
 1
 

 

Jaarverslag 2010 
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Algemeen 
 
Heemkundekring “De Vierschaer”  opgericht 10 september 1982, opereert als een zelfstandige 
vereniging, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda, en is aangesloten bij de Stichting 
Brabants Heem, waarin 119 Brabantse heemkundekringen en bijna 30.000 heemkundigen zijn 
aangesloten.  

 
Statutaire doelstelling: 
 
De vereniging heeft ten doel: 
 

- De voormalige gemeente Wouw op elk gebied, dat onder het begrip heemkunde valt, te 
bestuderen en te onderzoeken; 

- in brede kring belangstelling te wekken voor de eigen streek en bevolking; 
- te ijveren voor het behoud van het eigen karakter en de schoonheid van dorp en 

omgeving en van cultuurhistorische en heemkundig waardevolle zaken.  
 

Bestuur  
 
Ook dit jaar ging het resterende bestuur verder zonder voorzitter, secretaris en penningmeester en 
met deze minimale bezetting werden de taken gedeeltelijk door de overige bestuursleden 
waargenomen.  
 
Op 31 december 2010 had het de volgende samenstelling: 
 
Voorzitter: vacant 
  
Vice-voorzitter: vacant 
  
Penningmeester: vacant 
  
Lid: Frans Schuurbiers (vanaf 1995) 
 Roosendaalsestraat 12 
 4724 AC Wouw 
    
Lid: Kees Hoendervangers (vanaf maart 2004) 
 Roosendaalsestraat 37 
 4724 AA Wouw 
  
Lid: Nori Jaspers ( vanaf maart 2007 ) 
 Markiezenstraat 22 
 4724 BB Wouw  
  
Lid:                                     Jeroen van den Beemt (vanaf maart 2008) 

                                    Herelsestraat 13 
                                    4726  AA  Heerle   
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De heer Toon Schijven uit Roosendaal woonde in de loop van het verslagjaar de vergaderingen van 
het bestuur bij. Hij maakte een inventarisatie van de aanwezige dossiers en notuleerde de bestuurs- 
vergaderingen. 
Het bestuur riep in de nieuwsbrief van januari alle leden op om in een speciale bijeenkomst op 7 april 
2010 de ernstige situatie te bespreken, waarin de vereniging was gekomen. De zittende 
bestuursleden ambieerden de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester niet. Als gevolg 
van deze bijzondere vergadering gaven de heren Kees Bovée, André Dingemans en Jules 
Hoendervangers zich als kandidaat-bestuursleden op en woonden vanaf april de vergaderingen van 
het bestuur bij. Annie Bovée sloot zich ook aan bij het bestuur en nam het penningmeesterschap 
waar. 
Het bestuur vergaderde in 2010 tien keer. In het bijzonder ging de aandacht uit naar de te verdelen 
bestuursfuncties, de activiteiten en de toekomst van de panden Kloosterstraat 9 -11.  
 

Ledenvergadering  
 
De algemene ledenvergadering werd gehouden op vrijdag 5 maart 2010.  

 
Leden en begunstigers  
 
Op 1 januari 2010 was het aantal leden en begunstigers 509; op 1 januari 2011 telden we 470 leden 
en begunstigers. Evenals vorig jaar een lichte terugval o.a. door verhuizingen, opzeggingen door 
desinteresse en overlijden. Vanaf dit jaar kregen ook de begunstigers de nieuwsbrief. 
 

Vrijwilligers  
 
Meer dan 50 vrijwilligers waren weer bereid om hun steentje bij te dragen aan het werk van de 
vereniging. Vol enthousiasme zetten zij zich in binnen de werkgroepen en natuurlijk het bestuur. Het is 
geweldig, dat we telkens weer kunnen bogen op dat stevige fundament van mensen die vrijwillig hun 
tijd en energie geven.  
De traditionele vrijwilligersavond werd gehouden op zaterdag 10 juli op het landgoed Wouwse 
Plantage in de vorm van een barbecue.  

 
Werkgroepen 
 
Werkgroep Archeologie en Kasteel  
De werkgroep, bestaande uit Kees Hoendervangers, René Hermans, Ron Bakx en Gerard Haast  
heeft de werkzaamheden van voorgaande jaren voortgezet. Als eerste zijn de laatste archiefstukken 
verder nagezocht en omgezet en is het archiefonderzoek zover afgerond. Alle resultaten van 
onderzoek op het terrein en archief zijn als ruw materiaal uitgewerkt en worden in 2011 verder 
bewerkt, zodat het een mooie uitgave zal worden, dit in samenwerking met het Gemeentearchief 
Roosendaal. 
Het onderzoek heeft jammerlijk inzichtelijk gemaakt, dat er op het kasteelterrein veel bomen in 1996 
zijn aangeplant op of nabij fundaties en andere belangrijke grondsporen. De werkgroep heeft hierover 
een adviesrapport opgesteld en aan de gemeente Roosendaal verzocht deze bomen te snoeien. Deze 
werkzaamheden zijn in het najaar afgerond. Als volgende stap heeft de werkgroep in gedachten om 
meer fysiek met het terrein te doen. Gelet op het feit, dat dit politiek, juridisch en financieel een lastig 
traject is, heeft de werkgroep besloten deze vervolgactiviteiten onder te brengen in een stichting. Deze 
zal medio 2011 opgericht worden. In het verslagjaar is reeds begonnen met diverse zaken, zoals een 
logo en een website. Ook heeft het eerste contact met de gemeente Roosendaal plaatsgevonden. 
In overleg met de gemeentelijke archeoloog heeft de werkgroep een booronderzoek uitgevoerd in 
Moerstraten op de nieuwbouwlocatie “De Gebrande Hoef”. Doordat er een boomkweker actief is 
geweest, was de grond reeds zwaar verstoord en konden er geen oude sporen ontdekt worden. Ook 
op enkele andere toekomstige projecten heeft de werkgroep de gemeentelijke archeoloog van advies 
gediend. 
Ook hebben enkele leden de archeologische bijeenkomsten vanuit Brabants Heem bijgewoond.  
 
Werkgroep Bidprentjes  
De werkgroep bidprentjes, bestaande uit Annelies Cuperus-Vissenberg en Cees Cuperus, hebben 
een vrij rustig jaar achter de rug. De verzameling is uitgebreid met zo‟n 400 stuks. Totaal telt onze 
verzameling nu 24.812 stuks, waarmee we nog steeds één van de grootste verzamelingen hebben 
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van Noord-Brabant. De eerste verzameling bestaat uit prentjes van personen uit Wouw en de tweede 
verzameling uit de dubbele prentjes van Wouw plus prentjes van personen van buiten Wouw. We 
hadden gehoopt de 25.000 stuks te halen, maar dat is dus net niet gelukt. Dit komt onder andere, 
doordat we ca. 150 stuks (van de verzameling buiten Wouw) hebben weggegeven aan andere 
heemkundekringen en genealogen. 
De verzameling prentjes van personen uit of van Wouw is gegroeid naar 8.195 stuks! We kregen van 
anonieme personen prentjes in de brievenbus; we hebben geruild met c.q. gekregen van andere 
heemkundekringen, o.a. heemkundekring “Halchterth” uit Halsteren. Van de families Dekkers, Heijnen, 
Huygen en Voorheijen kregen we de prentjes via bestuursleden of persoonlijk. Van de familie Musters 
– de Ree uit Roosendaal kregen we ruim 200 prentjes voor onze verzameling.  
Alle prentjes zijn ingevoerd in de computer, ingeraamd en opgeborgen in albums, zodat de 
verzameling er weer keurig bij staat en voor iedereen is in te zien. Het oudste prentje van de 
verzameling van Wouw dateert uit 1833 met de naam Julia Helena de Plönnies, die geboren is op 28 
oktober 1805 in Geertruidenberg en overleden is te Wouw op 12 september 1833. We hebben 350 
prentjes uit de 19

e
 eeuw! 

In het tijdschrift van de vereniging wordt periodiek een bijdrage geleverd in de vorm van artikel over 
bidprentjes onder de titel: “Uit de Santenkraam van de Vierschaer”. Al met al is 2010 een rustig en 
mooi verzameljaar geweest. Bedankt! 
 
Werkgroep BIR (Beheren, Inventariseren en Registreren  
De werkgroep BIR bestaat uit: Frans Schuurbiers en Annelies Cuperus-Vissenberg. 
Voor de werkgroep was het verslagjaar een rustig jaar en er waren geen in het oog springende 
activiteiten. Het wachten is eigenlijk op de komende verhuizing. Alleen de vraag is nog: waarheen? 
Wellicht dat ze het komende jaar hier uitsluitsel over krijgen. Afwachten dus! 
 
Werkgroep Brandweermuseum  
In het verslagjaar zijn door de werkgroep, door de vele activiteiten op de Brabantse Kastelendag, 
Harvest Fair en de Kerstfair, heel veel werkzaamheden verricht met het ontruimen en later weer het 
inruimen van de loodsen. 
Nedalco Bergen op Zoom heeft een Mercedes L 608D aan het museum geschonken. Dit „nieuwe‟ 
voertuig uit 1975 heeft een kilometerstand van 7.000 kilometers. Ideaal voor het maken van rondritjes, 
omdat dit voertuig gekeurd en verzekerd is. 
Smurfit Kappa heeft haar golfkartonfabriek in Oudenbosch gesloten en een voertuig aan het museum 
geschonken. Dit betreft een Magirus 135D uit 1971. Aan dit voertuig zal nog het een en ander moeten 
gebeuren. 
De stoomclub van de Suiker Unie is bijna gereed met de restauratie van de stoomspuit uit 1920. 
Komend voorjaar 2011 zal deze spuit weer overgedragen worden, waardoor het museum in het bezit 
zal komen van een juweeltje. 
Van de grote houten ladder uit de kleine loods is een van de steunbalken door houtrot gebroken. De 
werkgroep houtzagerij zal trachten deze ladder te repareren. 
Omdat de werkgroep heel klein is, doet de werkgroep een oproep voor vrijwilligers. Een paar extra 
monteurs kunnen ze heel goed gebruiken. 
 
Werkgroep Distributie  
De werkgroep distributie bestaande uit Piet Meul, Liza Roozen, Jan Verbogt, Jan Matthijssen, Arno 
Melis, Piet Hoendervangers, Frans Schuurbiers, Rien Reijnders, Rien en Evi Jaspers, Annelies en 
Cees Cuperus zorgden als vanouds voor de verzending per post en de verspreiding in de kerkdorpen 
van de boekjes en de nieuwsbrieven. 
 
Werkgroep Fotoarchief  
Deze werkgroep bestaat uit Piet Hoendervangers. Regelmatig worden van particulieren mooie foto‟s 
over de dorpen ontvangen. Ook werd informatie verstrekt over diverse foto‟s uit de verzameling.  
 
Werkgroep Houtzagerij 
De werkgroep bestaat al een aantal jaren uit Jan van den Bergh, Eduard Hof, Gerrit Hopmans en 
Kees Roelands. Stipt iedere maandag zijn ze daar aanwezig om de wereldproblemen door te nemen 
en flink aan te pakken. Soms maken ze een excursie naar een andere zagerij of werkplaats. 
In het verslagjaar hebben ze de rails verlegd vanaf de zaag naar de houtopslagplaats. De lorrie is 
voorzien van nieuw houtwerk, de wielen zijn weer gangbaar gemaakt en het geheel is geschilderd. De 
lorrie wordt dus weer gebruikt om het gezaagde hout naar de houtopslagplaats te rijden in plaats van 
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erheen te dragen. De benodigde rails heeft de werkgroep om niet kunnen bemachtigen bij een 
houtzagerij te Essen. Voor deze houtzagerij hebben ze een platte riem gemaakt en geleverd. 
Tweede Pinksterdag heeft de werkgroep deelgenomen aan de Brabantse Kastelendag door het geven 
van zaagdemonstraties met vakkundige en humoristische uitleg. Ook werden een aantal oude 
gereedschappen, die te maken hebben met houtbewerking, uitgestald, zoals de houtzaagbok om 
bomen met de hand te zagen en de bijbehorende takel om deze bomen te tillen. De werkgroep zoekt 
echter nog steeds een aantal vrijwilligers – jonge sterke kerels – die hierop een demonstratie 
houtzagen kunnen geven. 
Ook op de Harvest Fair zijn zaagdemonstraties gegeven. Voor hen ook weer een geslaagde dag met 
veel publieke belangstelling. 
In het bos werden diverse bruggetjes van een aantal nieuwe planken voorzien. Toch altijd weer een 
heel tijdrovend karwei, maar ze mogen daarvoor de tractor met platte kar van het landgoed gebruiken 
om zichzelf en het gereedschap daar ter plaatse te krijgen. Tevens werd de tractor ook gebruikt om 
een aantal vrij zware bomen, die omgevallen waren, uit het bos te halen. 
Een aantal eiken bomen werden verzaagd tot balken en planken en deze liggen nu bij de zagerij te 
drogen om gebruikt te gaan worden voor restauratiewerkzaamheden. Deze bomen hebben ze 
gekregen van de gemeente Bergen op Zoom. 
De werkgroep is gastheer geweest voor de Probusclub. De leden van deze club hebben onder 
begeleiding van een deskundig bosbouwingenieur een wandeling door het bos gemaakt. Na afloop 
mocht deze groep even op adem bomen en de houtzagerij bewonderen. Het is opvallend, dat veel 
mensen totaal geen idee hebben van het bestaan van dit prachtige landgoed met zijn bebouwing en 
bijzondere bomensoorten. Regelmatig wordt er geïnformeerd naar de mogelijkheden voor het krijgen 
van een rondleiding. 
 
Werkgroep Kinderspelen  
Dianne Melis heeft de kinderspelen een vijftal maal uitgeleend, deels voor geld en deels gratis als een 
soort sponsoring o.a. aan K.B.O. Wouw in verband met de viering van het jubileum en aan de  Pandits 
Bergen op Zoom, die er echter in verband met te weinig deelnemers geen gebruik van hebben 
gemaakt. 
 
Werkgroep Redactie 
De redactie, bestaande uit Piet Hoendervangers, Huub Jonckheere, Jan de Bont, Kees Hellemons en 
Kees Bovée, werd ondersteund door René Hermans en Frank Schijven voor advisering, het schrijven 
van teksten en correctie ervan. 
Dit jaar slaagde de redactie er in om net als vorig jaar een dubbelnummer en twee gewone nummers 
samen te stellen. 
Het eerste nummer van de achtentwintigste jaargang bestond uit 88 pagina‟s en een inlegvel en had 
een gevarieerde inhoud. Huub Jonckheere stelde het jaarverslag 2008 samen. Kees Bovée dook in de 
kranten en schreef over Wouw in het nieuws in 1958. Kees Hellemons had een zeer interessant 
interview met oud-wielrenner Peer Maas, die destijds met de beste coureurs meekoerste.  
René Hermans ging met twee onderwerpen aan de slag. Op de eerste plaats de familie Vos op 
Vinkenbroek, die een grote boerderij hadden en nog hebben aan het einde van de Bulkstraat aan de 
Vinkenbroeksestraat. Omdat de boerderij daar inmiddels honderd jaar stond, was dat voor Kees Vos 
aanleiding om een boekje samen te stellen. Aan de hand van de tekst maakte hij samen met René 
Hermans een artikel voor ons tijdschrift. Daar kwam nog een stukje genealogie bij met de nodige 
foto‟s. 
In 2009 bestond de Stichting Avondvierdaagse Wouw 40 jaar en dat jubileum werd uitbundig gevierd 
met de vele honderden wandelaars. René Hermans, tot 1 januari 2010 secretaris van deze club, 
schreef over deze 40 jaar. 
Het tweede en derde nummer was een dubbelnummer en bevatte 200 pagina‟s en had als titel: 
“Wouws ridder en ereburger Jacques Raaijmakers 1904-1973” en werd geschreven door Pieter van 
Leijsen. Als stiefzoon woonde hij in huis en werd door Jacques en zijn vrouw opgevoed. Hij werkte 
uren, dagen, weken en maanden aan het verzamelen van gegevens voor dit artikel. Ter gelegenheid 
van het feit, dat Jacques Raaijmakers het ereburgerschap van de gemeente Wouw ontving, schreef 
de auteur dit boekje. Het eerste exemplaar werd op zaterdag 28 augustus aangeboden aan de jongste 
zus Annie Raaijmakers in het Centrum voor Zorg en Wonen “Leonardushof” te Wouw. Voor de 
volledigheid zijn achter in het boekje een aantal belangrijke zaken in bijlagen opgenomen, zodat de 
lezers daar alle feiten, bestuursleden, genealogische feiten en chronologie op kunnen naslaan. 
Het vierde nummer met 94 pagina‟s begon met een bijdrage van Kees Bovée over het nieuws uit de 
vroegere gemeente Wouw uit het jaar 1959. Onze vaste auteur Henk Hellegers ging in de kranten van 
honderd jaar geleden op zoek naar het nieuws over de gemeente Wouw en vervolgde zijn serie over 
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de gemeente in het jaar 1910. Hij zocht ook in de archieven van de voormalige gemeente Wouw naar 
de onderwerpen, waar de raad zich in 1910 over boog. 
To Matthijssen uit Wouwse Plantage werd door een artikel over Heerle op een idee gebracht en groef 
voor dit artikel in haar geheugen. Het werd een interessant artikel met allerlei wetenswaardigheden 
over winkels en bedrijven uit het dorp Wouwse Plantage. 
Jan de Bont las in “De Waterschans” van onze Bergse zustervereniging een artikel over een 
ontvoering in Moerstraten van de hand van Marianne de Hoogh-Andriessen. Na toestemming nam hij 
dit over en vulde het artikel aan met genealogische gegevens. 
Cees Cuperus beschreef aan de hand van de uitgebreide collectie bidprentjes weer enkele opvallende 
exemplaren van Wouwse families in zijn rubriek “Uit de Santenkraam van de Vierschaer”. 
Tenslotte aan de hand van Huub Jonckheere het jaarverslag van de vereniging over het jaar 2009. 
Nogmaals deze oproep: de redactie is nog steeds op zoek naar een hoofdredacteur en versterking 
van het team schrijvers, omdat met ingang van 2011 de heer Kees Hellemons aangegeven heeft te 
stoppen met het redactiewerk. Piet Hoendervangers neemt zolang waar als interim-hoofdredacteur. 
 
Werkgroep Wouwse Molen  
Een werkgroep van de vereniging samen met Miranda en Ad, kinderen van de eigenaresse Mevrouw 
Gerda Potters onderzoeken de mogelijkheid om de exploitatie van korenmolen “De Arend” te 
verbeteren. De eigenaren van de molen hebben de ruimten onder de molen aangeboden aan onze 
vereniging, omdat die al enige tijd op zoek is naar een plaats, waar alle materialen opgeslagen 
kunnen worden, die de vereniging in de loop der jaren heeft gekregen. Daarnaast moet ook voor de 
oude kinderspelen opslagruimte gevonden worden. De werkgroep onder voorzitterschap van Arno 
Melis bestudeert nu de mogelijkheid om de molen te exploiteren. Dat zou betekenen, dat die weer 
regelmatig gaat draaien en dat de activiteiten van de vereniging vanuit de molen worden aangestuurd. 
Daarvoor zijn wel aanpassingen in de molen nodig. Er moet een toiletgroep en een keukentje komen 
en klimaatbeheersing voor de boeken en de fotocollectie. De bedoeling is, dat er mettertijd een 
stichting komt, die het beheer gaat voeren en een comité van aanbeveling, dat zich o.a. met de 
financiën gaat bemoeien. 
 

Overige activiteiten   
 
Braderieën en markten  
De twee markten, waar de vereniging aanwezig was in het afgelopen jaar, waren weer een groot 
succes. Vanwege ziekte was er geen kraam op de Oranjemarkt in Heerle. 
De 26e geranium- en plantenmarkt op zondag 2 mei werd ‟s morgens bezet door Nori Jaspers, ‟s 
middags door Jan Matthijssen, terwijl Cees en Annelies Cuperus de gehele dag de kraam hebben 
bemand. 
Het resultaat van de braderie met de boekenmarkt op zondag 27 juni was weer uitstekend. De 
bezetting van de kraam met Raymond Van Staey, Annelies Cuperus-Vissenberg, kleinkind Emma 
Cuperus en Cees Cuperus zorgde voor een goede verkoop van periodieken, ansichtkaarten, 
tweedehands boeken, langspeelplaten en cd‟s. 
De verkoop van boeken en platen op de boekenmarkt, met de nodige hulp voor het sjouwen van de 
60 dozen en 12 tafels uit het Heemcentrum “De Kapel” en aan het eind weer terug door Piet 
Hoendervangers, Kees Hoendervangers, Camiel Bastiaansen en Rinus Jaspers. Het kostte wat 
moeite om zover te komen: het ophalen van de boeken en platen, het uitzoeken, het schonen en de 
verkoop, maar ook daarna weer het schonen en het opbergen. Dit verslagjaar hebben we ook voor het 
eerst cd‟s verkocht en naar het zich laat aanzien was dit een goed keus, zolang de prijzen maar heel 
laag blijven. De opbrengst van deze boekenmarkt was €  541,75!   
 
Excursie  
Nori Jaspers en Rien Jaspers organiseerden op 12 juni een excursie met 41 personen naar Leuven. 
Vanuit Wouw werd vertrokken naar Aarschot, waar in een restaurant de koffie c.q. thee met taart werd 
genuttigd. Vandaar naar Heverlee bij Leuven, waar werd deelgenomen aan een rondwandeling door 
de Abdij van het park met een bezoek aan de schitterende bibliotheek en de abdijkerk.  
Na de Brabantse koffietafel werd ‟s middags onder leiding van een gids een wandeling door de stad 
gemaakt en werd het fraaie stadhuis en de Sint Pieterkerk bezocht. Daarna was iedereen vrij om te 
winkelen, te wandelen of een terras te bezoeken. 
 
Fotoboek Wouw  
Op 29 december werd het eerste exemplaar van het fotoboek “Wonen en werken in Wouw 1950-
1997” door de gemeentearchivaris Joss Hopstaken uitgereikt aan burgemeester Helmi Huijbregts. In 
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dit fotoboek met 127 afbeeldingen wordt een beeld geschetst van de bewoners van de dorpen Wouw, 
Wouwse Plantage, Heerle en Moerstraten in die periode. De bedrijvigheid, oude beroepen, gebouwen 
en wijken, feestelijkheden, verenigingen, gemeentelijke zaken, woningbouw en enkele luchtfoto's 
werden opgenomen in het 112 pagina's tellende boek. De samenstellers, René Hermans en Frank 
Schijven, beginnen hun boek met een kort overzicht van de historie van de vier dorpen. In het 
voorwoord wordt uitgelegd, waarom de periode tot 1997 loopt. Toen ging de gemeente Wouw op in de 
gemeente Roosendaal en Nispen en ontstond de nieuwe gemeente Roosendaal. In totaal werden 750 
exemplaren gedrukt, die verkocht worden voor € 9,95 en voor de leden van onze vereniging met een 
kortingsbon uit de nieuwsbrief voor € 7,50. 
 
Huisvesting  
De verbouwing van het gehele pand werd gestart en impliceerde, dat de spullen, die op de zolder 
boven de kapel lagen, werden weggehaald. 
 
Kerststal  
Voor de twaalfde maal werd er door de een afvaardiging van de werkgroep houtzagerij, bestaande uit  
Eduard en Paula Hof en Gerrit en Elly Hopmans en bestuurslid Frans Schuurbiers van onze 
vereniging een levensgrote kerststal opgebouwd in ons Heemcentrum “De Kapel”. Een drietal grote 
poppen, twee kleine (kinder)poppen en een vijftal pruiken werden vervangen. 
Ook was er een weer “Kerststallenlooproute”, die de Roosendaalsestraat, Bergsestraat en de Markt 
omvatte. 
Voor het publiek was de kerststal en de tentoonstelling met kerststallen te bezichtigen vanaf Eerste 
Kerstdag tot en met Nieuwjaar. Omdat de belangstelling op Oudjaar miniem was, werd besloten om 
vanaf volgend jaar op die dag niet meer open te zijn. Op 27 december tijdens de Kerststallenlooproute 
was het ‟s avonds druk en gezellig. In de collectebus in de kapel stopten de bezoekers een bedrag 
van  € 230,79. 
Diverse koren gaven extra sfeer aan de avond, zoals Vivace uit Heerle en het Lambertuskoor uit 
Wouw. De looproute was weer een succes. 
 
Landgoeddag  
Omdat de belangstelling voor de tuinbeurs vorig jaar minimaal was en er diverse “fairs” op het 
landgoed worden gehouden, werd op maandag 24 mei (2e Pinksterdag) weer een „ouderwetse‟ 
Landgoeddag gehouden met rondleidingen door het I.V.N., een minidierentuin annex kinderboerderij, 
demonstraties in de (gerenoveerde) houtzagerij, kinderspelen, springkussen, schminken e.d. en een 
fietstocht. Totaal bezochten dit jaar 1.159 betalende bezoekers het landgoed en dit resulteerde in een 
positief saldo.  
 
Nieuwsbrief  
Tijdens de jaarvergadering heeft René Hermans aangeboden om voortaan de nieuwsbrief te 
verzorgen en in een nieuw jasje te steken. Het eerste nummer verscheen als nummer 111 in juli. Hij 
riep de leden op interessante zaken naar de redactie te mailen voor eventuele opname in deze 
nieuwsbrief. De nieuwsbrief verscheen in 2010 vier maal. Vanaf 2011 wil René proberen om minimaal 
zes keer per jaar een nieuwsbrief te maken. 
In de toekomst is het de bedoeling e-mailadressen te verzamelen om de nieuwsbrief digitaal te 
versturen, zodat er op de portokosten bespaard kan worden. 
 
Regionale Heemquiz  
Dit jaar deed een team van onze vereniging weer mee aan de regionale heemquiz op vrijdag 19 
november bij Heemkundekring “Paulus van Daesdonck” te Ulvenhout in de zaal van Jeugdland. Elk 
van de  zeventien deelnemende teams mocht met tien personen op de quiz verschijnen, maar 
vanwege het minder goede weer, nam de Wouwse ploeg maar met zes personen deel. Piet en Jules 
Hoendervangers, Ton de Bruijn, Willem-Jan Joachems, Frank Schijven en René Hermans lagen vanaf 
de eerste ronde prima op schema. Lager dan een derde plaats kwamen ze nooit in de tussenstanden 
en uiteindelijk wisten ze een tweede plaats te behalen.  
De vragen gingen over allerlei verschillende onderwerpen, variërend van schrijvers, die aan de hand 
van een voorgelezen fragment gevonden moesten worden, tot het oplossen van vragen met 
betrekking tot logo‟s. 
De uitslag van de eerste vijf was als volgt: 1. De Honderd Hoeven uit Hoeven, 2. De Vierschaer uit 
Wouw en Jan uten Houte uit Etten-Leur, 4. De Vrijheijt van Rosendaele uit Roosendaal en 5. Stad en 
Land van Bergen op Zoom uit Bergen op Zoom.  
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Rondleidingen landgoed Wouwse Plantage  
De rondleidingen op het landgoed Wouwse Plantage werden ook dit jaar weer door de heer Piet Meul 
verzorgd. De rondleidingen gingen onder andere langs het witte kasteeltje, het jachthuis, de 
houtzagerij (met demonstratie) en het brandweermuseum. In totaal werden er voor de V.V.V. 259 
belangstellenden rondgeleid. Tijdens de Harvest Fair leidde hij 210 bezoekers rond en tijdens de 
Brabantse Kastelendag bijna 300 personen. 
Voor de “vrije” rondleidingen op de twee laatste woensdagen van juli en de twee eerste woensdagen 
in augustus kwamen 192 personen. 
 
Sponsoring  
Woonatelier Hans Huijbrechts uit Wouw sponsorde ook dit jaar weer de heemkundekring. Van de 
gemeente Roosendaal kregen we weer een ondersteuningssubsidie voor het verslagjaar. 
 
Vierschaertrofee  
De strijd om de “Vierschaertrofee”, gehouden tijdens de algemene ledenvergadering  van 5 maart 
2010 werd dit jaar gewonnen door Adriënne Hermans en was samengesteld door Dianne Melis en 
René Hermans. 
 
Externe activiteiten 
Het bestuur heeft vergaderingen en bijeenkomsten bezocht met betrekking tot het Cultuurhistorisch 
netwerk. 
Kees Hoendervangers en Ron Bakx hebben via Brabants Heem de cursus “Opkomst steden in 
Brabant” gevolgd. 
Het bestuur dankt alle vrijwilligers, instanties en personen die de Vierschaer het afgelopen jaar op 
enigerlei wijze hebben geholpen om haar doelstellingen te bereiken. Wij zijn blij dat u zich samen met 
ons, hand in hand, inzet voor de heemkunde van Wouw en haar omgeving. 
 
 
 
Wouw, maart 2011.                          Huub Jonckheere 


