
 

 

 

 

Van de voorzitter 
  

Van ‘Heemhuys’ naar ‘Geerhoek’ 
 

Na negen maanden zoeken en moeizame onderhandelingen hebben we onlangs onze intrek 
kunnen nemen in het voorste gedeelte van de leegstaande voormalige bibliotheek, links van de 
jeu-de-boulesbaan bij de Geerhoek. 
Op twee middagen hebben we de verhuizing met vijf vrijwilligers vanuit ‘De Kapel’ en het 
‘Heemhuys’ mogelijk gemaakt.  
 

Met de gemeente Roosendaal hebben we uiteindelijk een gebruikersovereenkomst kunnen 
sluiten, waarbij de ruimte alleen gebruikt wordt als opslag voor de inventaris van ‘De 
Vierschaer’. We hoeven daarvoor niets te betalen, maar wél met een opzegtermijn van een 
maand, indien er zich een huurder aandient. We blijven dus samen met onze leden zoeken 
naar een ruimte die meer zekerheid biedt voor de langere termijn. 
 

Voor de reguliere openstellingen en bestuursvergaderingen mag ‘De Vierschaer’ gebruik blijven 
maken van het voormalige Heemhuys aan de Bergsestraat 1, evenals de kubus met het 
maandelijks te raden voorwerp in de vitrine. Ook zullen de artikelen van ‘De Vierschaer’ blijvend 
worden gepresenteerd en verkocht. 
  

Noodoproep nieuwe bestuursleden! 
Het bestuur maakt zich ernstige zorgen over de continuïteit en daarmee het functioneren naar 
de toekomst. Jules Hoendervangers heeft aangegeven zich volgend voorjaar tijdens de 
jaarvergadering niet meer herkiesbaar te stellen.  
Dan zijn we nog slechts met drieën, waarbij leeftijd en gezondheid van Frans Schuurbiers ook 
beperkingen met zich meebrengt. Het gaat redelijk goed met Frans, maar hij moet het op 
doktersadvies rustig aan doen. 
Als u zich aangetrokken voelt om als bestuurslid het voortbestaan van ‘De Vierschaer’ veilig te 
stellen, schroom niet en meld u zich a.u.b. bij het bestuur.  
 

André Dingemans (Voorzitter Hkk. 'De Vierschaer') 
 

Heemhuys kan weer 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. 
 

dinsdag 31 oktober    dinsdag 21 november     dinsdag 12 december 
data voor 2018 volgen nog 

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

AGENDA 
 

De agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit: 
• Oktober: Tijdschrift nr. 3-2017. 
• Dinsdag 7 november: Heemhuys open van 14.00 tot 16.00 en van 18.30-20.30 uur. 
• Donderdag 16 november: Bestuursvergadering. 
• Dinsdag 21 november: Heemhuys open van 14.00 tot 16.00 en van 18.30-20.30 uur. 
• Woensdag 22 november lezing over Wouwse bierbrouwerijen en cafés in De Geerhoek om 14.00 uur door 

René Hermans (Organisatie KBO Wouw). Vierschaerleden zijn gratis welkom. 

Oktober 2017 nr. 144 



• Dinsdag 12 december: Heemhuys open van 14.00 tot 16.00 en van 18.30 tot 20.30 uur. 
• Donderdag 14 december: Bestuursvergadering. 
Aanvullingen op het programma komen in de volgende nieuwsbrief en zo nodig in een digitale nieuwsbrief.  
 
 

Donkere wolken pakken zich samen boven De Vierschaer 
  

 
U las het al in het voorwoord van de voorzitter: Het ziet er niet goed uit voor onze vereniging! 
Het bestuur bestaat na de voorjaarsvergadering nog uit drie mensen. Onze voorzitter André 
Dingemans, onze secretaris Toon Schijven en bestuurslid Frans Schuurbiers. 
Toon doet noodgedwongen ook de financiën en daar heeft hij meer dan zijn handen vol aan. 
Frans moet op doktersadvies rustig aan doen en is inmiddels op een leeftijd dat hij het eigenlijk 
wat rustiger aan wil doen. Ook onze voorzitter is niet meer van de jongsten en eigenlijk 
ontbreekt het aan jonge, enthousiaste mensen die het ‘schip’ over willen nemen. 
 

Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die De Vierschaer een warm hart toedragen 
en zich in willen zetten om de toekomst van de vereniging te waarborgen. Die kunnen en 
mogen een compleet nieuw beleid voorstaan, nieuwe activiteiten toevoegen en oude zaken 
ombuigen of zelfs afschaffen. 
 

Wie meer informatie wil, kan altijd contact opnemen met het bestuur, een vergadering bijwonen, 
ideeën naar voren brengen of zelf actief worden. Dat hoeft niet altijd als bestuurslid, maar het 
kan ook als vrijwilliger. 
 

Vrijwilligers zijn de smeerolie  
Ook aan vrijwilligers ontbreekt het in onze vereniging. Enkele mensen zijn erg actief, maar ook 
aan hun energie komt een eind. Vandaar onze vraag om mensen die bepaalde projecten op 
zich willen nemen, lid willen worden van een werkgroep of een activiteit, zoals de jaarlijkse 
boekenmarkt, voor hun rekening willen nemen. 
 

Zonder vrijwilligers is onze vereniging tot een slapend bestaan gedoemd. Vrijwilligerswerk kan 
bovendien erg leuk zijn. Contacten met andere mensen en instanties. Voldoening voor datgene 
dat je tot stand brengt. 
 

Het voorwerp van de maand is .........? 
 
WOUW – Op de roze kubus in de etalage van het 
Heemhuys aan de Bergsestraat stonden de afgelopen 
maanden weer verschillende voorwerpen. 
Tot 1 december ligt er een nieuw voorwerp. Op bijgaande foto 
is te zien welk voorwerp nu bij de VVV op de kubus 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. 



Eindredacteur Piet Hoendervangers zoekt opvolger 
In 1999 nam Piet Hoendervangers de 
eindredactie van het tijdschrift over van Frank 
Schijven en René Hermans. Hij deed dat min of 
meer noodgedwongen, omdat niemand anders 
binnen de vereniging dat wilde doen. 
Nu heeft Piet aangegeven dat hij per 1 januari 
2018 deze taak wil beëindigen en ‘met pensioen’ 
wil gaan. Tijdens de jaarvergadering zal officieel 
afscheid van Piet als eindredacteur worden 
genomen. 
Wij zijn daarom op zoek naar iemand die zijn 
taak over wil nemen. Iemand die het tijdschrift 
de komende jaren een nieuwe 'boost' wil geven. 

Het werk van Piet bestaat uit het verzamelen 
van de kopij, overleg met de redactie over de 
artikelen die opgenomen zouden worden, het 
stimuleren van mensen om teksten te schrijven, 

onderzoek te doen en andere mensen te stimuleren om artikelen te schrijven. 
Hij zorgde er voor dat de kopij bij de drukker kwam, haalde de drukproef op en bezorgde die bij 
de mensen die de correctie verzorgden. Daarna bracht Piet de drukproef terug naar de drukker 
en haalde aan het eind van het traject de gedrukte exemplaren op. 
Via de secretaris ontving hij dan de stickers voor het tijdschrift, samen met de werkgroep 
‘verzending’ maakte hij de boekjes gereed om te versturen en naar de bezorgers te brengen. 
Als tegenprestatie ontving hij eeuwige roem, complimenten van het bestuur en de lezers en was 
hij welkom bij de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst met 
een hapje en een drankje. 
,,Ik heb altijd plezier gehad in het werk en vind het 
jammer om er mee te stoppen. Maar ik word een dagje 
ouder en wil anderen ook de kans geven om iets voor 
de vereniging te doen”, zegt Piet over zijn afscheid. Wie 
meer informatie wil over de werkzaamheden kan 
contact met Piet opnemen (0165 30 24 68) of met het 
bestuur van de vereniging. 
 

Lezing over Wouwse cafés en bierbrouwerijen 
 

Wie nog eens terug wil gaan in de tijd toen Wouw nog een reeks cafés kende, doet er goed 
aan woensdag 22 november in de agenda te noteren. 
Dan wordt in cultureel centrum De Geerhoek om 14.00 uur een lezing gehouden over de vroegere 
Wouwse bierbrouwerijen en de cafés in het dorp. Op verzoek van de KBO-afdeling Wouw heeft 
René Hermans onderzoek gedaan naar de horecagelegenheden 
en de brouwers  die het dorp in het  verleden rijk was. Aan de 
hand van oude foto’s en verhalen probeert hij  de  aanwezigen 
mee te  nemen naar de tijd toen bier, jenever, een  citroentje 
met  suiker en een brandenwijntje nog vaste  drankjes  waren 
in de Wouwse  herbergen. De lezing is geheel gratis, maar con- 
sumpties zijn wel voor eigen rekening.   Leden van de heemkun- 
dekring zijn hier van harte welkom en kunnen gratis aansluiten. 

Piet Hoendervangers (tweede van links) 
tijdens een redactievergadering in 2012 



Met de Vierschaer naar Uden 
 

Op 16 september waren 47 goedgemutste personen ‘s morgens naar De Kapel gekomen voor de excursie naar 
Volkel en Uden. Met de bus kwamen we om 10 uur aan bij het bewaakte complex Volkel. De papieren waren in 
orde en er bleken ook geen verdachte figuren in de bus te zitten, zodat we onder begeleiding van Wout Aarts naar 
het museum ‘Typhoon’ werden gebracht. Na koffie en cake gaven  gidsen een overzicht van de geschiedenis van 
het vliegveld. In 1940 begonnen de Duitsers met de aanleg van het vliegveld, dat twee jaar later ook betonnen 
banen kreeg. Nadat de Duitsers in 1944 verdreven waren, hield het vliegveld een militaire functie en nu is het dus 

een van de weinige militaire vliegvelden. Er was veel te zien zoals 
complete cockpits, schietstoelen en boordwapens.  
Rond kwart over twaalf werd koers gezet naar het lunchadres ‘Het 
Klooster’: een mooi oud katholiek complex. Duidelijk was dat het 
restaurant een buffet nog weinig had verzorgd, want steeds 
moest er aan de werkende meisjes gevraagd worden om 
aanvulling van brood, snijwaren en zoetigheden. Maar de 
bediening was heel vriendelijk. 
Daarna gingen we op wandel naar het Heemhuis van Uden, 300 
meter verderop. Daar werden we allerhartelijkst ontvangen door 
het bestuur, waarna er enkele lezingen werden gegeven over de 
opvang 

van 
Belgische vluchtelingen in Uden. Het waren er 10.000 en 
Henk Hellegers vertelde als eerste welke problemen dit 
gaf voor de plaatselijke bevolking. Hij heeft zich in die 
problematiek verdiept en er ook een boek over 
geschreven. Duidelijk werd wel dat de problemen van 
toen veel gelijkenis vertonen met de huidige 
moeilijkheden rondom de vluchtelingen. Vervolgens 
vertelde Adriaan Sanders over het Vluchtoord Uden zelf 
en hetgeen er nog van over is.  
Rond 15.00 uur gingen we de bus weer in om naar het 
gedenkmonument Vluchtoord te gaan. Marius Wijdeveen 
vertelde dat de gevel hetzelfde voorkomen heeft als het 
kapelletje in die tijd. We reden verder naar de door de 
Belgische vluchtelingen aangelegde wielerbaan. Daar werden tijdens de Eerste Wereldoorlog echte wedstrijden op 
gereden, hoewel het geen betonnen baan was. Het weer werkte nu mee en met zijn allen maakten we een rondje 
van 300 meter bij de contouren van wat vroeger de wielerbaan was. 
Rond kwart over 4 waren we weer terug in het centrum van Uden, waarna iedereen de vrijheid kreeg om wat rond 
te kijken of wat te drinken. Drie kwartier later was iedereen keurig op tijd bij de bus voor de terugrit naar Wouw. 
Daar arriveerden we rond kwart over 6, moe maar voldaan uit de reacties te horen.    
  

Kees Bovée      
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