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Van de voorzitter  
 
Het is al weer bijna drie maanden geleden dat 
het nieuwe bestuur aantrad waarna al vrij snel 
bleek dat er veel werk verzet moest worden voor 
de invulling van de Brabantse Wal Dag (BWD) 
op het Landgoed Wouwse Plantage. Al jaren was 
heemkundekring ‘De Vierschaer’ de 
initiatiefnemer, organisator en uitbater van de 
Landgoeddagen op Tweede Pinksterdag. 
Uiteraard met een financiële afdracht aan de 
landgoedeigenaar die zijn prachtige locatie 
hiervoor ter beschikking stelde. Een deel  van de 
entreegelden was voor de landheer en een deel  
kwam ten goede aan De Vierschaer. 
Tot twee jaar geleden de professioneel 
opgezette Harvest Fair zich aandiende en er 
grotere economische en daarmee financiële 
belangen een rol gingen spelen, ook voor de 
landgoedeigenaar. De rol van De Vierschaer in 
zijn oorspronkelijke vorm was daardoor volledig 
uitgespeeld en we moesten uitwijken naar de 
Open Monumenten dag in september. Dat was 
vorig jaar niet zo`n succes. 
Dit jaar werd door de gemeente Roosendaal als 
vierde en tevens laatste gemeente de promotie 
van de BWD georganiseerd op Tweede 
Pinksterdag met de keuze voor het Landgoed 
Wouwse Plantage en gratis toegang. Blijkbaar 
was de Rentmeester van het Landgoed mevrouw 
Christine Kerckhaert ons niet vergeten en 
werden wij met een afvaardiging van twee 
personen evenals de wethouder en de 
projectleider van de gemeente Roosendaal bij 
haar op kantoor in Hulst uitgenodigd. Hier kregen 
we de bevestiging te horen dat de 
landgoedeigenaar de heer Eric Speeckaert 
akkoord was met de organisatie van deze dag en 
vond er overleg plaats omtrent de manier van 
invulling en de rol van De Vierschaer in verband 
met te derven inkomsten. Vanaf dat moment 
hebben Kees Bovée en ik, ‘beiden in ruste’, 
zitting genomen in de werkgroep van de 
projectleiding van de gemeente, om er het 
maximale uit te halen voor De Vierschaer.  
Naast een vergoeding uit het gemeentelijk 
budget voor onze diverse uitingen op de dag zelf 
en de inzet van vrijwilligers, kregen wij tevens het 

aanbod om de volledige horecacatering voor 
onze verantwoording te nemen. Dit was echt een 
mooie uitdaging om hiermee aan de slag te 
gaan, maar wel binnen een kort tijdsbestek. 
Gezien de grootschaligheid van dit project met 
een te verwachten bezoekersaantal van 3000 en 
de benodigde vergunningen hebben wij besloten 
dit ‘niet in eigen beheer’ te moeten en willen 
doen.  

 

Daarvoor hebben wij gekeken naar een 
ondernemer met een jarenlange ervaring met 
grote evenementen en het kunnen bieden van 
een totaal horecapakket van eten en drinken 
inclusief lunchpakketten voor alle deelnemers en 
vrijwilligers. Tijdens de Oranjemarkt in Heerle 
hebben we bij De Afspanning kort uitgelegd waar 
het om ging en een afspraak gemaakt voor 
overleg. Centraal was daarbij de vraag aan 
Johan Elst en Richard van Eekelen, de uitbaters 
van De Afspanning: ,,Wat kunnen en willen we 
voor elkaar betekenen?” Daar waren we het 
snel over eens. De Afspanning was erg blij met 
de gunning en dat we aan hen gedacht hadden, 
temeer omdat zij de locatie reeds goed kenden. 
Uitgangspunt was, we willen er beiden iets aan 
over houden, al was het maar een goede relatie, 
maar liever iets meer natuurlijk. Daarbij 
gezamenlijk uitgaand van uitbating maar niet van 
uitbuiting. De Vierschaer zou tijdens deze dag 
voor tien vrijwilligers zorgen in de horeca. Om 
ook gezamenlijk het financiële risico te dragen bij 
slecht weer en lage temperaturen, zouden er 
minder vrijwilligers nodig zijn en in het voor ons 
ongunstigste geval zou er helemaal niemand 
nodig zijn. Door het uitzonderlijk mooie weer is 
 

 



deze Brabantse Wal Dag voor beide partijen een 
succes geworden; iedereen zag je genieten, 
iedereen was blij en tevreden waarbij de goede 
samenwerking en relatie tussen De Vierschaer 
en De Afspanning een extra dimensie heeft 
gekregen naar de toekomst, waarvoor onze 
welgemeende dank. 
Tot slot wil ik graag alle vrijwilligers die aan de 
invulling van deze dag hebben meegewerkt bij 
de verschillende disciplines, te weten 
houtzagerij, brandweermuseum, rondleidingen, 
stand De Vierschaer, horeca en parkeerbeheer 
hartelijk bedanken voor hun inzet. Zij hebben 
deze dag mede gestalte gegeven en De 
Vierschaer op de kaart gehouden. 
 
André Dingemans. 
 

AGENDA 
De agenda voor de komende maanden ziet er 
als volgt uit: 
 
 Zondag 10 juni braderie en Luikse Markt in 

Wouw. Boekenkraam aan de zijkant van de 
kapel. Daar kan men ook bidprentjes inleveren  

 Woensdag 13 juni bestuursvergadering. 
 Zaterdag 14 juli dorpswandeling Wouw met 

gids. Om 14.00 uur vanaf Donkenhof. 
 Woensdag 12 september bestuursvergadering 
 Zaterdag 22 september excursie naar 

Oudenaarde. 
 Woensdag 10 oktober bestuursvergadering 
 Zondag 4 november 14.00 uur lezing in zaal 

'In den Veehandel': het mysterie van de 
houten bommen. 

 Woensdag 14 november bestuursvergadering. 
 Vrijdag 16 november regionale heemquiz in 

De Geerhoek. 
 Woensdag 12 december bestuursvergadering. 
 Van 26 december tot en met 1 januari 

kerststallentocht. 
 Vrijdag 1 maart Algemene Ledenvergadering. 

Na afloop strijd om de Vierschaertrofee. Deze 
datum is onder voorbehoud. 
 

Overlijden Cees Vissenberg 
 

Wij willen even stilstaan bij het overlijden van 
Cees Vissenberg op 30 april. Hij was één van de 
leden van het eerste uur van onze vereniging. 
Cees Vissenberg uit Nunspeet woonde dan wel 
niet in Wouw, maar hij volgde de verrichtingen 
van De Vierschaer op de voet. Hij was ook 
kritisch ten aanzien wat er gebeurde in zijn 
geboorteplaats. Zo was hij een van de mensen 
die het initiatief nam om het oorlogsmonument in 
Moerstraten te laten opknappen. Namens de 
Vierschaer wensen wij de familie veel sterkte bij 
het verwerken van dit verlies. 
 

 

 

Op 22 september op excursie 

naar Oudenaarde in België 
 
Onze jaarlijkse excursie gaat op zaterdag 22 
september naar Oudenaarde. Die dag vertrekken 
we om 8.30 uur vanaf heemcentrum De Kapel in 
Wouw. Rond 10.00 uur arriveren we in 
Oudenaarde, een stadje aan de Schelde en aan 
de rand van de Vlaamse Ardennen. Die zijn u 
misschien bekend van de Vlaamse klassiekers 
die altijd over deze heuvels trekken. Oudenaarde 
dankt zijn bekendheid aan het fraaie laatgotische 
stadhuis en aan de wandtapijten die hier nog 
steeds gemaakt worden en die wereldberoemd 
zijn. Bij aankomst in Oudenaarde staat er in 
hotel-restaurant César aan de Markt 6 koffie en 
thee met een koek te wachten. 
Na de koffie kan eenieder op eigen gelegenheid 
even het stadje in gaan. Er zijn mogelijkheden 
om een bezoek te brengen aan het nieuwe 
MOU; een museum met zilverwerk dat in het 
stadhuis is gevestigd. De wielerliefhebbers 
kunnen ook naar het Centrum van de Ronde van 
Vlaanderen gaan. U kunt zelf een keuze maken 
en de entree van één van de musea is in de prijs 
inbegrepen. Maar u kunt natuurlijk ook een 
wandeling maken of op een terrasje neerstrijken. 
Om 12.30 uur wordt u weer verwacht bij César 
waar de lunch gereed staat in de vorm van een 
buffet met brood en broodjes, vleeswaren, kaas 
en slaatjes. De drankjes worden aan tafel 
geserveerd. 
Om 14.00 uur vertrekken we met de bus en een 
gids voor een rondrit door de Vlaamse 
Ardennen. We maken dan kennis met de 
ongerepte schoonheid van het gebied. Het is een 
afwisseling van panorama's, groene 
heuveltoppen, indrukwekkende vergezichten en 
charmante dorpjes. Denk daarbij ondermeer aan 
het kunstenaarsdorp Kwaremont. 
Tijdens de rondrit brengen we een bezoek aan 
suikerbakkerij Jan van Gent in het 
bedevaartsoord Kerzelare in het hart van de  
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Vlaamse Ardennen. Hier zien we hoe 'lekkies' 
vervaardigd worden, maar ook Oudenaarde 
bierbollen, nougat, vlierbollen en allerlei andere 
lekkernijen. De demonstratie met een proevertje 
(iedereen krijgt een doosje mee) duurt ongeveer 
30 minuten. 
Na dit bezoek gaat de rondrit verder en komen 
we rond 17.00 uur weer in Oudenaarde waar de 
gelegenheid bestaat om nog een wat te drinken 
of een avondsnack te nuttigen in het centrum. 
Om half zeven vertrekken we in Oudenaarde en 

rond 20.00 uur 
hopen we weer 
in Wouw te zijn. 
De kosten om 
deel te nemen 
aan de excursie 
bedragen 30 
euro voor leden 
en 45 euro voor 
niet-leden. 
 Kinderen tot 12 
jaar betalen 15 
euro. Opgeven 
kan bij voorkeur 
per mail op 

secretaris@de-vierschaer-wouw.nl of bij Toon 
Schijven op 0628524004 of bij Kees Bovée op 
0165 302834. In de bus kunnen 49 personen dus 
wees er snel bij. Na aanmelding ontvangt u 
nader bericht. 
 

Lezing op 4 november 
      

Wij willen u nog even herinneren aan een lezing 
op zondag 4 november over nepvliegvelden en 
houten bommen in zaal 'In de Veehandel'. Deze 
lezing begint om 14.00 uur en is gratis 
toegankelijk. Noteer deze datum alvast in uw 
agenda. 
 

Nieuwsbrief digitaal 
 

Inmiddels hebben we van zo'n 100 leden hun e-
mailadres ontvangen. Deze leden kunnen nu 
tussentijdse informatie per mail ontvangen. 
Nogmaals willen wij onze leden vragen om hun 
e-mailadres door te geven. Dat kan op 
secretaris@de-vierschaer-wouw.nl. Op deze ma-
nier helpt u ons ook om kosten te besparen. 
 

Brabants Heemdagen 
 

De heemkundekringen De Willemstad uit 
Willemstad en Die Overdraghe uit Klundert 
verzorgen dit jaar de  Brabantse Heemdagen op 
donderdag 9 en vrijdag 10 augustus onder het 
motto 'Tussen fort en vesting'. Op de eerste dag 
wordt een bezoek gebracht aan Willemstad met 
‘n stadswandeling en bezoeken aan verschillen- 

de gebouwen. Vrijdag 10 augustus gaat het met 
de fiets naar Klundert. De deelnamekosten zijn € 
85,- per deelnemer. De lunch en het buffet zijn in 
de prijs inbegrepen. Consumpties zijn voor eigen 
rekening. 
 

Oorlogsmonument Moerstraten 

valt buiten de prijzen 
 
Het oorlogsmonument ‘Liniecrosser’ in Lage 
Zwaluwe is gekozen tot het meest levende 
oorlogsmonument van Noord-Brabant 
Het oorlogsmonument in Moerstraten was 
eveneens aangemeld voor deze titel, maar 
eindigde niet bij de laatste vijf. Toch is het een 
monument dat nog regelmatig in de 
belangstelling staat. Jaarlijks verzorgt het 
Oranjecomité er een bijeenkomst op 4 mei met 
tevoren een dienst in de Theresiakerk. 
Het monument wordt jaarlijks onderhouden door 
leerlingen van de basisschool en ziet er nog 
steeds prima uit, nadat op initiatief van Cees 
Vissenberg en Cees Cuperus het monument een 
opknapbeurt kreeg. 

    

Onze bidprentjescollectie groeit 
    

Onze bidprentjescollectie groeit nog steeds. 
Inmiddels bestaat die (op 28 mei) uit 31.282 
stuks. Dat zijn er 8.423 van mensen die in 
Wouw, Heerle, Moerstraten of Wouwse Plantage 
geboren of overleden zijn en 22.859 personen 
die elders geboren of gestorven zijn. Kort 
geleden hebben we van mevrouw Maas-De Kok 
een hele fraaie collectie gekregen die we nu in 
onze verzameling aan het inpassen zijn. 
Hebt u nog iets om onze collectie aan te vullen, 
neem dan contact op met Cees Cuperus op 
c.cuperus@home.nl of 0165 301 597. U kunt bij 
hem ook terecht voor informatie uit de collectie, 
want de collectie mag door iedereen gebruikt 
worden. 
De collectie is op dit moment nog ondergebracht 
in de Kapel aan de Kloosterstraat. Waar die in de 
toekomst komt te staan, is op dit moment nog 
niet bekend. 
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Vrijwilligers gezocht voor de molen 
 
Zoals u hebt kunnen lezen in de kranten heeft 
korenmolen 'De Arend' een eigen stichting die de 
molen gaat beheren, opknappen en exploiteren. 
Daarom is men op zoek naar een ploegje 
vrijwilligers dat wil helpen bij het onderhoud van 
de gebouwen en het aanpassen van de molen.  
Mensen die daar iets voor voelen of die meer 
informatie willen, kunnen contact opnemen met 
Ad Potters op telefoonnummer 0165 301 273 of 
per mail op wouwsemolendearend@gmail.com. 
 

West-Brabantse oorkondes 
komen digitaal 

 
Welke oorkonden uit het tweede deel van het 
Oorkondenboek van Noord-Brabant komen in 
aanmerking voor vertaling een wie heeft 
belangstelling voor het maken van vertalingen? 
Dat zijn twee vragen die een projectgroep 
voorlegt aan alle heemkundigen in Noord-
Brabant. 
De Mastboom-Brosens Stichting heeft in het 
kader van het Digitaal Oorkondenboek van 
Noord-Brabant subsidie verleend om vertalingen 
te maken van West-Brabantse oorkondeteksten. 
Hoewel de oudste West-Brabantse oorkonden tot 
1312 in druk gepubliceerd zijn in het tweede deel 
van het Oorkondenboek van Noord-Brabant, 
blijven deze voor vele onderzoekers moeilijk 
toegankelijk. De meeste teksten zijn in het Latijn 
en geschreven in historische taal. De korte 
verklaring die er vaak in de eigen taal bij staat, 
geeft maar een beknopte samenvatting. 
Daardoor gaat veel interessante informatie voor 
onderzoekers verloren. Een vertaalproject is de 
aangewezen weg om in deze lacune te voorzien. 
In dit project worden zo'n vijftig sleutelteksten uit 
het tweede deel van het Oorkondenboek van 
Noord-Brabant geselecteerd voor vertaling. De 
selectie ligt in handen van een projectgroep, die 
daarbij graag gebruik maakt van de inbreng van 
de heemkundekringen en historische 
verenigingen. De projectgroep bestaat uit drs. 
Yolande Kortlever, stadshistoricus van Bergen 
op Zoom bij Het Markiezenhof Historisch 
Centrum Bergen op Zoom, drs. Joss Hopstaken, 
teamleider bij het Gemeentearchief en -museum 
Roosendaal, drs. Frans Gooskens, voorzitter van 
de redactiecommissie van ‘De Oranjeboom’, 
Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige 
Kring van Stad en Land van Breda, en dr. 
Geertrui Van Synghel, bewerker van het Digitaal 
Oorkondenboek van Noord-Brabant en 
projectleider van het vertaalproject.  
De vertalingen worden gemaakt door Geertrui Van 

Synghel. Indien er belangstelling is voor het 
meewerken aan vertalingen, dan worden 
speciaal daarvoor Latijnse teksten geselecteerd. 
Alle vertalingen worden online aangeboden in 
open access op de website van het Digitaal 
Oorkondenboek van Noord-Brabant, 
www.donb.nl. Leden die iets aan willen melden, 
kunnen dat via email: 
geertrui.van.synghel@huygens.knaw.nl. Of 
telefonisch bereiken op 073.5516647 of 
06.26814726. 

 

TENTOONSTELLING OVER VAN 
POLL SUYKERBUYK 

 
Van maandag 18 juni tot en met zaterdag 14 juli 
2012 is er in Parrotia in Roosendaal in de ruimte 
waar voorheen de boekhandel in gevestigd was 
een expositie over de Koninklijk Grafische 
Kunstinrichting Van Poll Suykerbuyk. De 
tentoonstelling geeft een beeld van het 
productieproces, de familie en de werknemers 
van de voormalige drukkerij aan de Molenstraat. 
Meer informatie is te vinden op de site van de 

Roosendaalse heemkundekring. 
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De Vierschaer Wouw 
 

Secretariaat: 

Postbus 57, 4724 ZH Wouw 

Tel. 0165 30 12 16 

e-mail: secretaris@de-vierschaer-wouw.nl 

website: www.de-vierschaer-wouw.nl 

website: www.kasteelvanwouw.nl 
 

Redactieadres nieuwsbrief: 

René Hermans 

Tel. 0165 30 18 21 

e-mail: martel6@hetnet.nl 

 

Het interieur van de drukkerij van Van Poll 

Suykerbuyk in Roosendaal. 

mailto:wouwsemolendearend@gmail.com
http://www.donb.nl/
mailto:geertrui.van.synghel@huygens.knaw.nl
http://www.de-vierschaer-wouw.nl/
mailto:martel6@hetnet.nl

