
 

 

 

 

Van de voorzitter 
 
Vrijdag 17 november 2017 heeft ‘De Vierschaer’ deelgenomen aan de jaarlijkse regioquiz bij gastheer ‘Jan uten 
Houte‘ in Etten-Leur, de winnaar van vorig jaar. Het resultaat dit jaar was een maximale deelname door 22 
afdelingen. 
Wederom kwam het team van ‘De Vierschaer’ met een voorsprong van acht punten, als winnaar uit de bus voor 
‘De Heerlijckheijd Nispen’, die tweede werd. Omdat we al vele jaren winnaar zijn geworden, leefde al lang het idee 
om de organisatie voor een volgend jaar toe te kennen aan een andere kring, die dat misschien ook wel eens 
graag een keer zou willen organiseren. Dit zou bijvoorbeeld kunnen rond een jubileumjaar of een andere activiteit. 
Om die reden hebben wij het aanbod in eerste instantie neergelegd bij ‘De Heerlijckheijd Nispen’. Zij gaan daar 
serieus mee aan de slag om de haalbaarheid te onderzoeken. Mochten zij hier geen gebruik van maken, dan gaan 
we in januari de behoefte peilen bij andere verenigingen middels een mailing.  
 
Hoewel we door het winnen van de quiz met een positief gevoel eindigen gaat het bestuur toch enigszins zorgelijk 
het nieuwe jaar tegemoet. Nogmaals doen wij een noodoproep voor nieuwe bestuursleden. 
Bij de Algemene Leden Vergadering op vrijdag 16 maart 2018 zal het bestuur nog slechts bestaan uit drie 
personen en volgens de statuten kan en mag dat niet. 
Tevens doen wij een noodoproep voor nieuwe redactieleden. Ook hier vertrekken twee leden. Hierdoor maken 
wij ons ook zorgen over het voortbestaan van het kwartaal boekje van ‘De Vierschaer’, indien zich geen vervangers 
aanmelden. 
Rest mij om u mede namens het bestuur fijne feestdagen toe te wensen en veel goeds in een goede gezondheid in 
2018. 
 
André Dingemans, voorzitter Hkk. ‘De Vierschaer’ 
 

 
 

Heemhuys kan nog steeds bezocht worden 
 

WOUW – Het Heemhuys aan de Bergsestraat 1 blijft ook de komende maanden regelmatig open. Niet alle 
boeken en materialen zijn voorhanden, maar wij staan u graag te woord. Wel kunt u voortaan alleen ’s 
middags terecht van half twee tot half vijf. In 2017 is gebleken dat van de avondopenstelling te weinig 
gebruik wordt gemaakt.  
 

dinsdag 9 januari  dinsdag 23 januari  dinsdag 6 februari 
dinsdag 20 februari  dinsdag 6 maart  dinsdag 20 maart 
dinsdag 3 april  dinsdag 17 april  dinsdag 1 mei 
dinsdag 15 mei  rest van de data volgen nog  

De openingstijden zijn van 13.30 tot 16.30 uur. Mocht u op andere tijden iets willen weten, dan kunt u altijd 
telefonisch contact opnemen of een mailtje sturen. (Zie de gegevens in de colofon) 
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Jaarvergadering met strijd om Vierschaertrofee 
 

 Vrijdag 16 maart om 19.30 uur vindt de jaarvergadering van onze kring plaats in de zaal 
van eetcafé ‘In den Veehandel’ met daarna de strijd om de Vierschaertrofee. 
Op de agenda van de vergadering staan het jaarverslag en het financieel verslag over 
2017. Daarnaast de bestuurs- en redactieuitbreiding en het programma voor 2018. 
Na de vergadering wordt met de strijd om de Vierschaertrofee begonnen. René Hermans, 
de winnaar in 2017, heeft de quiz samengesteld en de winnaar mag een jaar lang de fel 
begeerde trofee in huis houden. 



AGENDA 
 

De agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit: 
• Dinsdag 9 januari: Heemhuys open van 13.30 tot 16.30 uur 
• Donderdag 18 januari om 19:30 uur bestuursvergadering 
• Dinsdag 23 januari: Heemhuys open van 13.30 tot 16.30 uur  
• Woensdag 24 januari. 14.00 uur in de Geerhoek lezing turfgeschiedenis Wouw 
• Dinsdag 6 februari: Heemhuys open van 13.30 tot 16.30 uur 
• Donderdag 15 februari om 19.30 uur bestuursvergadering 
• Dinsdag 20 februari: Heemhuys open van 13.30 tot 16.30 uur 
• Vrijdag 23 februari. 19.30 uur bij Donkenhof lezing Kasteel van Wouw 
• Dinsdag 6 maart: Heemhuys open van 13.30 tot 16.30 uur 
• Donderdag 15 maart om 19.30 uur bestuursvergadering 
• Vrijdag 16 maart om 19.30 uur in ‘In den Veehandel’ 
• Maart Tijdschrift 2018-1 
• Dinsdag 20 maart: Heemhuys open van 13.30 tot 16.30 uur 
• Juni Tijdschrift 2018-2 
 

Lezing Kasteel van Wouw 
 
Op vrijdagavond 23 februari 2018 wordt in zaal Donkenhof aan de Roosendaalsestraat in 
Wouw een lezing verzorgd over het Kasteel van Wouw. Die lezing begint om 19.30 uur en is 
gratis toegankelijk voor iedereen. 
De lezing is een initiatief van de Stichting Kasteel van Wouw. In het eerste deel vertelt René 
Hermans iets over de oudste geschiedenis van het kasteel. Dat gaat over de periode 1200 tot 1934. 
Aansluitend behandelt Kees Hoendervangers de moderne geschiedenis vanaf 1934 en de 
activiteiten die in deze periode werden ontplooid op de Kasteelweide. 
Na een korte pauze zal archeoloog Marco Vermunt vertellen over het onderzoek dat in de periode 
2015-2017 is verricht. Het laatste deel van de lezing is gewijd aan de plannen die gemaakt zijn om 
het kasteel en het terrein aantrekkelijk te maken voor het publiek en om het kasteel meer 
aandacht te geven. 
De lezing is gratis, maar consumpties zijn voor eigen rekening. De zaal is vanaf 19.00 uur 
open. 
 

Het voorwerp van de maand is .........? 
 

WOUW – Op de roze kubus in de etalage van het Heemhuys 
aan de Bergsestraat stond de afgelopen maand weer een 
bijzonder voorwerp.  
Het was een zogenaamde peesklem. Deze klem kon om de 
achterpoot van een koe gezet worden en worden aangedraaid. 
Daardoor kwam de poot los van de grond en dat was nodig als 
men de klauw van de koe wilden verzorgen. 
Tegenwoordig wordt deze niet zoveel meer gebruikt, daarvoor in 
de plaats is een klauwverzorgingsbox gekomen. Hiermee kan 
veiliger en gemakkelijker gewerkt worden. Een klauw van een koe 
moet minstens één keer per jaar bekapt of verzorgd worden. 
Voorwerp beschikbaar gesteld door Jo Goorden Wouwse 
Plantage. 
We kregen vijf goede oplossingen en daaruit hebben we een 
winnaar getrokken. Het is Kees van Heijst uit het Belgische 



Tongerlo. Hij krijgt zijn prijs persoonlijk overhandigd. 
Tot 1 januari ligt er een nieuw voorwerp. Op bijgaande foto is te zien welk voorwerp nu bij de 
VVV ligt. Uit de goede inzendingen trekken we een winnaar en die krijgt een leuk prijsje van 
heemkundekring De Vierschaer. U kunt een formulier inleveren in het Heemhuys, maar u mag 
ook per mail reageren op martel6@hetnet.nl. 
 

Vierschaer wint regionale heemquiz in Etten-Leur 
Ons quizteam was er op gebrand om dit jaar in Etten-Leur revanche te nemen op de 
affaire van vorig jaar in Hoeven. Toen mochten de teams een Zwarte Piet uitdelen en dat 
betekende dan dat er een punt van de eindscore af zou gaan. Met twaalf (!) Zwarte Pieten 
werd van ons eind totaal dus twaalf punten afgetrokken. Daardoor wonnen we niet, maar 
werden we tiende. 
Dit jaar liep het heel anders. Onze ploeg met Dianne Melis, Adriënne Hermans, André 
Dingemans, Jules Hoendervangers, Ton de Bruijn, Willem-Jan Joachems, Frank Schijven, Karel 
Schrooyen, Camiel Bastiaanse en René Hermans was er op gebrand om een goed resultaat 
neer te zetten. 
 

 
 

Tijdens acht theorierondes met hoofdzakelijk West-Brabantse vragen over onder meer sport, 
actualiteiten, schrijvers, scholen, natuurgebieden, kunst op rotondes en gildes konden de 
deelnemers hun hersens laten kraken. Doe-vragen of vrouwelijke burgemeesters, heemhuizen 
en musea, gemeentehuizen en waterwegen bezorgden de ploegen extra hoofdbrekens, want 
die moesten tussen het beantwoorden van de theorievragen opgelost worden. 
Vaak waren het ‘oja-vragen’ maar wat te denken van vragen over de naam van het nieuwe 
pontje dat van de suikerfabriek in Dinteloord naar de Oudenbosche haven vaart, een bos in de 

mailto:martel6@hetnet.nl


buurt van Moerstraten waar vroeger leem werd opgegraven en een Ossendrechtse 
kloosterzuster die in China werd vermoord. Wie daar ‘De Timberwolf’, het Pottersbos en Maria 
Adolphine op antwoordde, was weer drie punten rijker. 
Bij de Brabantse schrijvers kwamen onder meer Jan Stroop, Hans Heestermans, Toon Weijnen 
en Ad Rooms aan bod. Vooral de vragen over gilden bezorgden veel mensen de nodige 
hoofdbrekens. 
Uitslag: 1. De Vierschaer (Wouw) 98 punten; 2. De Heerlijckheijd Nispen 91 pnt; 3. De Honderd 
Hoeven (Hoeven) 90 pnt; 4. Fijnaart en Heijningen 88 pnt; 5. Het Zuidkwartier (Hoogerheide) 86 
pnt; 6. Swerter Scive (Schijf) 84 pnt; 7. Het Land van Gastel (Oud Gastel) 79 pnt; 8. Die 
Overdraghe (Klundert) 78 pnt; 9. Broeder Christofoor (Oudenbosch) en ’t Sandt daer buyten 
(Standdaarbuiten) 74 pnt. 
 

Lezing over turf, het bruine goud 
 

Cor Rops komt op woensdag 24 januari 2018 naar De Geerhoek in Wouw om er een lezing te 
verzorgen over turf die vroeger in West-Brabant werd gestoken. Hij spitst zijn verhaal toe 
op de turf in de directe omgeving, zoals in Moerstraten en Wouwse Plantage. Daar herinneren 
namen als Vleetweg nog aan die tijd. 
Cor Rops was destijds voorzitter van de Projectgroep Herleving Turfhistorie West Brabant en die 
groep heeft de turfgeschiedenis van deze regio in beeld ge- 
bracht met een reizende turftentoonstelling, een fietsroute- 
boekje “Weg van de Turf” met negen fietsroutes en een 
website met lessen voor de basisschool en het voortgezet 
onderwijs. (www.wegvandeturf.nl). 
De lezing start om 14.00 uur en is gratis toegankelijk. In ver- 
band met het inrichten van de zaal vraagt de KBO wel om 
even aan te geven wie er wil komen. Dat kan bij Joke Visser, 
tel. 302434 of via de mail visser581@zonnet.nl.      
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Geef uw mailadres door aan onze secretaris om de nieuwsbrief 
digitaal te ontvangen en kosten te besparen voor de vereniging. 

Op onze oproep om een nieuwe hoofdredacteur 
en nieuwe bestuursleden, kregen we geen 
enkele reactie.  
Daarom een herhaald verzoek aan mensen die 
interesse hebben om onze vereniging te steunen. 
Informatie bij secretaris Toon Schijven (06 1101 
1997) of André Dingemans (0165 301 426) 
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