
 

 

 

 

Van de voorzitter 
  

Genietend van een mooie nazomer kunnen we terugblikken op een drukbezochte 
boekenmarkt van ‘De Vierschaer’ tijdens de braderie in Wouwse Plantage op zondag 7 
augustus. Een dag vol mooie reacties van bezoekers bij wie het herhaaldelijk opviel, dat 
we hier voor de eerste keer aanwezig waren en wel op een ideale rustige locatie met 
hortensia`s, de kerk en pastorie als nostalgische achtergrond. Dit is zeker voor herhaling 
vatbaar en leidt misschien wel naar een traditie. 
Zaterdag 3 september mochten we 48 vrijwilligers begroeten op het Landgoed Wouwse 
Plantage voor onze jaarlijkse barbecue-avond. Tijdens deze bijeenkomst hebben we 
boswachter Christ Boden in het zonnetje gezet vanwege zijn 50-ste verjaardag en het 
feit dat hij 25 jaar in dienst is bij het landgoed. Christ gaf zelf een korte uiteenzetting van 
vier generaties Boden als boswachter in de uitvoerende taken van voorheen en het 
verschil met nu. Wij hebben hem geprezen om de prettige samenwerking met ‘De 
Vierschaer’ in al die jaren en als waardering daarvoor hebben we hem een mandje met 
diverse streekproducten aangeboden. 
Zaterdag 24 september is op uitnodiging van de heer Speeckaert de SBNL (Stichting 
Beheer Natuur en Landelijk gebied) met zo`n 150 donateurs op het landgoed aanwezig. 
De houtzagerij en het brandweer museum zijn dan opengesteld voor de genodigden en 
Piet Meul, Toon Schijven en André Dingemans zullen de rondleidingen verzorgen langs 
de diverse gebouwen. Tevens vindt op deze dag de jaarlijkse Vierschaerexcursie plaats; 
dit jaar naar Gouda en Oudewater en zoals u verderop kunt lezen zijn er nog enkele 
plaatsen beschikbaar. 
Tot slot willen wij u vragen oude verzonden of ontvangen ansichtkaarten en oude 
brieven, bijv. uit oorlogsgebied, internaten of van geëmigreerde personen, niet weg te 
gooien maar als historisch document ter beschikking te stellen aan ‘De Vierschaer’, 
waarvoor altijd onze dank. 
 
André Dingemans (Voorzitter Hkk. 'De Vierschaer') 
 
 

AGENDA 
 

De agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit: 
• Dinsdag 13 september: Heemhuys open van 14.00 tot 16.00 en van 18.30 tot 20.30 uur. 
• Woensdag 14 september: Bestuursvergadering 
• Zaterdag 24 september: Vierschaer-excursie naar Gouda en Oudewater. 
• Zaterdag 24 september: Excursie SBNL op Landgoed Wouwse Plantage. 
• Dinsdag 27 september: Heemhuys open van 14.00 tot 16.00 en van 18.30-20.30 uur. 
• Dinsdag 11 oktober: Heemhuys open van 14.00 tot 16.00 en van 18.30-20.30 uur. 
• Woensdag 12 oktober: Bestuursvergadering 
• Dinsdag 1 november: Heemhuys open van 14.00 tot 16.00 en van 18.30-20.30 uur. 
• Zondag 13 november: Lezing Jos Vermunt over de Cisterciënzers in Wouw. 
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• Woensdag 16 november: Bestuursvergadering 
• Dinsdag 15 november: Heemhuys open van 14.00 tot 16.00 en van 18.30-20.30 uur. 
• Dinsdag 29 november: Heemhuys open van 14.00 tot 16.00 en van 18.30-20.30 uur. 
• December: Tijdschrift nr. 4-2016 
• Dinsdag 13 december: Heemhuys open van 14.00 tot 16.00 en van 18.30-20.30 uur. 
• Woensdag 14 december: Bestuursvergadering 
Aanvullingen op het programma komen in de volgende nieuwsbrief en zo nodig in een digitale 
nieuwsbrief.  
 

Nog enkele plaatsen voor excursie op 24 september 
naar Gouda en Oudewater 

 

Voor de jaarlijkse excursie op zaterdag 24 september naar Gouda en Oudewater 
zijn nog enkele plaatsen beschikbaar en ook niet-leden mogen daar aan 
deelnemen. 
De dag begint om 8.30 uur in de 
Kloosterstraat in Wouw waar de bus 
gereed staat. In Gouda wordt een bezoek 
gebracht aan de Sint Janskerk met de 
beroemde Goudse glazen (kerkramen). In 
de kerk is tevens een expositie van grote 
olieverfdoeken van Jan Kooistra én een 
unieke expositie van historische 
prentbijbels vanaf de 15e en 16e eeuw.  
Voor de lunch gaat het gezelschap naar 
Oudewater en daar wordt tevens een 
bezoek gebracht aan museum de 
Heksenwaag en het Touwmuseum. Rond 
half zeven is het gezelschap terug in 
Wouw. Opgeven en informatie bij Kees 
Bovée op kbovee@hetnet.nl of telefoon 
0165 302 834. Er is een bus voor 52 
personen vastgelegd en vol is vol. 

Boekenmarkt in Wouwse Plantage  
 

Zondag 7 augustus trokken we met een volle aanhanger met een stuk of 
vijftig bananendozen vol boeken, Lp’s en cd’s naar de braderie in Wouwse 
Plantage. We hadden daar een schitterende plek in de buurt van dorpshuis 
De Spil. 
De tafels werden uitgezet en één laag dozen bleef op de aanhangwagen en tegen 
half tien stonden de eerste bezoekers al in de dozen te snuffelen. Vooral de cd’s 
en de platen waren dit keer erg in trek en de eerste euro’s kwamen binnen. 
Jammer genoeg was het lang niet zo druk als in voorgaande jaren, maar toch 
bleek aan het eind van de dag dat we zo’n 200 euro hadden binnengehaald voor 
de vereniging. Met dank aan André, Huub, Adriënne en René voor de verkoop en 
de boekenladers en lossers bij de Kapel. Een activiteit die zeker voor herhaling 
vatbaar is! 

De Heksenwaag in Oudewater 



 

Mooie Facebookpagina met foto’s uit Wouw, 
Heerle, Moerstraten en Wouwse Plantage 

 

Sinds enige tijd is er een bijzondere Facebookpagina actief waarop u mooie 
oude foto’s kunt vinden uit de dorpen Wouw, Heerle, Wouwse Plantage en 
Moerstraten. Veel bewoners van de dorpen of oud-bewoners zijn er actief. Ze 
plaatsen foto’s, gaan discussies aan of vullen teksten bij de foto’s aan. 
Er komen foto’s langs die tot voor kort 
op zolder lagen of in een oude 
schoenendoos. Nu krijgen ze een nieuw 
leven op Facebook en veel mensen 
beleven er plezier aan. 
Een mooi onderdeel is ook de bijnamen 
die vroeger aan mensen werden gegeven. 
Dat is inmiddels een lange lijst 
geworden en regelmatig worden er nog 
namen bijgevoegd. De Facebookpagina is 
openbaar en iedereen kan er een kijkje nemen en zich aanmelden. Natuurlijk 
kan men er ook zelf foto’s op plaatsen en gegarandeerd dat er reactie op 
komt. 
Kijk zelf maar eens op de zoekterm Oud Wouw-Heerle-Moerstraten-Wouwse 
Plantage. (https://www.facebook.com/groups/1047908241937551/) 



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

WOUW – Op de roze kubus in de etalage van het Heemhuys aan de Bergsestraat 
stonden de afgelopen twee maanden weer verschillende voorwerpen. 
In de maand juni was dat een kenzan bloemenprikker. Geen roskam, geen kam om 
honing uit een honingraat te drukken en ook geen perforator voor vloeipapier. Maar het 
loden voorwerp met de punten naar boven gerichte koperen spijkertjes was een ’kenzan 

bloemenprikker’ ook wel ‘fakir bed’ 
genoemd. 
Dit is en was een simpel hulpmiddeltje 
bij het bloemschikken. Vooral de 
Japanse bloemsierkunst maakt er 
gebruik van. Bloemen en takken kunnen 
in alle gewenste standen geplaatst 
worden, wel of niet voorzien van oase. 
Dit geheel wordt vervolgens in een pot 
geplaatst en zo kan het bloemstukje van 
water voorzien worden. Het groen dat te 

zien was tussen de koperen spijkertjes was dus geen koperoxidatie maar gewoon groen 
van de gebruikte oase. Er waren verschillende goede oplossingen en Gerard Machielse 
mag zich na loting de winnaar noemen 
Het voorwerp van de maand juli waren de zogenaamde ‘kalkoenen’. Mensen die veel 
met paarden om gaan of gingen zullen ze wel herkend hebben. Het zijn ijzeren punten 
die in een speciaal hoefijzer van een paard gedraaid worden. Dat hoefijzer moet 
voorzien zijn van schroefdraad. Het wordt gebruikt tegen het uitglijden en om betere grip 
bij sneeuw en ijs of op een zachte bodem te krijgen. 
Het woord kalkoen is afgeleid van het oude Franse woord calcain wat hoefijzerhaak/hiel 
betekent.  
Het bijbehorende gereedschap was bedoeld om de schroefdraad in het hoefijzer schoon 
te maken en om de kalkoenen goed vast te draaien. Ook hier veel oplossingen 
waaronder mensen die als toerist een bezoek aan de VVV brachten. Na loting was Toon 
van Akkeren de gelukkige prijswinnaar. De prijzen zijn inmiddels thuisbezorgd. Op de 
kubus ligt inmiddels weer een nieuw voorwerp. 
 

Heemhuys kan weer bezocht worden 
 

WOUW – Het Heemhuys aan de Bergsestraat 1 blijft ook in 2016 regelmatig open. Het 
Heemhuys is in de komende maanden op onderstaande dagen geopend. 
 

dinsdag 13 september dinsdag 27 september dinsdag 11 oktober 
dinsdag 1 november dinsdag 15 november dinsdag 29 november 
dinsdag 13 december de data van 2017 volgen nog 

De openingstijden zijn van 14.00 tot 16.00 uur en van 18.30 tot 20.30 uur. 
Op de openingsdagen kan men (gratis) terecht voor stamboomgegevens, boeken inkijken, maar 
ook om zelf iets aan te bieden, zoals foto’s die door ons ter plekke gescand worden, waarna u 
die weer mee terug kunt nemen. Maar ook als u gewoon even wil ‘buurten’ over vroeger, het 
dorp Wouw of Heerle, Moerstraten en Wouwse Plantage, bent u van harte welkom. Of even 
rondkijken op de mini-expositie die er steeds wordt gehouden. 



Lezing Jos Vermunt op 13 november over de 
Cisterciënzers in Wouw 

 

De eerste lezing van het nieuwe seizoen wordt verzorgd door Jos Vermunt uit Hoeven. Hij 
vertelt over de Cisterciënzers tijdens een lezing die de naam kreeg ‘Schiere Monniken en 
grijze vrouwen’. Die vindt plaats op zondag 13 november zaal ‘In den Veehandel’ aan de 
Markt 30 in Wouw en begint om 14.00 uur. 
Jos Vermunt is voorzitter van de 
heemkundekring ‘De Honderd Hoeven’ en 
stelde de lezing samen aan de hand van het 
boek met dezelfde titel ‘Schiere Monniken en 
grijze vrouwen’. Philip Holt schreef dit boek. 
Na Hoeven en Oud Gastel is Vermunt nu te 
gast in Wouw. 
Eeuwenlang bedienden de Cisterciënzers de 
Lambertuskerk in Wouw en woonden ze in de 
oude pastorie aan de Bergsestraat, die nu aan 
de rand van het Catharinapark te vinden is. 
De lezing is gratis toegankelijk ook voor niet-
leden van de vereniging. 
 

Genealogiewerkgroep is nog steeds actief 
 
Binnen onze vereniging is nog steeds een kleine genealogiewerkgroep actief. Frank Schijven en 
René Hermans verzamelen de stamboomgegevens en werken die wekelijks bij om op deze manier 
Wouwse gezinnen en families te reconstrueren. 
Dat gebeurt met het programma Aldfaer en momenteel worden de burgerlijke standgegevens tot 
1920 aangevuld en worden de gegevens van de DTB’s ingebracht. Met die gegevens wordt onder 
meer de serie geboortes uit 1900 in het tijdschrift gemaakt door Frank Schijven. Aan de hand van 
de gegevens uit de computer, aangevuld met persoonskaart van het Centraal Bureau voor 
Genealogie beschrijft hij per maand welke mensen in 1900 werden geboren en wat er van hen 
geworden is. Deze serie gaat de komende jaren nog door, want Frank is op dit moment nog maar 
gevorderd tot april van dat jaar. De serie wordt verluchtigd met bidprentjes uit de collectie van de 
Vierschaer die door Annelies Cuperus wordt bijgehouden. Cees Cuperus is destijds met de serie 
begonnen, maar toen de maand januari 1900 was gepubliceerd overleed hij zeer onverwacht. 
Wilt u de gegevens inzien van de genealogische werkgroep, dan kan dat op de dinsdagen dat het 
Heemhuys geopend is of op afspraak. 
 

Christ Boden in het zonnetje gezet tijdens vrijwilligersavond 
 
Op zaterdag 3 september bood het bestuur van De Vierschaer aan haar vrijwilligers weer een 
barbecueavond aan om hen te bedanken voor het werk wat het afgelopen jaar is verricht. Of het 
nu om het brandweermuseum gaat en de houtzagerij of om bestuurswerkzaamheden, sjouwen 
van boeken, rondbrengen van boekjes of redactiewerk. Alles wat mensen op vrijwilliger basis 
voor de vereniging doen is belangrijk. 
Tijdens de avond werd Christ Boden uit Wouwse Plantage in het zonnetje gezet, omdat mede 



dankzij hem de vereniging welkom is op het 
landgoed Wouwse Plantage. Daar staat ook 
het brandweermuseum en ligt de houtzagerij. 
Een flink deel van de verenigingsactiviteiten 
vinden daar ook plaats. Vandaar dat voorzitter 
André Dingemans hem in het zonnetjes zette. 
Directe aanleiding was eigenlijk het feit dat 
Christ een week eerder 25 jaar in dienst was 
van de landgoedeigenaren. 
Na het feestelijke woordje en de over-
handiging van de mand met Wouwse 
producten konden de bijna 50 aanwezigen 
weer genieten van heerlijke salades en vlees 

van de BBQ-mannen uit Moerstraten. 
 

Wouwse winkeltjes 
Er wordt op dit moment hard gewerkt om een boek samen te stellen over Wouwse winkels 
en bedrijven uit de periode 1950-1975. Zowel uit eigen ervaring als uit het archief hebben 
we al de nodige informatie, maar graag willen we de medewerking van onze lezers inroepen. 
Wie iets kan vertellen over de vele winkels die toen in het dorp Wouw waren of wie foto’s 
heeft van die winkels, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant is altijd welkom. U kunt 
contact opnemen met René Hermans (0165 301 821). 
 

Bijzondere Wouwse scheurkalender voor 2017 
 

Wouw krijgt een bijzondere scheurkalender. In De Krant 
staan maandelijks de verstrooidheden van Kobus en 
Kwiebus. Dat zijn cryptische woordgrapjes ontsproten aan 
het brein van Karel Schrooyen. Zijn verzameling is zo groot 
geworden dat er met gemak een scheurkalender van 
uitgegeven kan wor-
den. Het resultaat is 
een leuke drie cen-
timeter dikke dagka-
lender geworden met 
365 komische en 

cryptische woordgrappen. Hierdoor zorgen de 
melkbussen Kwiebus & Ko dat elke nieuwe dag van het 
volgende jaar met een leuke kwinkslag begint.  
Sinds 15 juni 2012 staan in Wouw twee enorme 
melkbussen langs de A58. Zij staan symbool voor het 
rijke agrarische verleden van deze streek. Tijdens de 
onthulling kregen ze de namen Kobus en Kwiebus mee. 
Deze woordspeling was de aanzet voor deze 
verzameling van samengestelde woorden met hun om-
schrijving. Met de kalender wordt de bekendheid van 
Wouw verder uitgedragen. Maar puzzelaars uit het 
Nederlands taalgebied kunnen er, ook zonder de 
Wouwse oorsprong te kennen, er zeker plezier aan 
beleven. De kalender is vanaf oktober te koop bij de 
VVV in Wouw, Primera en de Wouwse Drukkerij. (€12,95) 
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