
 

 

 

 

Van de voorzitter 
 

Verkoop van de antieke inventaris in het kasteel op het Landgoed Plantage 
Centrum 

 
Het kasteel op het Landgoed Wouwse Plantage is het volgende gebouw dat gerenoveerd gaat 
worden en daarom wordt het helemaal ontruimd. De heer Eric Speeckaert heeft als eigenaar 
een beroep gedaan op onze heemkundekring om daarbij behulpzaam te zijn met vrijwilligers en 
als tegenprestatie een financiële vergoeding voor de kas van ‘De Vierschaer’. 
Na drie voorbesprekingen met de heer Speeckaert en de rentmeester de heer P. Overwater 

hebben we een kerngroep of werkgroep 
geformeerd die het geheel gaat 
aansturen om alles in goede banen te 
leiden. De eerste bespreking met de 
werkgroep op het kasteel was op 
donderdag 5 april om 15.00 uur en toen 
werd er een stappenplan afgesproken. 
De streefdatum is tweede pinksterdag, 
21 mei 2018. De haalbaarheid van deze 
datum is uiteraard afhankelijk van het 
aantal vrijwilligers, dat voor ‘De 
Vierschaer’ op die dag beschikbaar is. 
We moeten dan zeker uitgaan van 
minstens vijftien personen. 
Bij de werkzaamheden moeten we 
denken aan helpen bij het parkeren en 

entree heffen bij de ingang van het kasteel. In het kasteel hebben we een bezetting van twee 
personen per kamer op de begane grond en in de hal nodig. Verder nog nader in te vullen 
horeca op het terrein. 
Daarnaast wordt er diezelfde dag in de gerenoveerde schuur schuin tegenover het kasteeltje 
een rommelmarkt gehouden van de wat minder courante spullen uit het kasteel. De opbrengst 
van die rommelmarkt komt helemaal ten goede aan ‘De Vierschaer.’ 
De houtzagerij en het brandweermuseum worden 
nog benaderd om die dag ook open te zijn voor het 
publiek, zodat er wat extra vermaak is. 
Als dit evenement definitief doorgaat, is het precies 
35 jaar geleden dat ‘De Vierschaer ’haar eerste 
Landgoeddagen presenteerde en het landgoed dus 
voor het eerst toegankelijk werd voor het brede 
publiek. 
Het bestuur gaat samen met de werkgroep dit 
project tot een succes proberen te maken en 
danken bij voorbaat al de vrijwilligers die zich door 
dit schrijven aangemoedigd weten. Vrijwilligers 
hoeven niet persé lid te zijn van ‘De Vierschaer ‘. 
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Kennissen, familie, vrienden, maar ook actieve vrijwilligers van een andere vereniging zijn 
welkom. Voor de vrijwilligers zou het een uitdaging kunnen zijn om een dag in en om het 
kasteel te mogen vertoeven. 
Een unieke kans om een dag lang van generaties nostalgie te kunnen genieten. We houden u 
op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 
André Dingemans, voorzitter Hkk. ‘De Vierschaer’ 
 

Meehelpen als vrijwilliger op 21 mei (tweede 
pinksterdag)? 

 
Meld je nu al aan bij voorzitter André Dingemans telefoon 0165 301 426 of 
camdingemans@home.nl, bij secretaris Toon Schijven telefoon 06 1101 1997 of 
secretaris@de-vierschaer-wouw.nl of bij Karel Schrooyen kschrooyen@home.nl.  
Zij kunnen ook alles vertellen over de voorbereidingen waarvoor mensen nodig zijn en wat er 
verder verwacht wordt. 

 
 

AGENDA 
 

De agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit: 
• Dinsdag 17 april Heemhuys open van 13.30 tot 16.30 uur 
• Dinsdag 1 mei Heemhuys open van 13.30 tot 16.30 uur 
• Dinsdag 15 mei Heemhuys open van 13.30 tot 16.30 uur 
• Dinsdag 5 juni Heemhuys open van 13.30 tot 16.30 uur 
• Juni Tijschrift 2018-2 
• Zondag 10 juni braderie in Wouw met boekenmarkt. (Dit is nog niet zeker, omdat de 

braderie dit jaar door een andere organisatie op touw wordt gezet). 
• Dinsdag 19 juni Heemhuys open van 13.30 tot 16.30 uur 
• Dinsdag 3 juli Heemhuys open van 13.30 tot 16.30 uur 
• Zaterdag 15 september: Vierschaerreis naar België. Bestemming en bijzonderheden volgen 
• September Tijdschrift 2018-3 
• December Tijdschrift 2018-4 
 
 

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

WOUW – Op de roze kubus in de etalage van het Heemhuys aan de Bergsestraat stond 
de afgelopen maand weer een bijzonder voorwerp.  
Het was een handwarmer beschikbaar 
gesteld door Piet Meul. Deze zak 
handwarmers zijn trouwens ook nu nog te 
koop en werken meestal met 
aanstekerbenzine. Sommige inzenders 
schreven dat het een pocketwarmer was 
die ook gebruikt kon worden om 
handschoenen te verwarmen. Als die 
inzendingen hebben we natuurlijk goed 
gerekend. We kregen in totaal zeven goede 
inzendingen binnen en dat betekende dat 
we weer moesten loten. 
Piet van Merode uit de Lenaertsstraat 
kwam als winnaar tevoorschijn. Hij krijgt 
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zijn prijsje thuisbezorgd. 
Tot 1 mei 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, maar u mag ook per mail reageren op martel6@hetnet.nl. 
 

Huub Jonckheere wint Vierschaertrofee 
 
Tijdens de jaarvergadering op 16 maart waren slechts zestien personen aanwezig om 
mee te doen aan de jaarlijkse strijd om de Vierschaertrofee. Aan het eind van de avond 
werd Huub Jonckheere uitgeroepen tot winnaar in 2018. 
René Hermans, de winnaar in 2017, had dit jaar de quiz gemaakt met vier theorierondes en drie 
doevragen. Bij de theorievragen kwamen steeds dezelfde categorieën terug: Wouw, Heerle, 
Wouwse Plantage, Moerstraten, 1918, de watersnoodramp in 1953, actueel, sport, algemeen 
en metaal. Om een voorbeeld te geven. Bij de omschrijving: Vuile strepen wegpoetsen, moest 
het woord ‘vegen’ ingevuld worden. Het werkwoord wegpoetsen = vegen en het zelfstandig 
naamwoord vuile strepen zijn vegen. 
Na dit deel van de quiz kwam het team met Huub Jonckheere, Ton de Bruijn, Maria 
Uijtdewilligen en André Dingemans als winnaar uit de strijd. Zij moesten het individueel tegen 
elkaar opnemen in een ‘Wouwse ronde’. Daar kwam Huub als winnaar uit voor Ton de Bruijn. 
Het verschil tussen hun beiden bedroeg slechts één punt. Maria en André eindigden gelijk op de 
derde plaats. Uit handen van René Hermans kreeg Huub de trofee uitgereikt en van voorzitter 
André Dingemans mocht hij een Wouws pakket in ontvangst nemen. 

 

Contributie gaat in 2019 iets omhoog 
 
Tijdens de jaarvergadering bleek dat de kosten van het vervaardigen en verzenden van het 
tijdschrift weer hoger zijn geworden. Daardoor liggen de kosten van het tijdschrift per lid 
bijna net zo hoog als de contributie. Dit jaar wordt de oude prijs nog gehandhaafd, maar 
volgend jaar wordt € 18,00 gevraagd bij automatische afschrijving en € 20,00 als een 
rekening of in incasso gestuurd moet worden. 
Dat bedrag ligt altijd nog lager dan bij veel kringen in de rest van Brabant. Voor dat geld 
kunnen leden bovendien met korting deelnemen aan de jaarlijkse uitstap, de lezingen 
bezoeken en gebruik maken van informatie vanuit de kring. Mogelijk dat er dit jaar ook 
weer een wandeling wordt verzorgd of een fietstocht. 
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Heemhuys kan (nog) bezocht worden 
 

WOUW – Het Heemhuys aan de Bergsestraat 1 blijft ook de komende maanden regelmatig open. Niet alle 
boeken en materialen zijn voorhanden, maar wij staan u graag te woord. Wel kunt u voortaan alleen in de 
middag terecht van half twee tot half vijf.  
 

dinsdag 17 april  dinsdag 1 mei  dinsdag 15 mei 
dinsdag 5 juni  dinsdag 19 juni  dinsdag 3 juli 
Steeds van 13.30 tot 16.30 uur  

 
De openingstijden zijn van 13.30 tot 16.30 uur. Mocht 
u op andere tijden iets willen weten, dan kunt u altijd 
telefonisch contact opnemen of een mailtje sturen. 
(Zie de gegevens in de colofon) 
Begin juli gaan we kijken of het nog zinvol is om het 
Heemhuys te bemannen, omdat er middagen zijn dat 
er helemaal niemand komt. Wij houden u verder op de 
hoogte. 
 
 

 
 
 

  Jaarlijkse Vierschaerreis op zaterdag 15 september 
 
Kees Bovée is druk bezig met het voorbereiden van de jaarlijkse reis. Definitief kan hij er nog 
weinig over zeggen, maar de bus is vastgelegd voor zaterdag 15 september. Noteer die alvast 
in uw agenda. 
De tocht gaat bijna zeker richting België en Kees probeert weer een verrassend programma 
samen te stellen met een lunch en voor een redelijke prijs. Die zal mogelijk iets hoger komen te 
liggen dan vorig jaar. 
Houd onze nieuwsbrief en de kranten in de gaten, want als we meer weten zullen we dat aan 
onze leden laten weten. Ook dit jaar kunnen niet-leden mee, maar die betalen wel wat meer 
voor de reis, omdat die kostendekkend moet zijn. 

 
Uit de oude doos. 

Wie is dit en waar is deze foto 
genomen? 
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