
 

 

 

 

Van de voorzitter 
  
De vakantie en het zomerreces zijn voorbij en we kunnen terugblikken op een rustig verlopen 
periode en een toenemende belangstelling van bezoekers tijdens de openingsuren van het 
VVV. Maar ook de proefopenstelling van ons Heemhuys met eigen vrijwilligers op 
dinsdagmiddag en -avond, zijn naar tevredenheid verlopen van de dan aanwezige beheerders 
René en Adriënne Hermans, geassisteerd door Cees Cuperus met info over de grote collectie 
bidprentjes. 

Zij blijken duidelijk enthousiast over deze 
aanpak. Wij hopen dat het een permanente 
uitstraling naar de omgeving mag hebben, 
waarbij ook ledenwerving de nodige  
aandacht zal krijgen. Vlak voor de vakantie 
hebben we van VVV Roosendaal twee 
stellingen met planken en schappen 
toebedeeld gekregen. Deze zijn door René 
en mij, meteen na de vakantie op een 
ochtend op maat gemaakt en in elkaar 
gemonteerd en in de namiddag door René 
en Adriënne ingericht met boeken, 
tijdschriften en andere artikelen. Weer een 
stap vooruit, doordat achter beide vitrines 
nu eenzelfde model en formaat stelling 

staat. Dat komt een gezamenlijke uniforme uitstraling van VVV en heemkundekring ten goede, 
maar wél ieder met zijn eigen identiteit. 
Reeds eerder bleken de twee spotverlichtingsarmaturen niet toereikend en was het vrij donker 
in de ruimte. Ter vervanging komen er nu drie plafonnières met ledverlichting, wat een 
professionele presentatie  ten goede zal komen. Een volgende stap zal zijn om de twee forse 
glazen vitrinekasten die teveel vloeroppervlak in beslag nemen, te vervangen door een of twee 
verticale wandvitrinekasten, waardoor ruimte wordt gewonnen en de presentatie 
aanschouwelijker zal zijn.  
 
Nieuw en extra in ons jaarprogramma van de lezingencyclus bieden wij u op zondag 14 
december om 14.00 uur ‘Kerstmis op z’n Brabants’. Een show van zanger-verteller Cor 
Swanenberg en accordeonist Henk Verhagen. Zij brengen ons een humoristische presentatie in 
een sappig Brabants dialect dat niet veel afwijkt van het onze. Gezien de ervaringen met dit duo 
bij andere kringen in de regio, kan dit ook in Wouw een eindejaarsucces worden. Noteer deze 
datum alvast in uw agenda! 
 
André Dingemans (Voorzitter Hkk. 'De Vierschaer') 
 

AGENDA 
 
De agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit: 
• September 2014: Tijdschrift nr.3-2014. 
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Cor Swanenberg tijdens een optreden (foto: M. Bolsius) 



• Zondag 21 september: 13.30 uur Dorpswandeling vanaf zaal Donkenhof. 
• Zaterdag 27 september: Excursie naar Lier. 
• Zaterdag 4 oktober Dorpsdag Wouwse Plantage in de Gertrudiskerk met stand 

Vierschaer/archief Roosendaal. 
• Dinsdag 7 oktober Heemhuys open van 14.00 tot 16.00 uur en van 18.30 tot 20.30 uur. 
• Donderdag 16 oktober: Bestuursvergadering. 
• Zondag 19 oktober: 14.00 uur: Jean Dewaerheid met de lezing ‘Napoleon Anders’ in zaal ‘In den 

Veehandel’. 
• Zondag 26 oktober: Bevrijdingswandeling vanaf eetcafé ‘In den Veehandel’. 
• Dinsdag 28 oktober Heemhuys open van 14.00 tot 16.00 uur en van 18.30 tot 20.30 uur. 
• Vrijdag 14 november: Zilveren editie van de Regionale Heemquiz in De Geerhoek in Wouw. 
• Dinsdag 18 november Heemhuys open van 14.00 tot 16.00 uur en van 18.30 tot 20.30 uur. 
• Donderdag 20 november: Bestuursvergadering en Raad van Aangeslotenen in Oirschot. 
• Zondag 30 november: Lezing over de geschiedenis van de molens in de vroegere gemeente Wouw 

door René Hermans. Aanvang 14.00 uur in de zaal van ‘In den Veehandel’. 
• December: Tijdschrift nr.4-2014. 
• Dinsdag 2 december Heemhuys open van 14.00 tot 16.00 uur en van 18.30 tot 20.30 uur. 
• Zondag 7 december: 13.30 uur Winterwandeling vanaf zaal Donkenhof. 
• Zondag 14 december: ‘Kerst op z’n Brabants’ met Cor Swanenberg in zaal In den Veehandel om 

14.00 uur. (Zaal open 13.30 uur). 
• Donderdag 18 december: Bestuursvergadering. 
• December: Kerststallentocht. 
 

Bidprentjescollectie telt bijna 37.000 exemplaren 
 

Bijna dagelijks komen er nieuwe bidprentjes 
binnen. Schenkingen en ruilingen zorgen er voor 
dat het aantal nog steeds toeneemt. De 
verzameling Wouw telt nu 8.956 exemplaren. 
Het 9.000ste prentje is voor Wouw in zicht. 
Op 11 september bestond de complete collectie uit 
36.623 stuks. Naast Wouw heeft de 
heemkundekring een verzameling dubbele en 
exemplaren van buiten Wouw van 27.6673 stuks. 
Dat is vooral te danken aan speur-, ruil- en 
zoekwerk van Cees en Annelies Cuperus. 
,,We zijn begin augustus naar Oud Gastel geweest 
en enkele weken later naar Hoeven. Daar hebben 
we bidprentjes geruild die specifiek iets met 
Wouw te maken hadden. Dat leverde voor onze 
verzameling toch 31 unieke exemplaren op”, 
vertelt Cees Cuperus. 
Hij heeft inmiddels nieuwe archieflades op de kop 
getikt. Daarvoor reed hij ‘effe’ naar Gelderland. 
Maar met tien nieuwe lades kan hij voorlopig 

verder tot de collectie ongeveer 100.000 exemplaren telt. 



Hebt u overigens nog exemplaren ergens liggen, of weet u iemand die zijn bid- en 
gedachtenisprentjes weg wil doen, denk dan zeker eens aan onze vereniging. U kunt 
trouwens altijd de collectie bekijken of informatie vragen bij Cees Cuperus via 
c.cuperus@home.nl. 
 

Lezing Jean Dewaerheid op 19 oktober 
 
Zondag 19 oktober start onze lezingencyclus met een voordracht met als titel ‘Napoleon 
200 jaar later. Gevolgen van zijn beleid in België en Nederland’ door Jean Dewaerheid. Hij 
doet dat aan de hand van een rijkelijk geïllustreerde powerpoint-presentatie van 
ongeveer negentig minuten. De lezing start om 14.00 uur in de zaal van eetcafé ‘In den 
Veehandel’ en is gratis toegankelijk. 
Jean Dewaerheid zegt zelf over zijn lezing: ,,Ruim 70 000 boeken over de geniale veldheer, de 
hervormer van Europa, de uitvinder van de Code die zijn naam draagt, sinds kort is er ééntje bij, 
geschreven in het Nederlands én het Frans, gemaakt aan de hand van meer dan honderd 
postzegels, sigarenbandjes.” 
In zijn lezing belicht hij zaken die ook in het boek voorkomen en die Napoleon Bonaparte ook 
van een minder fraaie kant laten zien: de dictator, de despoot, de Attila van de 19de eeuw die 
een spoor van vernieling achter zou laten.  
Met bijzondere aandacht aan de gevolgen voor onze Lage Landen. ,,Het is de visie van een 
Vlaming die 200 jaar later niet wil begrijpen waarom er toen zoveel slachtoffers gemaakt 
werden in de naam van Liberté, Egalité, Fraternité’’, besluit de schrijver. Na afloop van de lezing 
is het boek, gesigneerd en wel, ook te koop 
 

Heemhuys blijft open  
 
WOUW – Het Heemhuys aan de Bergsestraat 1 is de afgelopen weken voor het eerste 
officieel open geweest voor bezoekers. En er werd gelukkig gebruikt gemaakt van de 
service, zeker nadat er een artikel in de Roosendaalse Bode was verschenen. 
Op die dagen kwamen er mensen die stamboomgegevens wilde hebben of informatie hoe ze 
zelf aan de slag konden. Er werd geput uit de bidprentjescollectie van Cees en Annelies 
Cuperus.  

Maar er werd ook informatie gebracht. 
Iemand bracht oude foto’s mee die we 
ter plekke gescand hebben en die 
persoon wist ook alle informatie te 
vertellen over die foto’s. Dan kregen we 
een pakket materiaal aangereikt van de 
familie Aerden. Daar zal in de toekomst 
een artikel uit rollen voor ons tijdschrift. 
Bovendien konden we onze eigen 
informatie over het geslacht Aerden 
aanvullen. 
We kregen ook bijgaande foto van het 
gezin van Piet Heijmans die in de 
winkel woonde op de hoek van het 

Torenplein waar later melkhandelaar Christje Deelen met zijn gezin woonde. We weten dat links 
op de foto Piet Heijmans staat, maar hoe heetten zijn twee kinderen en zijn vrouw? Wie ons kan 
helpen, mag dat laten weten bij René Hermans, Martel 6 in Wouw (martel6@hetnet.nl tel. 0165 
30 18 21) of kom gezellig op een dinsdagmiddag of -avond naar ons Heemhuys om het daar te 
vertellen. Men kan terecht op 
 



dinsdag 16 september  dinsdag 7 oktober  dinsdag 28 oktober  
dinsdag 18 november  dinsdag 2 december 

 
De openingstijden zijn van 14.00 tot 16.00 uur en van 18.30 tot 20.30 uur.  
 

Fotowerkgroep 
 
Piet Hoendervangers heeft jarenlang foto’s voor onze vereniging verzameld, gescand, af 
laten drukken en beschreven. Om de foto’s toegankelijker te maken, zijn we op zoek naar 
enkele mensen die deel uit willen maken van een fotowerkgroep. 
De taak van die werkgroep wordt om de bestaande foto’s zodanig te rubriceren en te 
beschrijven dat ze toegankelijk worden voor een groot publiek. Niet alleen via het Heemhuys, 
maar ook via de website. Het zal een gigantische klus worden, want natuurlijk komen er in de 
loop van de jaren nieuwe foto’s bij.  
De leden van de werkgroep zullen ook ‘de boer op moeten’ om mensen te benaderen om op die 
manier gegevens te verzamelen en foto’s van groepen compleet te maken. Mocht u meer willen 
weten of interesse hebben, neem dan contact op met het bestuur of kom een keer in het 
Heemhuys langs om eens te kijken. Uiteraard hoeft u het niet alleen te doen, want we starten 
pas als we enkele mensen gevonden hebben die een werkgroepje willen vormen. Het is 
misschien overbodig om te vermelden, maar het gaat om vrijwilligerswerk. 
 

Lezing Wouwse molens 
 

Het dorp Wouw telde vroeger twee molens, maar ook in Heerle stond een molen die 
later naar Moerstraten werd verplaatst. Zelfs Wouwse 
Plantage telde een molen. 
Wilt u daar mee over weten, kom dan zondag 30 november naar 
zaal In den Veehandel aan de Markt 30 waar vanaf 14.00 uur door 
René Hermans wordt verteld over de Wouwse molens. Hij gaat 
ook in op een stukje historie in de tijd toen de wind nog niet van 
ons allemaal was, maar toebehoorde aan de landsheren! 
Met een presentatie met veel beelden wordt u meegenomen door 
het Wouwse molenlandschap. De middag wordt verzorgd op 
verzoek van de Wouwse Molenstichting en heemkundekring De 
Vierschaer. De middag is gratis toegankelijk en de zaal is open 
vanaf 13.30 uur. 

 

Regionale quiz op 14 november 
 
Vijfentwintig jaar geleden kwam het bestuur van heemkundekring De 
Vierschaer op het idee om een regionale quiz voor heemkundekringen op 
touw te zetten. Dat gebeurde in zaal Donkenhof in Wouw. 
Nu zijn we 25 jaar verder en de zilveren editie vindt opnieuw in Wouw plaats op 
vrijdag 14 november in cultureel centrum De Geerhoek. Daar kunnen niet 
alleen twintig deelnemende kringen terecht, maar ook een kleine groep 
belangstellenden. Dus hebt u zin in een avond meedenken, kom dat gerust 
kijken. 



De zaal is open vanaf 19.00 uur en om 19.30 uur precies gaat de quiz van start. U zult 
versteld staan van wat voor vragen de deelnemers krijgen en hoe fanatiek er in de zaal gewerkt 
wordt. 
 

Bevrijdingswandeling op 26 oktober 
 
Dit jaar is het precies zeventig jaar geleden dat het dorp Wouw werd bevrijd. 
Om daar nog eens extra bij stil te staan wordt er zondag 26 oktober een 
bevrijdingswandeling gehouden met aansluitend een ouderwetse koffietafel. 
De bevrijding van Wouw vond plaats op 28 oktober, 
maar omdat dat dit jaar op een dinsdag valt is er 
gekozen voor zondag 26 oktober. Tussen 13.00 en 
13.30 uur worden de deelnemers ontvangen in eetcafé 
In den Veehandel aan de Markt in Wouw. Dat gebeurt 
met koffie of thee met een Wouwse lekkernij. 
Rond 13.30 uur gaan de deelnemers met een gids op 
stap door het dorp Wouw en wordt verteld over de 
bevrijding, de oorlogsactiviteiten en wordt gezocht naar 
sporen van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. 
Na ongeveer twee uur keert het gezelschap terug naar 
eetcafé ‘In den Veehandel’ en daar staat een 
ouderwetse koffietafel gereed voor de deelnemers. 
Onder het genot van die maaltijd kan nagekaart 
worden over de wandeling en kunnen herinneringen 
uitgewisseld worden. 
In verband met de koffietafel is het nodig dat 
deelnemers zich tevoren opgeven. Dat kan bij eetcafé ‘In den Veehandel’, Markt 
30 in Wouw en bij de VVV aan de Bergsestraat 1in Wouw. De kosten van de 
wandeling, inclusief het drankje bij vertrek en de koffietafel bedragen € 14,50 per 
persoon en dienen bij de aanmelding betaald te worden. 
 

Dorpswandelingen 
 

Dit jaar worden er nog twee dorpswandelingen gehouden. Onder leiding van René 
Hermans van de Stichting Kasteel van Wouw starten die vanaf café Donkenhof aan de 
Roosendaalsestraat 61 in Wouw. Dat kan op zondag 21 september en zondag 7 
december. 
 Tijdens de wandeling krijgt u uitleg over panden, bijzondere doorkijkjes, de pompen op de 
Markt en bijzondere kunstwerken. De wandeling, die tussen de 2 en 3 uur duurt, eindigt op 
de Kasteelweide waar verteld wordt over het vroegere kasteel van Wouw, de bewoners, 
het onderzoek op de weide en de plannen voor de toekomst. Hier kunnen de deelnemers 
zelf voelen hoe diep de fundamenten van de bijgebouwen in de grond zitten.  

De verwoeste Sint 
Lambertuskerk 



Deelname aan de wandeling kost vier euro, maar voor dat bedrag krijgt u ook nog een 
consumptie aangeboden. Op zondag 7 december is er een winterwandeling met soep na 
afloop en die kost vijf euro. 
 

Dorpsdag Wouwse Plantage op 4 oktober 
Zaterdag 4 oktober staat het dorp Wouwse Plantage de hele dag in het teken van de 
jaarlijkse dorpsdag. De activiteiten starten om 13.00 uur en lopen door tot laat in de 
avond. De Gertrudiskerk wordt omgetoverd tot tentoonstellingsruimte. Tussen 13.00 en 
18.00 uur is daar ook onze vereniging aanwezig om samen met het Gemeentearchief een 
stand te bemannen. 
Zij vertellen over het verleden van het dorp aan de hand van foto’s, afbeeldingen, films en 
boekjes. Zo is er een film te zien waarin dorpsbewoners vertellen over het verleden en er is een 
oude aflevering over Wouwse Plantage van het televisieprogramma ‘Van Gewest tot Gewest’.  
,,Mensen die nog oude foto’s, brieven en kaarten van Wouwse Plantage hebben, kunnen die 
meenemen en die worden ter plekke gescand. En natuurlijk willen we graag het verhaal dat bij 
de foto’s hoort weten”, zegt bestuurslid Toon Schijven van de heemkundekring. 

Mist u een oud nummer van ons tijdschrift? 
 

Er zijn nog veel mensen die oude nummers van ons tijdschrift missen. Aan een aantal van 
die oude nummers kunnen we u mogelijk nog helpen. Voor de kosten hoeft u het niet te 
laten, want de oude nummers van vóór 2011 zijn verkrijgbaar voor slechts € 1,00. Daarbij 
gaat het niet altijd om nieuwe exemplaren, maar vaak om nummers die we teruggekregen 
hebben van oud-leden. Een dubbelnummer kost € 2,00. 
Voor een aantal bijzondere nummers, zoals het bevrijdingsnummer en het oorlogsnummer 
gelden andere prijzen. 
U kunt voor informatie altijd terecht in het Heemhuys, bij Cees Cuperus en René Hermans. 
Bij hen kunt u die nummers ook bestellen. Let er wel op dat bij verzending per post de 
verzendkosten er bij komen. 
 

Bestuursleden gezocht 
 
Heemkundekring De Vierschaer is op zoek 
naar enkele bestuursleden voor de vereniging. 
Eén van de taken zou kunnen zijn om het 
fotoarchief verder op orde te brengen. Ook 
onze huidige interim-hoofdredacteur van het 
tijdschrift zou graag zijn functie neerleggen. 
Hebt u interesse om zijn werk over te nemen, 
schroom dan niet om te reageren. 
Dat geldt ook voor het bestuurslidmaatschap. 
Heeft u interesse, loop dan gerust een aantal 
vergaderingen stage voor u beslist of u wel of 
niet toe wil treden tot ons bestuur. 
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