschaer’ met de SDW 
als eigenaar van ‘De Kapel’ af per 1 november 
2012 en ‘moeten’ en willen wij dit pand uiterlijk 
voor de jaarwisseling verlaten. Dit betekent dat 
het bestuur naarstig op zoek is naar (tijdelijke) 
opslagruimte voor de aanwezige inventaris met 
een oppervlakte van ongeveer 25 vierkante 
meter. Een aantal opties wordt momenteel 
onderzocht. Mocht u een gouden tip hebben voor 
ons, dan is deze zeker welkom! Vergaderruimte 
één keer per maand is minder urgent, daar dit 
privé thuis kan of in een zaaltje bij een 
plaatselijke horecagelegenheid. Het moeten 
verlaten van ‘De Kapel’ is voor één van onze 
medebestuursleden een begrijpelijke emotioneel 
zeer zware aangelegenheid die we zeker niet 
mogen onderschatten. Het betreft Frans 
Schuurbiers, voor het bestuur ‘onze Frans’, op 
weg naar de 80 jaar en al sinds zijn 
pensionering, 17 jaar geleden bestuurslid. Dat is 
17 van de 30 jaar dat ‘De Vierschaer’ bestaat. 
Maar Frans is zowel geestelijk als lichamelijk nog 
zéér vitaal en voelt zich zeer betrokken met 
vooral ‘De Kapel’ als geen ander. Als jarenlange 
met hart en ziel correcte beheerder van ‘De 
Kapel’, durven wij te stellen: ‘De Kapel is Frans 
en Frans is De Kapel’. Daarom hebben wij 
tijdens de barbecueavond voor de vrijwilligers op 
het landgoed Wouwse Plantage, op 
zaterdagavond 1 september onder grote 
belangstelling, als volkomen verrassing voor 
hem, ‘onze Frans’, vóór het vertrek uit ‘Zijn 
Kapel’ in het zonnetje gezet en hem 
onderscheiden met de ‘Zilveren Vierschaer-
speld’. Over de specifieke kwaliteiten van Frans 
leest u verderop in deze nieuwsbrief meer, 
evenals over onze succesvolle excursie met een 
volle bus naar Oudenaarde afgelopen zaterdag 
22 september 2012. 
 
André Dingemans. 

 

 
AGENDA 

De agenda voor de komende maanden ziet er 
als volgt uit: 
 
 Woensdag 10 oktober regiovergadering in 

Nispen. 
 Woensdag 17 oktober bestuursvergadering. 
 Vrijdag 26 oktober presentatie turffiets-

routeboek en onderwijswebsite in Mariadal in 
Roosendaal. 

 Zondag 4 november 14.00 uur lezing in zaal 
'In den Veehandel': het mysterie van de 
houten bommen. 

 Woensdag 7 november bestuursvergadering. 
 Woensdag 14 november presentatie boek 

over het kasteel van Wouw om 19.30 uur in 
zaal Donkenhof. (Iedereen welkom). 

 Vrijdag 16 november regionale heemquiz in 
De Geerhoek. 

 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. 

 Vrijdag 1 maart Algemene Ledenvergadering. 
Na afloop strijd om de Vierschaertrofee. Deze 
datum is onder voorbehoud. 

 De data voor 2013 worden binnenkort in de 
bestuursvergadering vastgesteld en daarna 
bekend gemaakt. 
 

 

Voorzitter André Dingemans onderscheidt Frans 

Schuurbiers met de zilveren Vierschaerspeld (foto 

Jopie de Bont) 



 

Op stap naar Oudenaarde 

 
We kennen de Vlaamse Ardennen allemaal wel 
van de Vlaamse wielerklassiekers. Dit jaar was 
voor de jaarlijkse excursie van onze vereniging 
voor dit doel gekozen. Een volle bus vertrok 
zaterdag 22 september om half negen vanaf 
heemcentrum De Kapel aan de Kloosterstraat. 
Opvallend veel gezichten van mensen die al 
eerder op stap gingen. En precies om 10.00 uur 
arriveerden we met de bus van Verpaalen uit 
Essen in Oudenaarde. Het fraaie laatgotische 
stadhuis stond er schitterend bij, dankzij een 
restauratie die jaren geduurd had. 
In hotel-restaurant César aan de Markt dronken 
we in een (eigenlijk te klein) zaaltje koffie en thee 
met een koek. En daarna gingen we op stap. 
Enkele mensen naar het Centrum van de Ronde 
van Vlaanderen. De rest ging naar het nieuwe 
MOU; een museum met zilverwerk dat in het 
stadhuis was gevestigd. Die mensen stonden 
eerst wel bij het verkeerde gebouw, want onze 
reisleider voor één dag, Kees Bovée, had ze 
eerst naar de kerk laten gaan! Toch kwam het 
allemaal goed en toen we om half één aan tafel 
gingen, bleek dat iedereen het naar de zin had 

gehad. 
Na de koffietafel kwam de bus voorrijden en 
samen met een gids reden we door de Vlaamse 
Ardennen, waarbij we enkele ‘bergtoppen’ 
aandeden. Ondertussen vertelde de man 
honderduit. Bij het bedrijf van Jan van Gent in 
Kerselare dronken we koffie. Zelf stond deze 
man vroeger op de kermis, maar inmiddels 
waren zijn nazaten neergestreken in Kerselare, 
vlak naast de bedevaartskapel. Aan het interieur 
waren allerlei onderdelen van de vroegere 
kermisattractie verwerkt. 
Na de koffie kregen we te zien hoe de grondstof 
van de ‘lekkies’ werd bereid uit suiker, 
kandijstroop, boter en nog wat ‘geheime’ 
bestanddelen. De massa werd aan een soort 
kapstok gekneed en getrokken en we zagen die  

 
langzaam van donkerbruin in beige veranderen. 
Toen de massa voldoende gekneed was, ging 
die door een machine waar de ‘lekkies’ uit 
kwamen als zoete snoepjes met een speciale 
smaak. 

 
Daarna terug naar Oudenaarde waar we nog 
even tijd kregen om het stadje te bekijken. Veel 
mensen streken neer op een terras om te 
genieten van een Belgisch biertje. Anderen 
bekeken de Sint-Walburgiskerk, bezochten het 
begijnhof of wandelden langs de rivier. Toen de 
bus om half zeven vertrok kon iedereen de 
conclusie trekken dat het een geslaagde dag 
was geweest. 
 

Bidprentjes tijdelijk bij ‘Cees’ 
    

Nee, ‘Cees’ is geen nieuw café in Wouw en ook 
niet het nieuwe onderkomen van onze 
heemkundekring. De bidprentjescollectie is 
tijdelijk terug bij Cees Cuperus, Strijp 17 in 
Wouw. 
De reden is dat de vereniging op 1 november uit 
de kapel moet verdwijnen en er nog geen nieuw 
onderkomen is gevonden. Wie iets over de 
prentjes wil weten, kan terecht op genoemd 
adres. 
Het aantal prentjes is inmiddels gestegen tot 
31.940 stuks. Tijdens de braderie in Wouw 
kwamen en 332 exemplaren bij en de collectie 
stijgt gestaag. ,,Op naar de 32.000”, is het motto 
van Cees Cuperus.  
Neem gerust contact op met Cees Cuperus op 
c.cuperus@home.nl of 0165 301 597. 
 

Frans Schuurbiers in het zonnetje 
 

Frans Schuurbiers, de beheerder van het 

Wouwse heemhuis ‘De Kapel’ van 

heemkundekring De Vierschaer, kreeg tijdens 

de vrijwilligersavond van de kring de zilveren 

speld van voorzitter André Dingemans. 

 

Koffie met koek in de zaak van Jan van Gent in 

Kerselare (foto Adriënne Hermans) 

 

Luisteren naar de uitleg over het maken van ‘lekkies’ 

(foto Adriënne Hermans) 
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Frans Schuurbiers is inmiddels zeventien jaar 
bestuurslid en zorgt er voor dat het gebouw goed 
wordt beheerd. Daarnaast is hij actief bij de 
registratie van de collectie van de kring en bij alle 
activiteiten aanwezig, zeker als die in ‘zijn’ kapel 
worden gehouden. 
André Dingemans somde zijn kwaliteiten op, 
waaronder ook de jaarlijkse kerststal, die dit jaar 
in de Wouwse molen was ondergebracht. ,,Maar 
u hebt ook een uitgesproken mening over dingen 
en daar luisteren we goed naar, want de ervaring 
van jaren heeft u tot een wijs man gemaakt”, gaf 
de voorzitter aan. Daarna spelde hij hem het 
zilveren logo van de kring op en overhandigde 
zijn vrouw een bloemetje. 
Voor de vrijwilligers van de heemkundekring 
wordt jaarlijks een activiteit georganiseerd in de 
vorm van een barbecue. Dit jaar vond die plaats 
op het landgoed Wouwse Plantage, waar de 
voorzitter ook de andere leden in het zonnetje 
zette. ,,Want zonder vrijwilligers kunnen we 
weinig op touw zetten”, besloot André 
Dingemans. 

 

Nieuwsbrief in kleur 
 

Wilt u de nieuwsbrief ook in kleur ontvangen? 
Dat kan alleen als u uw e-mailadres doorgeeft 
voor de digitale nieuwsbrief. Doorgeven kan bij 
de secretaris op secretaris@de-vierschaer-
wouw.nl. 
 

 

Regionale quiz op vrijdag 

16 november in Wouw 
 

Vrijdag 16 november staat de Geerhoek 

helemaal in het teken van de regionale 

heemquiz. Inmiddels hebben zich zestien 

teams opgegeven en de voorbereidingen zijn in 

volle gang. 

Een werkgroep met Toon en Frank Schijven, 

Dianne Melis en René Hermans werkt aan de 

vragen en het bestuur is bezig met de 

accommodatie, en de logistiek. Er komt heel 

wat bij kijken, want de ploegen moeten 

ontvangen worden, de doevragen dienen netjes 

klaar te liggen. Computer en beamer dienen 

voorzien te zijn van de nodige software om ook 

de vragen in beeld te brengen. Dat geldt 

overigens ook voor de uitslag en de 

tussentijdse standen. 

Hebt u interesse om ook eens een keer van 

dichtbij te zien wat zo’n quiz precies inhoudt, 

dan bent u op vrijdag 16 november vanaf 19.00 

uur van harte welkom in De Geerhoek in Wouw. 

er is ruimte voor een (beperkte) publieke 

tribune. Dus kom gerust een keertje kijken. 

Dit jaar doen we zelf uiteraard niet mee aan 

de quiz, want vorig jaar hebben we gewonnen. 

Wel zoeken we nog mensen die op de avond 

willen helpen om antwoordvellen op te halen en 

hand- en spandiensten te vervullen. Hebt u 

daar zin in, geeft u dan op bij onze secretaris. 

 

Kasteelboek verschijnt 

op 14 november 

 
De datum van woensdag 14 november staat 
met grote letters in de agenda van menig 
Wouwenaar en zeker van de leden van de 
stichting Kasteel van Wouw. Op die datum 
wordt het boek over het kasteel van Wouw 
officieel gepresenteerd. 
Op 19.30 uur beginnen de activiteiten in zaal 
Donkenhof aan de Roosendaalsestraat. 
Enkele jaren is gewerkt aan het boek dat 
meer dan 200 pagina’s gaat tellen en 
voorzien is van een harde band, veel 
afbeeldingen en bijzondere informatie. 

 

Een aandachtig gehoor tijdens de toespraak van de 

voorzitter op de vrijwilligersavond. (foto Jopie de 

Bont) 

 

Lezing op 4 november 
      

Wij willen u nog even herinneren aan een lezing 

op zondag 4 november over nepvliegvelden en 

houten bommen in zaal 'In de Veehandel'. 

Deze lezing begint om 14.00 uur en is gratis 

toegankelijk. Ook niet-leden kunnen hier 

terecht.  
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,,We hebben jaren gewerkt aan de 
voorbereidingen. Niet alleen met onderzoek 
in het terrein, maar ook door archiefstukken 
door te nemen, met mensen te praten en 
door oude kaarten met elkaar te vergelijken”, 
vertelt voorzitter Kees Hoendervangers van 
de Stichting Kasteel van Wouw. 
Het eerste boek zal in ontvangst genomen 
worden door Cees van Rooijen van de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed uit 
Amersfoort. In overleg met die stichting en 
de gemeente Roosendaal wil de Wouwse 
stichting in de toekomst aan de slag met de 
Kasteelweide. 
Het boek verschijnt trouwens in de serie 
uitgaven van het Roosendaalse 
Gemeentearchief en dankzij de nodige 
subsidies kon de prijs van het boek € 19,95 
worden. Wie de avond in Donkenhof 
bezoekt, kan het boek direct mee naar huis 
nemen. 

  

Wandeling door Wouw 
 

Dit jaar is er al twee keer een wandeling door 

Wouw gehouden, waarvan een klein deel van de 

opbrengst komt aan de Stichting Kasteel van 

Wouw. de eerste keer namen 36 mensen deel 

en de tweede keer waren er 20 deelnemers. 

In het dorp wordt verteld over de 

geschiedenis, er wordt wat gezegd over de 

panden waar langs gewandeld wordt. Veel 

mensen die al jaren in het dorp wonen, 

ontdekken dan dingen die ze nog nooit gezien 

hebben.  

Het is leuk om dan de reacties te horen. Ook 

het beekdal en de kasteelweide worden aange- 

gedaan en natuurlijk wordt ook daar het 

nodige over verteld. 

Wie dit jaar nog mee wil wandelen, kan 

deelnemen aan een wintertocht op zondag 16 

december. Die start om half twee bij café 

Donkenhof. De kosten om deel te nemen 

bedragen € 4,00, maar voor dat bedrag krijgt 

u na afloop ook nog een kop warme erwtensoep. 

€ 1,00 euro gaat naar de stichting en 

natuurlijk zijn vrijwillige bijdragen altijd 

welkom! 
 

De klok van de kerk van Heerle 
Eén van de doelstellingen van ‘De Vierschaer’ 
is behoud en in stand houden van cultureel 
erfgoed. De kerk van Heerle is zo`n monument, 
beeldbepalend in het dorp, dat straks na de 
verbouwing een multifunctionele ruimte vormt. 
Het bestuur is van mening dat een gebouw met 
een dergelijke uitstraling een duidelijke 
meerwaarde heeft als de klokken kunnen slaan 
en/of luiden. Het bestuur gaat zich hier voor 
inzetten en houdt u op de hoogte. 
    

Zin in een bestuursfunctie?? 

 

Soms zijn mensen op zoek naar een 

zinvolle invulling van hun vrije tijd. 

Dan is het bestuur van de Vierschaer 

misschien iets voor u. Op dit moment is 

er geen tekort aan mensen, maar extra 

handen zijn altijd welkom. De taken 

kunnen dan over minder mensen 

verdeeld worden. Hebt u interesse neem 

dan gerust contact op met de secretaris, 

die u alles over de werkzaamheden kan 

vertellen. 

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 

 

  
Een afbeelding van de westelijke toren annex woning 

op het kasteelterrein. 
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