
 

 

 

 

Van de voorzitter 
 

Zaterdag 22 september zijn we met een nagenoeg volle bus deelnemers op excursie 
geweest naar Dendermonde en het scheepvaartmuseum in Baasrode. Een interessante 
geslaagde dag met een probleempje. Een trouwerij in de kerk bleek voorrang te hebben op 
onze afgesproken excursie onder leiding van een gids. Ons bezoek werd duidelijk niet op 
prijs gesteld, hoewel we de uitleg bij een zeer bijzondere karakteristieke doopvont niet 
hoefden te missen in een aparte ruimte achter in de kerk. 
Zondag 28 oktober stond in het teken van de 250 jaar oude hardstenen waterpompen op 
de markt van Wouw. René Hermans verzorgde die ochtend om 11.00 uur een boeiende 
lezing over de historie van de watervoorziening in Wouw in vroeger tijden. Deze lezing vond 
plaats in een goed gevulde zaal van ‘In den Veehandel’. De namiddag stond in het teken van 
kinderactiviteiten op de Markt samen met de brandweer. 
Vrijdag 23 november heeft `De 
Vierschaer` wederom de regionale 
heemkundequiz mogen organiseren, 
omdat wij vorig jaar winnaar waren 
geworden. Met 21 kringen die zich 
hadden aangemeld, werd in een volle 
zaal van `De Geerhoek` weer een 
felle strijd geleverd, waarbij de kring 
Fijnaart en Heijningen dit jaar de fel 
begeerde wisseltrofee in ontvangst 
mocht nemen. 
Zaterdag 8 en zondag 9 december 
staat er een tweede boekenmarkt dit 
jaar gepland in de `De Geerhoek`. 
Zondag 25 november hebben we van 13.30 - 17.30 uur voor alle vrijwilligers van `De 
Vierschaer` een middag in eigen beheer georganiseerd met een hapje en een drankje. Dit 
hebben we voor het eerst gedaan in de sfeervolle verwarmde ruimte van molen `De Arend` 
in de Akkerstraat. Gezien de diverse reacties, een aanrader en voor herhaling vatbaar. 
Dank aan de inzet van alle vrijwilligers, want zij zijn de smeerolie waarop een vereniging 
aan het draaien kan blijven.  
Tot slot wenst het bestuur van `De Vierschaer` u allen een mooie feestmaand december 
toe, een goede jaarwisseling en alle goeds voor 2019 in een vooral goede gezondheid. 
 

André Dingemans, voorzitter Hkk. ‘De Vierschaer’ 
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AGENDA 
 

De agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit: 
• December Tijdschrift 2018-4. 
• Zaterdag 8 december boeken- en platenmarkt in de Geerhoek van 10 tot 16 uur 
• Zondag 9 december boeken- en platenmarkt in de Geerhoek van 10 tot 16 uur 
• Donderdag 13 december. Bestuursvergadering. 
• Dinsdag 18 december Heemhuys open van 13.30 tot 16.00 uur. 
• Dinsdag 8 januari Heemhuys open van 13.30 tot 16.00 uur. 
• Donderdag 18 januari. Bestuursvergadering. 
• Dinsdag 12 februari Heemhuys open van 13.30 tot 16.00 uur. 
• Donderdag 21 februari. Bestuursvergadering. 
• Februari Tijdschrift 2019-1 
• Dinsdag 12 maart Heemhuys open van 13.30 tot 16.00 uur. 
• Donderdag 21 maart. Bestuursvergadering. 
• Vrijdag 29 maart. Ledenvergadering met quiz in de molen vanaf 19.00 uur. 
• Dinsdag 9 april Heemhuys open van 13.30 tot 16.00 uur. 
• Dinsdag 14 mei Heemhuys open van 13.30 tot 16.00 uur. 
• Mei Tijdschrift 2019-2. 
• Dinsdag 11 juni Heemhuys open van 13.30 tot 16.00 uur. 
 

Ledenvergadering met strijd om Vierschaertrofee 
 

De ledenvergadering vindt dit jaar op vrijdag 29 maart plaats in korenmolen De Arend 
aan de Akkerstraat 11 in Wouw. We beginnen om 19.00 uur met het vergadergedeelte met 
onder meer bestuursverkiezing. Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur.  
Die zijn hard nodig want op dit moment bestaat het bestuur nog slechts uit twee actieve 
mensen. Als daar op korte termijn niets aan verandert, zal de vereniging het veertigjarig 
jubileum in 2020 beslist niet halen! 
Verder komen het financieel jaarverslag en verslag van de secretaris over 2018 aan bod. De 
activiteiten voor 2019 worden besproken en natuurlijk is de inbreng van de leden welkom. 
Na een korte pauze volgt de quiz met als ultieme beloning voor de winnaar de Vierschaertrofee. 
Die is op dit moment in handen van Huub Jonckheere en hij gaat samen met Kees Bovée de 
quiz samenstellen. 
Noteer dus 29 maart alvast in uw agenda! 

 

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

Op de roze kubus in de etalage van het Heemhuys aan de Bergsestraat lag de afgelopen maand 
weer een voorwerp. Het was een vlijm. Hoeveel goede antwoorden er waren en wie gewonnen heeft, 
kunnen we nog niet zeggen, want op het moment waarop de nieuwsbrief werd geschreven, was de 

maand november nog niet uit. 
Tot 1 januari ligt er een nieuw voorwerp op de roze kubus 
bij de VVV. Op bijgaande foto is te zien welk voorwerp dat 
is. Uit de goede inzendingen trekken we een winnaar en die 
krijgt een prijsje van heemkundekring De Vierschaer. 
Deelnemen is gratis. U kunt een formulier inleveren in het 
Heemhuys, Bergsestraat 1 in Wouw, maar u mag ook per 
mail reageren op martel6@hetnet.nl. (tot en met 31 
december). 

 

mailto:martel6@hetnet.nl


Heemhuys kan (nog) bezocht worden 
 

WOUW – Het Heemhuys aan de Bergsestraat 1 blijft ook in 2019 regelmatig open. Niet alle 
boeken en materialen zijn voorhanden, maar wij staan u graag te woord. Wel kunt u 
voortaan maar één keer per maand in de middag terecht van half twee tot vier uur. Dat 
komt door de terugloop van het aantal bezoekers. 
 

dinsdag 18 december    dinsdag 8 januari     dinsdag 12 februari 
dinsdag 12 maart     dinsdag 9 april     dinsdag 14 mei 
dinsdag 11 juni     dinsdag 9 juli     dinsdag 13 augustus 
dinsdag 10 september    dinsdag 8 oktober     dinsdag 12 november  

 dinsdag 10 december    Steeds van 13.30 tot 16.00 uur  
 

 
 

Vierschaer maakte een fraaie excursie 
 
Op zaterdagmorgen 22 september gingen we om half negen met 55 personen op pad 
naar Dendermonde. Een niet al te lange rit waardoor we rond kwart voor tien bij het 
eerste doel van deze excursie arriveerden: het Scheepvaartmuseum te Baasrode, 

gelegen aan de Schelde en de Dender. 
Daar werden we hartelijk ontvangen door 
enthousiaste vrijwilligers, die ons bij de 
koffie volstopten met koeken en andere 
lekkernijen. We kregen binnen en buiten 
een interessante rondleiding, waarbij wel 
duidelijk werd dat deze plek heel 
belangrijk is geweest  voor de 
scheepsbouw in Vlaanderen tot rond 
1980. De unieke scheepslamp, de 
Bostroëneir, die in alle 
weersomstandigheden bleef branden, 

werd met aandacht bekeken, maar het geheim kon ook nu niet worden ontrafeld. 
Rond kwart over twaalf reden we naar het zes kilometer verder gelegen Dendermonde. 
Daar werd de lunch genuttigd in eetcafé Litus, waar de kok vertelde dat hij bij iedereen 
nog een warme kroket op het bord zou leggen om de kou te verdrijven. Een mooi gebaar 
en de lunch was dan ook prima. 
Vervolgens wandelden we naar de mooie markt, waar de groep in tweeën werd 
gesplitst. Eén groep ging naar het Sint 
Alexiusbegijnhof uit 1288. Daar kon één 
van de woningen bekeken worden en 
kregen we te horen dat het laatste 
begijntje in 1975 was overleden. Er staan 
in totaal nog 61 woningen met daarbij ook 
nog een Museum voor Volkskunde, dat 
gratis bezocht kon worden, maar helaas 
...... de tijd ontbrak om dit grote museum 
met zijn vele kamers te bezoeken. 
De andere groep wandelde naar de Onze 
Lieve Vrouwekerk, waar tot grote 

Het scheepvaartmuseum (foto: Kees Trouw) 



teleurstelling een trouwerij bezig was en die bleef maar duren. Daardoor kon van een 
echte rondleiding geen sprake zijn, al probeerden de gidsen toch het een en ander uit te 
leggen. Soms leidde dit tot confrontaties met de familie van het bruidspaar! 
Enfin, rond vier uur was het programma afgelopen en kon iedereen nog van het stadje 
genieten. Toen kreeg ik al wel te horen dat sommigen hier zeker nog eens op eigen 
gelegenheid naar zouden terugkeren, omdat het toch wel een pareltje is. Dendermonde 
en omgeving heeft inderdaad best wat te bieden. 
Om kwart over vijf vertrokken we huiswaarts om rond half zeven in Wouw te arriveren. 
Blijkens de reacties hadden de meesten het best naar de zin gehad, al vonden enkelen 
dat er teveel gewandeld moest worden. Daar zullen we dan volgend jaar rekening mee 
houden!  
  
Organisator Kees Bovee (Foto’s van Kees Trouw) 
 

Fijnaart en Heijningen won regionale heemquiz  
 
Eenentwintig heemkundekringen uit West-Brabant hadden vrijdag 23 november hun 
slimste mensen afgevaardigd om in Wouw deel te nemen aan de 29ste editie van de 
regionale heemkundequiz. De kring van Fijnaart en Heijningen bleek aan het eind van de 
avond de meeste kennis in huis te hebben. Voor het eerst in al die jaren mochten ze de 
fraaie wisseltrofee mee naar huis nemen. 
In cultureel centrum De Geerhoek in Wouw konden de teams hun tanden stuk bijten op acht 
rondes met theorievragen en tussen de bedrijven door vier doevragen.  
In de theorierondes kwamen steeds dezelfde categorieën terug met vragen over de 
watersnood, mythologie, bekende Brabanders, muziek uit de jaren zestig en oude jeugdseries.  



Daar kwam veel reactie uit de zaal op, want de tunes van Bonanza, kapitein Zeppos, Catweazle 
en Swiebertje lieten herinneringen aan hun eigen jeugd opborrelen. ,,En zoals menig goed 
gesprek eindigen we elke ronde met de categorie ‘poep en pies’”, kondigde quizmaster Willem-
Jan Joachems bij de start van de quiz aan. 
In die categorie kwam onder meer wielrenner Michel Pollentier met zijn piespeer aan bod, maar 
ook de vroegere piskijker, de petomaan en Joop Klepzeiker vonden een plaatsje in de quiz. 
Aan het begin van de avond was op elke tafel een bord met koekjes weggezet en daar werd 
door de meeste ploegen naar hartenlust van gesmuld. De verrassing kwam in de pauze, toen 
de quizmaster aankondigde dat de namen van de koekjes ingevuld moesten worden. Gelukkig 
telde die vraag niet mee in de eindstand, maar de HKK Ambachtsheerlijkheid uit Nieuw-
Vossemeer mocht als winnende ploeg een Wouwse klinkerkoek mee naar huis nemen.  
Ondertussen vloeiden er flink wat zweetdruppeltjes om de doe-vragen op te lossen. Twintig 
logo’s, oude autotypes, muziekinstrumenten en homoniemen moesten benoemd worden. Die 
homoniemen leverden weinig problemen op en krikten de score van verschillende teams goed 
op. 
Aan het eind van de avond bleek het een nek-
aan-nekrace, die met een halve punt 
gewonnen werd door het team uit Fijnaart en 
Heijningen voor Ambachtsheerlijkheid uit 
Nieuw-Vossemeer en De Heerlijckheijd 
Nispen. Op de vierde plaats eindigde Het 
Zuidkwartier uit Ossendrecht met direct 
daarachter HKK Broeder Christofoor uit 
Oudenbosch. 
 



Boeken- en platenmarkt op 8 en 9 december in De Geerhoek  
 
Tijdens de kermis in Wouw hielden we dit jaar een boeken- en platenmarkt 
in De Geerhoek. Die trok extra bezoek, omdat er ook een 
kleindierententoonstelling werd gehouden. 
Dat is zo goed bevallen dat we die boekenmarkt willen herhalen op zaterdag 8 en 
zondag 9 december. Tussen 10 en 16 uur kan iedereen dan gratis terecht in De 
Geerhoek waar bijna 200 dozen met boeken en vier tafels met LP’s, CD’s en 
DVD’s uitgestald staan. De meeste boeken zijn voor een euro te bemachtigen, 
voor de betere of zeldzame boeken wordt wat meer geld gevraagd. 
 

Bidprentjes vragen de aandacht 
 

Annelies Cuperus verzorgt 
voor ons nog steeds de 
bidprentjescollectie. Die 
breidt zich steeds verder 
uit en dit keer kreeg ze een 
aantal unieke exemplaren, 
met name uit Wouw. De 
collectie Wouwse prentjes 
telt inmiddels 9.722 
exemplaren. Langzaamaan 
komt dus het 10.000ste 
exemplaar in zicht. 
Daarnaast worden prentjes van buiten de dorpen 
van de vroegere 
gemeente Wouw 

verzameld en die 
collectie telt nu 31.329 
prentjes. 
Wie dus nog prentjes 
heeft, moet ze niet 
weggooien, want De 
Vierschaer is er blij 
mee. Neem contact op 
met de redactie of met 
Annelies Cuperus en we 
halen de prentjes even 
bij u op. 
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