
 

 

 

 

Voorwoord 
 

Beste leden van De Vierschaer. 
 

Alle illusies ten spijt komt het er op neer dat 2020 als coronajaar voor De Vierschaer, voor 
het eerst in haar 38-jarige bestaan de geschiedenis in zal gaan als een jaar zonder externe 
activiteiten voor de leden, zelfs geen jaarvergadering. Wél konden de interne activiteiten 
doorgaan, zoals het uitbrengen van de vier tijdschriften met nieuwsbrieven en het 
bezorgen ervan door vrijwilligers met dank voor hun inzet. Ook werd de virtuele wandeling 
door Wouw geproduceerd, met René Hermans als gids. Onze secretaris Toon Schijven 
heeft als beheerder de zes delen op de website van De Vierschaer geplaatst en die blijken 
met groot succes te worden bekeken. Met welgemeende dank daarvoor aan Toon.  
 

Bidprentjes 
Onlangs heeft Annelies Cuperus-Vissenberg haar voornemen te kennen gegeven om te 
willen stoppen met het beheer van de collectie. Het bestuur wil haar van harte bedanken 
voor de jarenlange inzet en passie waarmee zij dat heeft gedaan. Eerst samen met haar 
man Cees en na diens overlijden alleen. Inmiddels gaat deze vacature ingevuld worden door 
Frank Schijven en wensen hem veel plezier met het toekomstige beheer. Dat moet wel 
lukken, want Frank werkt al jaren in de genealogische werkgroep van onze vereniging. 
 

Huisvesting. 
Op vrijdag 6 november moest onze ruimte in de voormalige bibliotheek leeg worden 
opgeleverd. Die moest plaats maken voor uitbreiding van Kindcentrum De Stappen en de 

parkeerruimte bij de school. 
Een intensieve zoektocht naar vervangende 
ruimte ging hieraan vooraf. Boerderijen, 
loodsen, schuren en Landgoed Wouwse 
Plantage vielen meteen af vanwege te vochtige 
omstandigheden voor het behoud van onder 
andere boeken, kaarten en fotomateriaal. 
Terug naar De Kapel met een gemotiveerd 
schriftelijk verzoek aan SDW liet te lang op 
zich wachten, maar we houden het contact 
warm, eventueel voor de toekomst.  

Op dinsdag 13 oktober ben ik zomaar vanuit het niets bij UNIVE binnengestapt, wetende 
dat de gehele boven etage leeg staat en aan de balie kon ik mijn verhaal uiteen zetten. 
Op 27 oktober, het werd inmiddels kort dag, ben ik weer gaan luisteren en kreeg ik van 
facilitair manager Peter de Jong meteen positief uitsluitsel in een prachtig gebouw met 
een maar……… 
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Afhankelijk van lopende en toekomstige ontwikkelingen van het UNIVE-gebouw geldt ook 
hier een voorlopig tijdelijk gratis gebruik en (nog) geen verdere toezeggingen. Besloten 
werd om maandag 2 november te verhuizen met een uitloop naar dinsdag. Het verliep met 
een perfecte motivatie en discipline en de operatie was dinsdag rond het middaguur 
geklaard. Vandaar een welgemeende dank aan de vrijwilligers Kees Bovée, Huub 
Jonckheere, Karel Schrooyen, Frank Schijven, Gerard Haast, René Hermans, Adriënne 
Hermans met kleindochter Manon en dochter Ellen Hermans. Extra informatie hierover 
volgt op een moment na versoepeling van de regelgeving! 
 

Einde jaar. 
Tot slot wenst het bestuur u allen hopelijk een naar tevredenheid aangepaste Kerst en 
Jaarwisseling toe en alle goeds in vooral Goede Gezondheid voor 2021.  
Let goed op uzelf, dan kunnen we er volgend jaar hopelijk weer ‘volle bak’ tegen aan.  
 

André Dingemans, voorzitter Hkk. ‘De Vierschaer’ 
 

AGENDA 
 

De agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit: 
• Begin december tijdschrift 4 van 2020. 
• Geen data gepland voor jaarvergadering en vrijwilligersbijeenkomst. 
• Geen boeken- en platenmarkt. 
• Medio maart tijdschrift 1 van 2021. 
• Mogelijk jaarvergadering in maart. Afhankelijk van de coronamaatregelen. 
• Medio juni tijdschrift 2 van 2021. 
• Juni boeken- en platenmarkt afhankelijk van de omstandigheden. 
 

In memoriam Hennie van der Heijden en Raymond Van Staey 
 
Op 30 oktober 2020 overleed oud-bestuurslid Raymond van Staey in Zegge. Raymond was 
negen jaar bestuurslid van onze vereniging en daarna nog vele jaren vrijwilliger. Hij werd in 
Oosterhout gecremeerd.  
Op 6 november 2020 overleed Hennie Simons-Van der Heijden in Gerolstein in Duitsland. 
Hennie was vooral in de eerste jaren na de oprichting van de heemkundekring actief voor het 
tijdschrift. Zij begon met interviews met mensen die al op leeftijd waren en die nog goed konden 
vertellen over de eerste jaren van de twintigste eeuw. 
In het eerste tijdschrift van 2021 willen we uitgebreider ingaan op de verdiensten die beide 
mensen voor onze vereniging hebben gehad. Wij wensen hun nabestaanden vanaf deze plaats 
veel sterkte toe. 
 

Nieuwe beheerder voor bidprentjescollectie 
 
Al kort na de oprichting van De Vierschaer besloot Cees Cuperus dat het een waardevolle 
bijdrage kon zijn voor de vereniging om een collectie bid- en gedachtenisprentjes aan te leggen. 
De nadruk moest komen te liggen op mensen die in Wouw, Heerle, Wouwse Plantage en 
Moerstraten geboren, gewoond of overleden waren. Maar ook andere prentjes waren welkom. 



Cees, en na zijn 
overlijden zijn vrouw 
Annelies, verzamelden 
jarenlang prentjes, die 
werden geregistreerd en 
in een computerbestand 
vastgelegd. In de loop 
van de jaren werden bijna 
10.000 ‘Wouwse’ prentjes 
aan de collectie toege-
voegd en buiten Wouw 
waren het er bijna 
50.000. 
In november van dit jaar 
gaf Annelies aan dat het 
haar allemaal te veel 
werd en dat ze met de 
activiteiten wilde stoppen. 
Al eerder had ze de hele 
collectie aan De Vier-
schaer geschonken. 
Goede raad was duur, 

maar Frank Schijven, die juist met pensioen was gegaan, liet weten dat hij de verzameling wel 
bij wilde houden en nieuwe prentjes in het bestand wilde opslaan. De verzameling verhuist nu 
naar het nieuwe onderkomen bij Univé en Frank zal thuis op zijn computer de bestanden up-to-
date houden. 
 

Heemhuys telefonisch te bezoeken 
 
Toen we jaren geleden begonnen met ‘zitting’ in het 
Heemhuys aan de Bergsestraat 1, kregen we zowel in 
de middag als in de avonduren mensen op bezoek. Er 
was daar een kleine expositie ingericht en er kwamen 
mensen met vragen.  
Later liep het bezoek terug en zagen we ons gedwongen 
om het aantal openingsuren terug te brengen. Toen de 
VVV-winkel meer ruimte nodig had, verdween ook de 
collectie en werden de tijdschriften en de bibliotheek 
naar De Geerhoek verhuisd. 
Sinds dit jaar zijn we nog maar één keer per kwartaal in het Heemhuys. En ook daar maken 
weinig mensen gebruik van. Vandaar dat we besloten hebben dat we alleen op verzoek nog in 
het Heemhuys zijn. Wel zijn er altijd vrijwilligers van de VVV die u te woord kunnen staan en zij 
kunnen altijd even bellen om onze vrijwilligers naar het Heemhuys te laten komen voor tekst en 
uitleg. 
 

Verhuizen naar de buren 
 
We wisten natuurlijk al langer dat het gebruik van enkele ruimtes in de voormalige bibliotheek 
bij De Geerhoek van tijdelijke aard was. Toch kwam het bericht van de gemeente op 6 oktober 
nog onverwacht: op 6 november moesten we de zaak ontruimd hebben. 



Zoals u in het woordje van onze voorzitter kon lezen, ging die snel aan de slag om onderdak te 
vinden. En met succes; we konden verhuizen naar enkele ruimtes bij buurlocatie Univé. Zij het 
dat dit ook tijdelijk is, want het gebouw krijgt een andere bestemming. 

Maandag 2 november trad een ploeg van negen personen aan om de klus te klaren. In de 
dagen ervoor waren alle tijdschriften van onze vereniging al in dozen gedaan, zodat de 
loodzware boekenkasten, gemaakt van oude kerkbanken als eerste verplaatst konden worden. 
Hoewel de buren niet ver weg zaten, moest alles toch met auto met aanhanger naar de 
achteringang worden gebracht, want lopen was zeker geen optie. 
Bij Univé beschikt men over een lift, maar daar pasten de kasten niet in. Dus alle vier de kasten 
over de trap naar de nieuwe ruimte aan de straatzijde van het gebouw. In de loop van de dag 
sleepten en reden Huub, Frank, Gerard, Karel, Kees en André dozen boeken, kisten met 
spullen, vaandel, petten, kostuums, schoolplaten, de stoel van de Wouwse burgemeester, een 
maat van een half mud en nog veel meer van De Geerhoek naar Univé. René regelde de 
volgorde van de verplaatsing en hield spulletjes achter die naar de Geerhoek moesten of die 
weggegooid moesten worden. 
Bij Univé regelde Adriënne samen met Manon en ’s middags ook Ellen dat alles op de juiste 
plaats terecht kwam. 

 

De Geerhoek is bijna leeg 

Onze eigen tijdschriften keurig op    De andere spullen moeten nog uitgezocht 
jaargang in de kasten     en gesorteerd worden 



Boeken 
Ook de boeken en platen voor de boekenmarkt moesten overgebracht worden. Dat gebeurde 
op dinsdag 3 november met bijna dezelfde ploeg vrijwilligers. Tijdens de verhuizing werd ook 
nog gesorteerd en vuile, kapotte en slechte boeken werden weggedaan. Toon van Akkeren 
kwam die een dag later ophalen en de opbrengst gaat naar harmonie Oranje. 
Tijdens de verhuizing hielden we ons natuurlijk aan de coronaregels en met mondkapjes op 
werd de verhuizing tot een goed einde gebracht. Met dank aan de vrijwilligers en zodra de 
mogelijkheid het toelaat, zullen die op een gepaste manier bedankt worden. 
Ondertussen zoekt voorzitter André Dingemans gestaag verder naar een vaste plek voor onze 
heemkundekring, waarbij ook de kapel aan de Kloosterstraat weer in beeld is. 
 

Het voorwerp van de maand  
 

Op de roze kubus in de etalage van het Heemhuys aan de Bergsestraat lag in september 
een ‘kroepketeltje’ of stoomketeltje. Het was vroeger te huur bij apotheek of de 
kruisvereniging. In de brander werd spiritus gedaan en dan werd het water in het keteltje 
opgewarmd, zodat er stoom kon ontstaan. Door de schuin oplopende tuit kwam dan de 
stoom richting de patiënt, het kleine emmertje ving de eventuele condensdruppels op. Dit 
medische apparaatje werd ingezet bij aandoeningen aan de slijmvliezen, luchtwegen en 
bronchitis. 
Het werd ook veel gebruikt bij baby’s die moeilijk ademhaalden of veel moesten hoesten. 

Buiten de wieg plaatste men 
dan de ketel en de tuit 
werd door het wiegekleed 
gestoken en zorgde dat de 
wieg gevuld werd met 
stoom. Natuurlijk was dat 
niet zonder gevaar! 
Kees van Meel kwam als 
winnaar uit de bus, want we 
moesten weer loten, omdat 
er meerdere goede oplos-
singen waren. 
Inmiddels ligt er een nieuw 
voorwerp op de kubus en u 
kunt tot 1 januari de 
oplossing insturen. 

Oplossingen kunnen ingeleverd worden bij de VVV in Wouw aan de Bergsestraat 1. Maar ook 
per mail op martel6@hetnet.nl. 
 

Boekenmarkt?? 
 
Inmiddels hebben we weer veel nieuwe boeken en platen en graag hadden we in december 
een grote boekenmarkt op touw gezet, nadat de markt in juni al uitgesteld was. 
Dat gaat echter niet gebeuren. De Geerhoek is voorlopig tot half december dicht en het zal 
daarom zeker volgend jaar worden voor we weer over een boeken- en platenmarkt na kunnen 
denken. Naast platen hebben we trouwens ook enorm veel cd’s en films in de aanbieding. 



Even geduld dus en misschien dat we u volgend jaar uit kunnen nodigen voor een supermooie 
markt?! 
 

De Vierschaer op de site van de Brabant Collectie 
 

Ad van Pinxteren van de Universiteit Tilburg schrijft regelmatig een blog op twitter en de 
website van de Brabant Collectie over een heemkundekring. Dit keer was onze eigen 
heemkring aan de beurt. 
Mensen die de blog willen lezen kunnen onderstaande link gebruiken om op de juiste 
website terecht te komen. 
https://brabant-collectie.blogspot.com/2020/11/de-vierschaer-van-de-hkv-van-
wouw.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter) 

 

Virtuele rondleiding 
door Wouw slaat aan 

 

Hebt u onze rondwandelingen door 
het dorp Wouw al eens bekeken? 
Inmiddels staan ze alle zes op onze 
website www.de-vierschaer-wouw.nl, 
maar u kunt ze ook vinden op de 
Facebookpagina Oud-Wouw, Heerle, 
Moerstraten, Wouwse Plantage. Daar 
worden ze gemiddeld door 1600 
mensen bekeken. 
De zes delen duren steeds ongeveer 
twaalf minuten per keer. De eerste 
wandeling start in de Roosendaalse-
straat en eindigt op de Markt. Bij de 
tweede wandeling wordt u 

meegenomen langs de kunstwerken van Kees Keijzer 
op de Markt, de pompen, enkele woningen en naar de 
kerk. Bij de derde wandeling wordt de draad opgepakt 
op de Markt en via De Ster komen we op het Strijp. 
De vierde route behandelt de Kloosterstraat en het 
Catharinapark. De vijfde wandeling begint in de 
Bergsestraat en daarin gaan we naar de 
Lambertuskerk waar we een korte uitleg krijgen van 
Frank Schijven. In het laatste stuk lopen we via de 
Pastoor Pottersstraat naar de Lambertusschool, het 
bevrijdingsmonument naar het Beekdal en daar eindigt 
onze rondwandeling. René Hermans is de gids tijdens 
de wandelingen en Marijn Mariën en Adriënne 
Hermans zorgen voor de cameravoering, terwijl Marijn, 
de Wouwse filmkunstenaar, het geheel monteerde en 
er fraaie oude foto’s tussen plakte.    
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