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Van de voorzitter  
 
Heemhuys                                                                                                                                
Het einde van het jaar is weer in zicht. 
Terugkijkend is het een jaar dat in de eerste 
maanden  voornamelijk in het teken stond  
van de verhuizing vanuit ’De Kapel’ naar ons 
nieuwe onderkomen het ’Heemhuys’ aan de 
Bergsestraat 1, naast eetcafé ‘In Den 
Veehandel’ in de bocht tegenover de 
schitterende Lambertuskerk. Doel daarbij 
was, de mogelijkheid te gaan benutten om 
als heemkundekring voor het eerst 
permanent naar ‘buiten te treden’ om te 
tonen wat heemkunde is en waar onze club 
zich zoal mee bezighoudt. Proberen om bij 
jong en oud belangstelling en interesse te 
wekken, niet alleen voor het verleden maar 
ook voor het heden. 
Primeur was de officiële opening op vrijdag 
26 april van de VVV op hetzelfde adres, 
waarna er vaste openingstijden kwamen voor 
bezoekers van de VVV. Tegelijkertijd is een 
eerste bescheiden  aanzet gegeven voor een 
permanente presentatie van ‘De Vierschaer’ 
in het rechtergedeelte van de ruimte en 
vitrines. Door het openen van een eigen 
bibliotheek in het komende voorjaar, samen 
met de beheerder René Hermans, hopen we 
de presentatie te perfectioneren, om zo de 
gezamenlijke uitstraling meer gestalte te 
geven. Een ‘zichtlocatie’ waar we allen trots 
op mogen zijn.  
 
Lezingen                                                                                                                                   
Eén van de doelstellingen van het nieuwe 
bestuur was twee jaar geleden om 
bescheiden te beginnen met jaarlijks twee 
lezingen: één in het voorjaar en één in het 
najaar. Met een juist tijdstip moest nog 
ervaring worden opgedaan. We denken na 
twee jaar met vier lezingen, hierop het juiste 
antwoord te hebben gevonden. 

 

  

De zondagmiddag in het voor- en najaar, 
waarbij geen grote regionale evenementen 
meer plaatsvinden, blijkt voor velen een 
uitnodiging om een paar uurtjes, gratis naar 
een interessante presentatie te komen kijken 
en luisteren. De lezing over de 
Watersnoodramp door Jan Bosters op 
zondag 17 maart bracht 75 bezoekers op de 
been en de lezing over de historie van Wouw 
door René Hermans op zondag 3 november 
een overvolle zaal met maar liefst 90 
bezoekers; allen bedankt voor uw bezoek.  
 
Bestuur 
Het bestuur van ‘De Vierschaer’ wil hierbij 
onder uw aandacht brengen dat versterking 
van het bestuur met een drietal personen 
zeer wenselijk zou zijn. Aarzel of schroom 
hierbij niet. Mocht u hiervoor belangstelling 
hebben, dan kunt u dat kenbaar maken bij 
een van de bestuursleden. Het is zelfs 
mogelijk om tijdelijk als toehoorder/ster een 
aantal bestuursvergaderingen bij te wonen 
om te ervaren of dit bij u  past. 
 
Eindejaar 
Met de feestdagen en het nieuwe jaar in 
zicht, rest mij u allen, medebestuurders, 
vrijwilligers, bezoekers en overige leden, te  

Drukte tijdens de lezing van Jan 
Bosters op 17 maart  



bedanken voor uw samenwerking en inzet in 
het afgelopen jaar en ik wens u allen namens 
het bestuur  
PRETTIGE FEESTDAGEN en 

een VOORSPOEDIG en 
GEZOND 2014 

 
André Dingemans (voorzitter) 

 

Bidprentjescollectie 
kreeg fraaie aanwinst 
Cees en Annelies Cuperus hebben de 
laatste maanden weer hard gewerkt 
aan de verzameling bidprentjes van de 
vereniging. Op 9 december zaten er 
8.743 bidprentjes in de collectie die 
betrekking hebben op mensen uit Wouw 
en 25.636 prentjes van mensen die niet 
in Wouw geboren of gestorven zijn. In 
totaal dus 34.379 prentjes. Het getal 
van 35.000 is dus in zicht! 
Bij de laatste aanwinsten zat een 
prachtig prentje van Alponsus M.G. de 
Weert. Hij is geboren in Sprundel op 
27 april 1848 en overleden te Riel op 16 
februari 1905. Hij was in die periode 
een tijdlang kapelaan in de 
Gertrudisparochie in Heerle. 
 

 

AGENDA 
De agenda voor de komende maanden 
ziet er als volgt uit: 
 
• Donderdag 16 januari: Bestuursvergadering.  
• Donderdag 20 februari: Bestuursvergadering. 
• Vrijdag 7 maart: Strijd om de Vierschaertrofee 

met algemene ledenvergadering. 
• Maart 2014: Tijdschrift nr.1-2014. 
• Maart/april: Voorjaarslezing (info volgt) 
• Donderdag 20 maart: Bestuursvergadering. 
• Maart t/m juni: Expositie Kasteel van Wouw in 

Markant en enkele excursies naar het terrein 

 

 
van het vroegere kasteel. 

• Donderdag 17 april: Bestuursvergadering. 
• Donderdag 22 mei: Bestuursvergadering. 
• Juni 2014: Tijdschrift nr.2-2014. 
• Donderdag 19 juni: Bestuursvergadering. 
• September 2014: Tijdschrift nr.3-2014. 
• Donderdag 18 september: Bestuursvergadering 
• Oktober/november: Najaarslezing. 
• Donderdag 16 oktober: Bestuursvergadering. 
• November: Zilveren editie van de Regionale 

Heemquiz in Wouw 
• Donderdag 20 november: Bestuursvergadering. 
• December: Tijdschrift nr.4-2014. 
• Donderdag 18 december: Bestuursvergadering. 
• December: Kerststallentocht. 

 
Van nog niet alle evenementen zijn de juiste 
data bekend, maar die krijgt u te horen via de 
nieuwsbrief of de mail. 
 

Het prentje van kapelaan Alphonsus 
de Weert uit Heerle 



 

Vierschaerploeg wint 
regionale quiz 

 
WOUW – Tijdens de jaarlijkse regionale 
heemquiz in Oudenbosch is onze ploeg er 
(weer) in geslaagd om als overwinnaar uit 
de bus te komen. Slechts één punt was 
het verschil met de ploeg uit Hoeven. 
Door die overwinning mag De Vierschaer in 
2014 de zilveren editie van de quiz op touw 
zetten. Dat gaat gebeuren in november van 
dit jaar. Waarschijnlijk in De Geerhoek. 

 
Met een doorlopende presentatie met 
geluidfragmenten, filmbeelden en foto’s werd 
in Oudenbosch een vlot tempo de quiz 
afgewerkt. Deze manier van presenteren was 
nieuw en viel bij de zeventien aanwezige 
kringen geweldig in de smaak. Dat kwam ook 
doordat de vragen eerst uitgebreid aan bod 
kwamen en aan het eind van de ronde nog 
eens in het kort de revue passeerden. 
Ons team bestond uit Piet en Jules 
Hoendervangers, Willem-Jan Joachems, 
Huub Jonckheere, Ton de Bruijn, Dianne 
Melis, Frank Schijven en René Hermans. Zij 
werkten zich in de bloedhete en vochtige 
voetbalkantine letterlijk in het zweet om de 
acht rondes met theorie- en vier doevragen 
tot een goed einde te brengen. Nederlandse 
speelfilms, de geschiedenis van Ouden-
bosch, vaderlandse politiek, West-Brabantse 
zuivelfabrieken, ons koningshuis, bescherm-
heiligen, sport, suikerfabrieken in West-
Brabant en Brabantse auteurs en Brabantse  

 
zangers en zangeressen waren categorieën 
die elke ronde terug kwamen. Voor één van 
de categorieën mocht een joker ingezet 
worden voor dubbele punten. Bij de 
doevragen kwamen ANWB-paddenstoelen, 
boombladeren, het Oudenbosche dialect en 
gemeentegrenzen in beeld. 
Aan het eind van de avond reikte voorzitter 
Jan Bedaf de wisselbeker uit aan de 
Wouwse ploeg. 
Aardig is dat het initiatief voor de regionale 
quiz 25 jaar geleden genomen werd door De 
Vierschaer. Leuk om daarom ook de 25ste 
editie te mogen organiseren. 
Eindstand: 1. De Vierschaer (Wouw) 112 
punten; 2. De Honderd Hoeven (Hoeven) 
111 pnt.; 3. Jan uten Houte (Etten-Leur) 109 
pnt; 4. De Heerlijckheijd Nispen 108 pnt; 5. 
Het land van Gastel (Oud Gastel) 106 pnt. 
 

Kerststallenroute en 
lichtjestocht 

Dit jaar is er weer een kerst-
stallenroute in het dorp Wouw in de 
periode van 25 december tot en met 
1 januari. Op vrijdag 27 december in 
de jaarlijkse lichtjestocht. 
Dagelijks is in deze periode tussen 
13.00 en 17.00 uur de molen geopend 
waar een levensgrote kersstal is 
ingericht. Voor de kinderen is er een 
puzzel beschikbaar. Als ze die op 27 
december bij de VVV inleveren krijgen 
ze een versnapering. Uit de goede 
oplossingen worden na 1 januari ook 
enkele prijswinnaars getrokken. 
De kerststallenroute kan verder op 
eigen gelegenheid worden gelopen. 
Tijdens de lichtjestocht zijn het 
grafisch museum, concertzaal In den 
Wouwdfluit, Markant met een 
expositie van Cumawo, de 
Lambertuskerk en de Wouwse molen 
geopend.  Tussen  19.00  en 21.30 uur is  

 

De winnende ploeg tijdens de quiz in 
Oudenbosch (foto Ties Steehouwer) 



 

 
het meestal een drukte van belang in 
het dorp. De route loopt via de 
Roosendaalsestraat, Markt, Bergse-
straat, Akkerstraat, Bergsestraat, 
Pastoor Pottersstraat, Torenplein en 
Markt. De concertzaal is te vinden in 
de Omgang. 
 

Lezing historie Wouw 
een succesnummer 

 
De lezing van René Hermans op zondag 
3 november is een groot succes 
geworden. Zo’n 90 personen kwamen 
luisteren en omdat de zaal eigenlijk te 
klein was en er te weinig stoelen waren, 
gingen verschillende luisteraars voortijdig 
weg. 
Misschien een lezing die voor herhaling 
vatbaar is? Maar ook Wouwse 
verenigingen of clubs die de lezing graag 
willen horen, kunnen zich melden. Dat 
kan bij heemkundekring De Vierschaer, 
bij de VVV of bij René Hermans. 
 

Register 2003-2012 
 
Het derde register van onze periodiek 
over de periode 2003-2012 is bijna gereed. 
Frank Schijven en René Hermans leggen 
op dit moment de laatste hand aan het 
stukje monnikenwerk. 
 Daarna wordt het gedrukt en komt het voor 
een gering bedrag beschikbaar voor 
iedereen die er interesse in heeft. 
Wel vragen we aan liefhebbers om dit 
tevoren kenbaar te maken, zodat we een niet 
te groot aantal laten drukken. In het register 
staan artikelen op auteursnaam 
gerangschikt. Er is een foto- en 
afbeeldingenregister en registers op 
onderwerp, plaatsnaam en familienaam. 
Vooral die drie laatste lijsten nemen meer 
dan honderd pagina’s in beslag. De juiste 
prijs is nog niet bekend, maar wie interesse 
heeft, kan dat alvast bij onze secretaris 
kenbaar maken. 

 

 

De volgende nieuwsbrief 
verschijnt in maart 2014. 

 

COLOFON 
Nieuwsbrief van heemkundekring 
De Vierschaer Wouw 
 
Secretariaat: 
Postbus 57, 4724 ZH Wouw 
 
Heemhuys: 
Bergsestraat 1, Wouw. 
Er is in het Heemhuys op dit moment geen 
telefoon 
 
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 

ICT-er gezocht voor Wouwse 
kasteel 

 
Nee, we zoeken niet iemand die in het 
kasteel van Wouw de computer op gang 
moet brengen. We zijn op zoek naar 
iemand die de website van de Stichting 
Kasteel van Wouw bij wil houden. 
De stichting gaat zich het komende jaar 
meer naar buiten treden. In de periode 
tussen eind maart en begin juni is er een 
tentoonstelling in Markant in 
samenwerking met CuMaWo. Op enkele 
zondagen wordt van daaruit ook een 
wandeling naar de kasteelweide 
ondernomen. Een werkgroep is bezig met 
een lesbrief die dankzij subsidie van de 
gemeente Roosendaal aan de scholen 
aangeboden kan worden. 
Dat moet allemaal in 2014 zijn beslag 
krijgen. Tenslotte zullen vrijwilligers 
gezocht worden om het terrein te 
onderhouden en aan te pakken. Samen 
met de gemeente Roosendaal, die 
eigenaar is van het terrein, wordt een plan 
gemaakt om in de toekomst het terrein 
aantrekkelijker te maken. 
 

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

