
 

 

 

 

Van de voorzitter 
 

Het derde kwartaal 2018, met daarin altijd de zomervakantiemaanden juli en 
augustus is over het algemeen een rustige periode voor de activiteiten van ‘De 
Vierschaer’. Toch hebben we aan drie evenementen deelgenomen of die zelf 
georganiseerd. 
Onze deelname aan een tentoonstelling in Markant in Wouw met als onderwerp de 
historie van de Wouwse waterpompen voor de eerste watervoorziening van de 
bevolking 250 jaar geleden. Deze tentoonstelling werd op zondagmiddag 19 augustus 
om 14.00 uur officieel geopend. René Hermans ging daarna met een kort historisch 
overzicht in op de ontwikkeling en het belang van de waterpompen in het algemeen, 
maar in het bijzonder in Wouw. Het verval of soms zelfs afbraak van de pompen, 
nadat deze overbodig werden door aansluiting op het eerste waterleidingsysteem in 
1942, gevolgd door het latere besef tot restauratie van de pompen om deze 
monumenten als cultureel erfgoed voor de toekomst veilig te stellen. Dat is mooi 
gelukt! Met een prachtige fotocollectie van pompen uit het archief van ‘De 

Vierschaer’ met begeleidende 
tekst, werd een meterslange 
glazen vitrinewand volledig 
gevuld.  
Op zaterdag 8 september hebben 
we, met de inzet van vrijwilligers 
mede invulling gegeven aan de 
Open Monumenten Dag op het 
Landgoed in Wouwse Plantage 
door openstelling van het 
brandweermuseum en de 

houtzagerij. Ook werden rondleidingen verzorgd langs de gebouwen en werd 
informatie gegeven over de historie ervan en hun directe omgeving. 
Verder kunnen wij u het succes van een geslaagde boekenmarkt melden op zaterdag 
8 en zondag 9 september tijdens de Wouwse kermis in de voormalige bibliotheek 
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naast De Geerhoek. Een nieuw initiatief op een nieuwe locatie op een nieuw moment, 
met minder gesjouw, omdat de voorraad boeken al in opslag aanwezig was. Deze 
boeken zijn vooraf gesorteerd door René en Adriënne Hermans, Annelies Cuperus,  
Ellen Hermans, Frank Schijven en Bart van Oudheusden op bruikbaarheid en in 
rubrieken in dozen overzichtelijk gepresenteerd. Zij konden na afloop van de 
boekenmarkt naar tevredenheid een bedrag van netto € 292 aan de vereniging 
toebedelen. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.  
Op zaterdag 22 september stond de vierde activiteit van dit kwartaal gepland met 
een excursie naar Dendermonde. Een verslag kunt u in de volgende nieuwsbrief 
lezen.  
 

André Dingemans, voorzitter Hkk. ‘De Vierschaer’ 
 

AGENDA 
 

De agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit: 
• Donderdag 20 september Bestuursvergadering. 
• Zondag 23 september Expositie Wouwse pompen in Markant (15 tot 17 uur) 
• Zaterdag 22 september: Vierschaerreis naar België. 
• Dinsdag 25 september Heemhuys open van 13.30 tot 16.00 uur. 
• September Tijdschrift 2018-3. 
• Dinsdag 9 oktober Heemhuys open van 13.30 tot 16.00 uur. 
• Dinsdag 23 oktober Heemhuys open van 13.30 tot 16.00 uur. 
• Donderdag 25 oktober. Bestuursvergadering. 
• Zondag 28 oktober om 11.uur Lezing over de Wouwse pompen. 
• Dinsdag 13 november Heemhuys open van 13.30 tot 16.00 uur. 
• Donderdag 22 november. Bestuursvergadering. 
• Vrijdag 23 november Regionale heemquiz in de Geerhoek om 19.30 uur 
• Dinsdag 27 november Heemhuys open van 13.30 tot 16.00 uur. 
• Dinsdag 11 december Heemhuys open van 13.30 tot 16.00 uur. 
• Donderdag 13 december. Bestuursvergadering. 
• December Tijdschrift 2018-4. 
•  

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

Op de roze kubus in de etalage van het 
Heemhuys aan de Bergsestraat lag de 
afgelopen maand weer een voorwerp. Het 
was een optromptang om (loden) buizen mee 
op te trompen. (oprekken). De oplossing 
kwam deze keer van ver en Richard Hanique 
uit Den Haag wist het goede antwoord. We 
kregen slechts twee oplossingen. Voorwerp augustus 



 De tweede oplossing was bovendien foutief, want deze 
inzender had het over een blikschaar, maar met deze 
tang valt echt niet te knippen. 
Tot 1 november ligt er een nieuw voorwerp op de roze 
kubus bij de VVV. Op bijgaande foto is te zien welk 
voorwerp dat is. U moet daarbij even de roze kleur en 
het gezichtje aan de bovenkant vergeten, want dat 
heeft niets met het voorwerp te maken. Het is de 
vrijheid van een Wouwse kunstenaar die zich op dit 
historische voorwerp heeft uitgeleefd. 
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, Bergsestraat 1 in Wouw, maar u mag ook per mail reageren op 
martel6@hetnet.nl. (tot en met 31 oktober). 

 
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 vier uur.  
 
 

dinsdag 25 september    dinsdag 9 oktober     dinsdag 23 oktober 
dinsdag 13 november    dinsdag 27 november    dinsdag 11 december 
Steeds van 13.30 tot 16.00 uur  
 

 
 

Op zondag 28 oktober lezing over de 
Wouwse pompen en 

watervoorziening in het dorp 
 
Dit jaar staan de hardstenen pompen 250 jaar op de Markt in 
Wouw. Ter gelegenheid daarvan worden de pompfeesten 
gehouden. Een onderdeel is een lezing van ongeveer een uur 
over de Wouwse pompen en de watervoorziening in het dorp. 
Die lezing vindt plaats op zondag 28 oktober om elf uur in 
de zaal van ‘In den Veehandel’. René Hermans heeft 
onderzoek gedaan naar de watervoorziening in vroegere tijd, 
de pompen op de Markt en de aanleg van de waterleiding in 
de twintigste eeuw. 
De lezing is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden. 

Voorwerp oktober 
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Wel staat er na afloop een bus om een eventuele vrijwillige bijdrage in te deponeren. Die 
komt ten goede aan de Wouwse heemkundekring en de Stichting Kasteel van Wouw.  
Tekenaar Eric van der Heijden heeft een speciale tekening van de marktpompen 
gemaakt en de  Wouwse jeugd kan een kleurplaat inleveren waar enkele prijsjes voor 
beschikbaar zijn. 
 

Expositie Pompen in Markant tot 28 oktober 
 
Zondag 19 augustus is in de trouwzaal van Markant aan de Wouwse 
Markt een expositie geopend met foto’s van de Fotoclub Wouw en oude 
ansichten van heemkundekring De Vierschaer. 
De leden van de  fotoclub leverden foto’s van dorps- en stadspompen uit 
steden en dorpen in West-Europa en na een selectie kwamen de mooiste 
foto’s in Markant te hangen. De oude ansichten van de heemkundekring 
werden uitvergroot en vormen nu een serie die loopt van begin 1900 tot 
nu. Na de expositie zijn alle foto’s voor de liefhebbers ook te koop. 
René Hermans opende op 19 augus-
tus de expositie met een kort woordje 
waarin hij de historie van de Wouwse 
watervoorziening aanhaalde vanaf 
de IJzertijd tot de aanleg van de 
waterleiding. 
Wie belangstelling heeft, kan elke 
zondag tussen 14.00 en 17.00 uur 
gratis terecht bij de expositie. Wie nog 
meer wil weten kan het boekje over de 
Wouwse pompen aanschaffen op de 
tentoonstelling. 
 

Boekenmarkt in De Geerhoek een succes 
 
Tijdens de braderie in Wouw 
werden we dit jaar niet gevraagd om 
onze boekenmarkt te houden. Dat 
kwam eigenlijk goed uit, want we 
hadden niet genoeg vrijwilligers om 
de zaak te bemannen. We weken 
daarom dit jaar uit naar het 
kermisweekend in het dorp. 
Zaterdag 8 en zondag 9 september 
werden in de ruimte van de 

vroegere bibliotheek zo’n 170 bananendozen met boeken, platen, CD’s en DVD’s 
uitgestald. Na enkele dagen werken, konden we ze zelfs gesorteerd aanbieden: 
romans, streekromans, kinderboeken, naslagwerken, militair en oorlogen en nog 
veel meer categorieën. Op schrijver zetten was echter te veel werk. 



Vooral zaterdag was het lekker druk en kwamen er heel wat mensen een kijkje 
nemen en boeken aanschaffen. Voor de prijs van één tot drie euro behoefde men 
dat niet te laten. 
Gezien het succes en het feit dat nu alles uitgezocht is, is besloten om voortaan 
één of twee keer per jaar een dergelijke boekenmarkt in De Geerhoek te houden 
zolang we daar nog over ruimte kunnen beschikken. Natuurlijk bent u daar dan 
van harte welkom. 
 

Regionale heemkundequiz op 23 november in Wouw 
 
Altijd al een keer de regionale quiz van heemkundigen willen bijwonen? Die 
kans krijgt u op 23 november in De Geerhoek. Onze vereniging won vorig jaar 
de quiz in Etten-Leur en dat betekent dat we dit jaar deze quiz weer mogen 
organiseren. En publiek is daar van harte welkom. 

 
 
De avond begint om 19.00 uur met de ontvangst van de teams (maximaal 20 
stuks), terwijl de quiz zelf om half acht van start gaat. Er worden, 
traditiegetrouw voor de pauze vier theorierondes en twee doe-vragen 
afgewerkt en na de pauze opnieuw vier theorierondes en twee doe-vragen. Een 
vijfkoppige jury zorgt voor het nakijkwerk en aan het eind van de avond zal 
onze voorzitter, André Dingemans, de trofee uitreiken. 

Een foto van de regionale quiz in 2014 in de Geerhoek 



De presentatie van de avond is in handen van Willem-Jan Joachems, die bij 
Omroep Brabant de nodige ervaring in presenteren heeft opgedaan en voor 
een leuke avond zal zorgen. 
Inmiddels is een team met Frank Schijven, Dianne Melis, Adriënne Hermans, 
Karel Schrooyen, Kees Bovée, Willem-Jan Joachems, Toon Schijven, Ton de 
Bruijn en René Hermans aan de slag om de vragen te maken en de avond uit te 
werken. 
Voor toehoorders wordt een deel van de zaal gereserveerd. Iedereen is gratis 
welkom, maar consumpties zijn wel voor eigen rekening. Tot ziens op 23 
november! 
 

Vrijwilligers gezocht bij het Kasteel van Wouw 
 

De Stichting Kasteel van Wouw is 
voortgekomen uit de archeologische 
werkgroep van heemkundekring ‘De 
Vierschaer’. Deze stichting is momenteel 
erg actief op de Kasteelweide. De 
afgelopen drie jaar is er onderzoek gedaan 
en de weide is nu voor 30 jaar in erfpacht 
bij de stichting. 
Bij het onderzoek zijn nogal wat scherven 
te voorschijn gekomen. Die liggen 
opgeslagen in het archeologisch depot in 
Bergen op Zoom en elke woensdagochtend 
gaat een klein groepje aan de slag om de 

scherven grondig te wassen en uit te zoeken. 
Omdat er zoveel scherven zijn, wil men de 
activiteiten uitbreiden naar andere dagen. Daar zijn 
vrijwilligers voor nodig die precies kunnen werken. 
De Stichting Kasteel van Wouw beschikt wel over 
24 vrijwilligers, maar een deel van deze mensen 
werkt nog gewoon. 
Daarom is men op zoek naar mensen die willen 
helpen en misschien zijn er onder de leden van de 
Vierschaer wel actievelingen die een handje toe 
willen steken. Voor informatie kan men contact 
opnemen met René Hermans (0165 30 18 21). 
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Frans Schuurbiers blijft bestuurslid 
Door een fout bij het opmaken van het tijdschrift 
door de redactie is op de laatste pagina de naam 

van bestuurslid Frans Schuurbiers weggevallen. Frans 
is en blijft wel bestuurslid van de vereniging. In het 
volgende tijdschrift kunt u zijn naam en gegevens 

weer vinden.  
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