
 

 

 

 

 
Voorwoord 
 

Beste trouwe leden van ‘De Vierschaer’. 
 

Onlangs werden we eindelijk aangenaam verrast met de 
versoepelingen van de coronamaatregelen. Een moment om weer 
hoopvol naar de toekomst  uit  te kijken en om meteen wat activiteiten op te 
starten. 
De eerste activiteit betrof een aanvraag van de VVV voor een rondleiding op het 
Landgoed Wouwse Plantage met 25 personen op vrijdag 18 maart 2022 om 14.00 
uur. 
 
Jaarvergadering 
De volgende belangrijke activiteit betreft de uitgestelde jaarvergadering tijdens 
Corona. Deze vindt plaats op vrijdag 13 mei 2022 in de Schutterij van Zalen 
Donkenhof. Een uitnodiging wordt nog toegestuurd en natuurlijk wordt er weer 
gestreden om de Vierschaertrofee. 
Wij beraden ons op een belangrijke activiteit om een gepaste invulling te geven 
aan het 40-jarig bestaan van De Vierschaer dit najaar. 
Een eerste informele gedachtenwisseling heeft reeds plaatsgevonden tijdens 
onze eerste bestuursvergadering op woensdag 9 maart met een extern 
genodigde. Op de jaarvergadering zal dit zeker uitgebreid aan de orde komen met 
uw inbreng. 
Mocht u echter nu al suggesties hebben, laat het ons dan zo spoedig mogelijk 
weten, dan kan dat al worden meegenomen. Maar meedenken in een te vormen 
werkgroepje is mijn inziens handiger. U mag zich hiervoor al aanmelden of wij 
zullen eventueel een paar mensen benaderen. 
Verder denk ik dat bescheidenheid van De Vierschaer in deze wel gepast is en zal 
de invulling van het jubileum moeten plaatsvinden onder het motto: “ NIET HET 
VELE IS GOED; MAAR HET GOEDE IS VEEL “. 
Een gepaste uitspraak, waarin vele heemkundekringen zich bevinden in tijden van 
dalend ledental door natuurlijk verloop en aanwas in de besturen nihil blijkt te zijn. 
 
Het torenuurwerk van de kerk  van Heirel. 
Na de verhuizing uit De Kapel heeft het uurwerk van de kerk van Heerle jaren 
lang in de ontvangstruimte van de tuinen van Laura Dingemans gestaan en is 
door vele honderden mensen uit binnen- en buitenland bekeken en 
gefotografeerd. 
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Zoekend naar de oorspronkelijke eindbestemming om het terug te plaatsen in de 
kerk in Heerle, bleek er plots geen plaats meer voor de klok in de ‘herberg’! 
Na spoedoverleg ter plaatse bij de kerk heb ik met heftruck koers gezet richting de 
voorzitter van het Dorpshuis, Sylvia Heijnen aan de Herelsestraat 121 te Heerle 

en het torenuurwerk heeft daar voorlopig zijn eindbestemming. 
Op dit moment is de opslag van de boeken, cd’s en lp’s  voor onze boekenmarkt 
op de boerderij bij de familie Potters-van Loon aan de Bergsebaan in Wouw. Alles 
is ondergebracht in de schuur met Franse kap en ook een klein deel van de 
inventaris staat daar. 
Het bestuur heeft besloten om de familie Potters een gastlidmaatschap van De 
Vierschaer aan te bieden als waardering voor de royale gratis beschikkingbaar-
stelling van hun ruimte in de voormalige koeienstal. Vele malen dank daarvoor. 
Het bestuur wenst u na een paar stille jaren weer een gezonde kijk op en invulling 
van onze heemkundige toekomst. 
 
André Dingemans (voorzitter)      Toon Schijven (secretaris/penningmeester) 

 

 
                AGENDA 

De agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit: 

• Maart tijdschrift 1 van 2022. In kleur vanwege het 40-jarig jubileum. 

• 13 mei jaarvergadering bij café-zalen Donkenhof met strijd om Vierschaertrofee. 

• Juni boeken- en platenmarkt bij Donkenhof 

• Juni tijdschrift 2 van 2022. 

• September feestelijkheden rond 40-jarig bestaan van de Vierschaer. 

• Augustus/september tijdschrift 3 van 2022. 

• Regionale Heemquiz in 2022 (afhankelijk van de coronaontwikkeling). 

• December tijdschrift 4 van 2022. 
 

Een bijzondere start van het jubileumjaar 
 
Zoals u gezien hebt, of als u de nieuwsbrief digitaal krijgt, 
nog zult zien, hebben we een bijzondere start gegeven aan 
het jubileumjaar met het uitbrengen van een tijdschrift in 
kleur. Dat blijft overigens eenmalig vanwege de drukkosten 
die een stuk hoger liggen. 
Het tijdschrift is helemaal gewijd aan het dagboek dat Jac Mens in 
de Tweede Wereldoorlog bijhield toen hij op last van de Duitsers 
dwangarbeid moest verrichten in Polen. Bas Augustijn, bij oudere 
Wouwenaren misschien nog bekend als journalist van Dagblad 
De Stem, bewerkte het dagboek dat hij van Leny Mens, de 
dochter van Jac, te leen kreeg. 
In het verleden werd in De Bode al eens aandacht aan het 
dagboek besteed door Marius Broos. Nu is het echter helemaal 
beschreven met de nodige foto’s en afbeeldingen van 
documenten. In het tweede deel van het boekje vindt u kaartjes 



van de tocht die Jac maakte om weer in Wouw te komen. Hij heeft veel van Europa gezien, 
maar gezien de omstandigheden zal hij er weinig van genoten hebben. 
Wij wensen onze lezers veel plezier met dit bijzondere nummer. Losse nummers zijn te 
verkrijgen bij René Hermans, Martel 6 in Wouw en kosten € 7,50, dit in verband met het feit dat 
het boekje in kleur is uitgegeven. 

Rondleidingen op Wouwse Kasteelweide 
 

Op de Kasteelweide in Wouw is de reconstructie van de kasteelfortificatie inmiddels zo 

goed als gereed. Alleen de brug vanaf de Boomhoefstraat moet nog aangelegd worden. Dat 

gebeurt in de maand april.  

Natuurlijk komt er ook nog beplanting, die wordt aangelegd vanaf het natuurgebied in het 

noorden en ook langs de ecologische zone rond het terrein aan de noordkant en een stuk 

van de westzijde krijgt elzen. Vanaf de toegangsdam aan de westzijde tot de Casteelse 

Dreef komen er doornhagen, zodat de fortificatie goed te zien blijft. 

Op het middenterrein zijn de vrijwilligers van de stichting Kasteel van Wouw druk bezig 

met het restaureren van de oude burcht en de oude waterput is weer opgebouwd. De 

hoektorens in de buitengracht worden in de toekomst nog gerestaureerd en dat geldt ook 

voor de voor- en de achterpoort. Daar is veel geld voor nodig en de Stichting krijgt geen 

subsidie, zodat dat jaren gaat duren om via kleine projecten bijdragen aan allerlei 

instellingen te vragen. 

Wie deel wil nemen aan een rondleiding op zaterdag om half elf kan zich opgeven via 

rondleiding@kasteelvanwouw.nl. Er wordt van de bezoekers een vrijwillige bijdrage 

gevraagd als ze aansluiten bij die rondleiding. 

Binnenkort is het ook mogelijk om via een jaarlijkse bijdrage ‘vriend van het kasteel’ te 

worden. 
 

VIERSCHAER HELPT BIJ REDDING KASTEELVOORWERPEN 

 
Bij de opgravingen op de Kasteelweide zijn heel wat houten voorwerpen gevonden die de 
moeite van het bewaren waard zijn. Daarbij komt wel een probleem om de hoek kijken, 



want alle voorwerpen die gevonden zijn, zaten in natte grond. Was dat niet het geval dan 
waren ze al lang vergaan. 
Zodra een dergelijk voorwerp gevonden wordt, wordt het in een bak water gestopt, zodat het 
beschermd is. Maar bakken water met voorwerpen in een vitrine zetten om aan bezoekers te 
laten zien gaat niet en daarom moeten de meest interessant voorwerpen bewerkt worden in een 
restauratieatelier. Daar is veel geld mee gemoeid. 
Omdat de Stichting Kasteel van Wouw is voortgekomen uit onze archeologische werkgroep, 
hebben we gemeend om voor een flink aantal voorwerpen die gerestaureerd werden, de kosten 
te betalen. Bijgaand enkele foto’s van voorwerpen die in de toekomst te zien zullen zijn. 
Dat kan mogelijk in Wouw, maar er bestaan plannen om eind van dit jaar in het Markiezenhof 
een expositie te houden van de opgraving, de vondsten en de restauratie van het Wouwse 
kasteel.Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

 
Een deel van een houten kom of bord               Een houten bal mogelijk een stuk             Een dobbelsteen gemaakt van 
                                      kinderspeelgoed of voor een balspel                  een stuk dierenbot 

 

Misschien staat ook uw familie in ons bestand? 
 
Na weer enkele maanden hard werken heeft onze 
vereniging de beschikking over een genealogisch 
bestand van mensen afkomstig uit Wouw met een 
omvang van ruim 82.000 namen. Daar mag elk lid 
van onze vereniging gebruik van maken. 
Het gaat om personen en families die in Wouw wonen 
of gewoond hebben. Sommige families hebben we 
aangevuld met wat gegevens van buiten Wouw. 
Aanvragen kan via de website van de vereniging, het 
mailadres van de secretaris of via martel6@hetnet.nl. In 
de colofon vindt u adresgegevens, mailadressen en 
telefoonnummers. 
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