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Jaarverslag 2015 

  

  jan. feb. mrt. apr. mei jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 

 

 
 

Algemeen  
 
Heemkundekring “De Vierschaer”, opgericht op 10 september 1982, opereert als een zelfstandige 
vereniging, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda, en is aangesloten bij de Stichting 
Brabants Heem, waarbij 123 Brabantse heemkundekringen met meer dan 33.000 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  
 
Op 31 december 2015 had het bestuur de volgende samenstelling: voorzitter: André Dingemans, 
Herelsestraat 68, 4726 AG Heerle, secretaris: Toon Schijven, van Goghlaan 7, 4703 JA Roosendaal,  
penningmeester: vacature en overige bestuursleden: Frans Schuurbiers, Roosendaalsestraat 12, 
4724 AC Wouw, Kees Hoendervangers, Roosendaalsestraat 37, 4724 AC Wouw  en Jules 
Hoendervangers, Herelsestraat 109, 4726 AC Heerle.  
Het bestuur vergaderde in 2015 acht keer.  
 

Ledenvergadering  
 
De algemene ledenvergadering werd gehouden op vrijdag 20 maart 2015 en een extra algemene 
ledenvergadering op 16 december 2015 voor de goedkeuring van het financieel verslag over 2014 
met een opkomst van 9 leden.  
 
Leden en begunstigers  
 
Op 1 januari 2015 was het aantal leden en begunstigers 431; op 1 januari 2016 telden we 420 leden 
en begunstigers.  
 

Vrijwilligers  
 
Voor de vrijwilligers van de heemkundekring wordt jaarlijks een activiteit georganiseerd in de vorm van 
een barbecue. In 2015 vond die plaats op zaterdag 29 augustus op het landgoed Wouwse Plantage.  
Ons bestuurslid Frans Schuurbiers (80) heeft tijdens deze bijeenkomst het zilveren draaginsigne van 
Brabants Heem gekregen. Aanleiding was het feit dat Frans Schuurbiers op 1 augustus de 
respectabele leeftijd van 80 jaar bereikte en nog steeds actief is in het bestuur van de 
heemkundekring. Voorzitter Henk Hellegers van Brabants Heem somde de verdiensten van het 
bestuurslid op. In 1995 werd hij in het bestuur gekozen en naast zijn functie als bestuurslid was hij bij 
alle activiteiten te vinden. Zo was hij jarenlang een constante factor in de bezetting van de 
verenigingskraam tijdens de braderie en tijdens de geraniummarkt in Wouw. Jaarlijks was hij actief bij 
de opbouw en bezetting van de levensgrote kerststal in de Wouwse molen ‘De Arend’ in de kersttijd. 
Bij de open landgoeddagen op het landgoed Wouwse Plantage was hij steevast aanwezig om hand- 
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en spandiensten te verrichten. En hij bracht het tijdschrift van de vereniging vier keer per jaar in een 
deel van het dorp rond. ,,We kunnen u ook wel een sleutelfiguur noemen, want als beheerder van het 
Heemcentrum, zorgde u er voor dat iedereen in ‘De Kapel’ terecht kon, zowel mensen van onze 
vereniging als verenigingen die er repeteerden of samenkwamen”, gaf Henk Hellegers aan, ,,Zij 
konden onvoorwaardelijk rekenen op een warm welkom. Zelfs Brabants Heem verzorgde er een 
cursus Hazadata waarvoor u de koffie schonk.” Vanwege zijn betrokkenheid en inzet voor de Wouwse 
vereniging kreeg Frans Schuurbiers het zilveren draaginsigne met de oorkonde uitgereikt en uiteraard 
een warm applaus van de andere vrijwilligers.   
 

Werkgroepen 

 
De werkgroep Bidprentjes  
Annelies Cuperus heeft zich het afgelopen jaar weer druk bezig gehouden met de collectie, die weer 
met enkele tientallen exemplaren gegroeid is en nu 9.194 personen telt, die een relatie hebben met de 
vroegere gemeente Wouw. Terwijl de collectie prentjes buiten Wouw is gegroeid tot 30.481 
exemplaren. Dus nog even en we overschrijden echt het magische aantal van 40.000 exemplaren.  
 
De werkgroep BIR (Beheren, Inventariseren en Registeren)  
De nieuwe wetgeving in de zorg leidde tot andere inzichten en vertraging met de bestemming van “De 
Kapel” aan de Kloosterstraat. De voormalige bestuurskamer moest weer worden ontruimd voor een 
andere gebruiker en konden we weer de voormalige archiefruimte en twee kasten in de kapel 
gebruiken voor de opslag van onze boekenvoorraad en tafels.  
 
De werkgroep Brandweermuseum  
In het verslagjaar heeft de werkgroep met de Halftrack een proefrit gemaakt Een geweldige belevenis 
met een enorme inspanning om dat voertuig een rondje te laten rijden. Waarschijnlijk moeten 
meerdere lagers van de krukas gerepareerd worden. 
De “Stoffel”, het eerste voertuig van het museum, type Dodge,  rijdt weer als een zonnetje.  Om te 
starten werd een extra 12 volt accu ingebouwd. Voor komend jaar worden de watertanks 
schoongemaakt en gerepareerd en zal worden gekeken, of de pomp weer aan de praat te krijgen is. 
Ook de ladderwagen werd flink onder handen genomen. Het complete ladderpakket werd er af 
gehaald, schoongemaakt, geschuurd en geverfd. De enorme hoeveelheid spijlen zorgde ervoor, dat 
de werkgroep daar veel tijd aan heeft besteed. Voor het weer monteren van het ladderpakket hebben 
we ook de hele stoel, waarop het pakket rust en waarmee het functioneert, schoongemaakt en 
geverfd. Ook de traanplaten werden voorzien van een nieuwe verflaag.  
De werkgroep is benieuwd naar de nieuwe plannen van de rentmeester inzake het functioneren van 
het museum. 
 
De werkgroep distributie  
De werkgroep distributie, bestaande uit René Hermans, Adriënne Hermans-Dekkers, Annelies 
Cuperus-Vissenberg, Piet Hoendervangers, Rien Jaspers, Evi Jaspers, Jan Matthijssen, Arno Melis, 
Piet Meul, Rien Reijnders en Frans Schuurbiers zorgde weer voor de verzending per post en de 
verspreiding in de kerkdorpen van de boekjes en de nieuwsbrieven. Deze laatste worden ook per mail 
verspreid aan 231 leden.  
 
De werkgroep fotoarchief   
Nog steeds worden voor deze werkgroep mensen gevraagd om de foto’s toegankelijker te maken. De 
taak van die werkgroep wordt om de bestaande foto’s zodanig te rubriceren en te beschrijven dat ze 
toegankelijk worden voor een groot publiek. Ook zullen de leden ‘de boer op moeten’ om mensen te 
benaderen om op die manier gegevens te verzamelen en foto’s van groepen compleet te maken.  
 
De werkgroep genealogie  
De werkgroep genealogie met Frank Schijven en René Hermans was weer wekelijks aan de slag om 
gegevens uit de burgerlijke stand van de vroegere gemeente Wouw en de doop-, trouw- en 
begraafboeken van de Lambertuskerk in de computer te zetten. Daarnaast worden gegevens gezocht 
en gekoppeld die op internet te vinden zijn. Hun gegevens zijn ook gekoppeld aan het 
bidprentjesbestand van de Vierschaer dat door Annelies Cuperus-Vissenberg actueel wordt 
gehouden. Het genealogisch bestand telt inmiddels meer dan 45.500 namen. 
Iedereen die informatie uit dit bestand wil kan daarvoor terecht bij Frank of René. Dat kan ook tijdens 
de openingsuren van het Heemhuys in de Bergsestraat. 
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Vanuit dit bestand zette Frank Schijven het initiatief voort om de mensen die in 1900 geboren werden 
te beschrijven aan de hand van de geboorteaktes en de gezinnen waar ze uit voort kwamen en die ze 
later zelf stichtten. 
 
De werkgroep houtzagerij  
Het werk van de groep van vier leden, namelijk Eduard Hof, Gerrit Hopmans, Kees Roelands en Wim 
Simons, bestond uit het aan de praat houden van de groene tractor, zoals regelmatig de banden 
oppompen. Ook werden regelmatig de bruggetjes vernieuwd c.q. gerepareerd. Het onderhoud aan de 
gehele zaaginstallatie met bijbehorende gereedschappen vergde weer veel tijd.  
Er werd hout op maat gezaagd voor banken in het dorp. Van de gekregen bomen werd een nieuwe 
tribune voor de zagerij gemaakt. Voor de restauratie van molen “De Arend” werd hout op maat 
geleverd.  
Nog steeds kwamen er groepen om de nog  werkende nostalgische, meer dan 100 jaar oude 
zaaginstallatie in werking te zien, zoals een Lionsclub uit Zeeuws-Vlaanderen, de brandweer Hoeven 
en diverse Probusclubs.   
 
De werkgroep redactie  
De werkgroep, bestaande uit Piet Hoendervangers, Huub Jonckheere, Kees Bovée en Pieter van 
Leijsen werd ondersteund door René Hermans en Frank Schijven voor advisering, het schrijven van 
teksten en correctie ervan en maakten met vier gewone nummers de 34e jaargang compleet.  
Het eerste nummer bestond uit 84 pagina’s. René Hermans begon met een in memoriam over Cees 
Cuperus. Pieter van Leijsen vroeg informatie over twee oude schoolfoto's. Henk Hellegers vervolgde 
zijn serie artikelen over Wouw in de Eerste Wereldoorlog met het derde deel over de inkwartiering en 
het artikel “Wouw in het nieuws in 1915”. René Hermans zette een artikel in “De Krant” met het 
overzicht van de activiteiten in de Wouwse dorpen in 2014 om naar een versie, geschikt voor ons 
tijdschrift. Van de hand van Piet Meul verschenen er weer een drietal oude versjes en liedjes. 
Het tweede nummer bestond uit 96 pagina’s en had een gevarieerde inhoud. Pieter van Leijsen 
beschreef weer een tweetal oude schoolfoto's en schreef een artikel over de gemeente Wouw, verlost 
van Napoleon. Henk Hellegers vervolgde zijn serie artikelen over Wouw in de Eerste Wereldoorlog 
met het vierde deel over de schaarste aan voedsel en grondstoffen en het artikel  “De gemeente 
Wouw in 2015”. René Hermans nam het artikel “Natuurbetoog over Wouw in 1947 door een 
Roosendaler, René van Hasselt over en verfraaide dit met enkele foto's. Tenslotte het jaarverslag 
2014 samengesteld door Huub Jonckheere. In de rubriek “Oude versjes en liedjes” van Piet Meul 
verschenen weer twee  liedjes. 
Het derde nummer was een nummer met 76 pagina’s. Kees Bovée vervolgde de serie met ‘Nieuws uit 
het jaar 1965’ en Henk Hellegers vervolgde zijn serie over Wouw in de Eerste Wereldoorlog met het 
vijfde deel over smokkelen. Huub Jonckheere vervolgde zijn serie ‘Met de Bloische Roei gemeten’ met 
de XIIe Hoeck, 2e deel, genaamd Heirel. In de rubriek Öude versjes en liedjes” verschenen er weer 
drie liedjes. 
Het vierde nummer telde 82 pagina’s. Henk Hellegers vervolgde zijn serie over Wouw in de Eerste 
Wereldoorlog met een zesde artikel over het Koninklijk bezoek aan de Lambertuskerk. Frank Schijven 
zette de serie over de mensen, die in 1900 geboren werden voort. Cees Cuperus begon hiermee met 
de maand januari, toen hij onverwacht overleed. Frank gaat verder met de maand februari 1900. 
Pieter van Leijsen ging twee eeuwen terug en beschreef, hoe Wouw er in 1814 en 1815 uitzag. René 
Hermans schreef een artikel over de West-Brabantse bossen naar aanleiding van een artikel van 
Kees van de Watering in het tijdschrift “Ons Landschap” in 1949. 
De redactie is nog steeds op zoek naar een hoofdredacteur en versterking van het team schrijvers.  
 

Overige activiteiten   
 
Adankaarten 
Ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van de gemeente Wouw in 1982 werden drie kaarten van 
landmeter Adan aan elkaar gesloten en hier werden posters van gedrukt. Zowel onze vereniging als 
het gemeentelijk archief in Roosendaal heeft een groot aantal van die kaarten. Het archief bood deze 
kaarten aan onze vereniging aan en die werden ook opgehaald. Het ging om een 250 van deze 
posters. Wie interesse heeft, kan er gratis een ophalen in het Heemhuys, want omdat we zelf ook nog 
een ruime voorraad hadden, kan de vereniging deze geste doen. 
 
Ansichtkaarten 
De vereniging heeft de collectie ansichtkaarten en foto’s van Cees Cuperus aangekocht. Hij 
verzamelde, samen met zijn vrouw Annelies ansichtkaarten van Wouw, Heerle, Wouwse Plantage, 
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Moerstraten en het landgoed Wouwse Plantage. De collectie breidde hij uit met een serie 
glasplaatnegatieven van JosPe uit Arnhem. Die gebruikte deze negatieven destijds om ansichtkaarten 
van te maken. Een aantal van die glasplaatnegatieven werd nooit afgedrukt en die bieden kijkjes in 
het dorp Wouw die nooit eerder te zien waren. Dat zijn wel allemaal platen van kort na de Tweede 
Wereldoorlog. Daarnaast een serie glasplaatnegatieven die nog afgedrukt moeten worden om een 
beeld te krijgen wat er precies te zien is. Waarschijnlijk zijn deze afkomstig van kapelaan Dierickx uit 
Heerle. Het grootste deel van de ruim 600 ansichten is in zwart-wit, maar er zit ook een aantal vier-
kleurenkaarten bij. Inmiddels is alles ook gescand, zodat de collectie ook geschikt is om op te nemen 
in ons tijdschrift of om er andere dingen mee te doen.  
 
Archief Heemkundekring 1982-2014  
Na de verhuizing uit het Heemcentrum ‘De Kapel’ aan de Kloosterstraat werd het archief van de 
vereniging voorlopig opgeslagen in de kelders van het depot van het Regionaal Archief West-Brabant 
in Oudenbosch. Na de pensionering van Huub Jonckheere, voormalig secretaris van de vereniging, 
besloot deze het archief over te brengen naar het gemeentearchief Roosendaal op de Markt. Hij 
startte met het schonen en inventariseren van de papieren neerslag van alle gebeurtenissen 
gedurende de periode 1982-2014. Deze voorlopige inventaris is bijna gereed op wat financiële zaken 
na, zodat binnenkort de inventaris definitief wordt. Hierna wordt dit archief overgedragen aan het 
gemeentearchief te Roosendaal, zodat bezoekers hier onderzoek in kunnen verrichten.  
 
Boekenmarkt 
Deze vond dit jaar op zondag 14 juni plaats tijdens de braderie. De boeken waren tevoren door 
Annelies Cuperus en Adriënne en René Hermans uitgezocht en in ongeveer 80 dozen opgeslagen. 
Op de ochtend zelf was een flinke ploeg vrijwilligers aanwezig om de boeken van de kapel naar het 
Heemhuys te vervoeren. En er werd flink verkocht, want aan het eind van de dag was er, na aftrek van 
wat kosten, een bedrag van € 741,05 over. En dankzij weer een ploeg vrijwilligers werden tafels en 
boeken terug naar de kapel getransporteerd. 
Op zondag 28 juni, de dag rondom kunstenaar Kees Keijzer, deden we van 12.00 -16.00 uur de 
boekenmarkt nog eens dunnetjes over, buiten De Kapel op het grasveld bij het kunstwerk van Kees 
Keijzer, maar dat leverde maar enkele euro’s op. Jammer, want het was schitterend weer. 
 
De dorpswandelingen  
In het afgelopen jaar werden er geen reguliere dorpswandelingen gehouden onder leiding van René 
Hermans. Wel ging hij een aantal malen met belangstellende groepen op stap ter gelegenheid van 
een verjaardag, een initiatief van een vereniging, zoals het IVN en met een serviceclub op donderdag 
7 mei en vrijdag 22 mei. 
Daarbij werd niet alleen het Kasteelterrein aangedaan, maar ook de kerk en woningen en straten in 
het dorp.  
 
Excursie  
De jaarlijkse excursie die door Kees Bovée was uitgezet, ging dit jaar op zaterdag 19 september 
richting België. De eerste stop was in Merksplas. Eigenlijk buiten het dorp, want we gingen op bezoek 
bij de ‘landloperskolonie’. We begonnen het bezoek met uitleg van één van de mensen die zich 
inzetten voor het behoud van de historische kapel waar de collectie in ondergebracht is. Die kapel is 
helemaal intact gebleven, al is er wel het nodige aan gerestaureerd. De kapel is in gebruik als feest- 
en evenementenzaal. Wij gingen de ‘kelder’ in waar we koffie en een boterham met spijs kregen. 
Daarna uitleg over het gevangeniswezen in België en over de kolonie in het bijzonder. Een prima 
uitleg, maar het duurde wel erg lang, dus de aandacht verslapte daardoor een beetje. De gebouwen 
op het terrein zelf zijn inmiddels in gebruik als gevangenis en opvang van asielzoekers en 
vluchtelingen. Tegen het middaguur vertrok de bus weer richting Turnhout waar we afgezet werden bij 
eetcafé Barzoen. Een verse dagsoep en volop brood met alle soorten beleg en zelfs salades viel ons 
ten deel. Dat had Kees toch maar eens goed geregeld! Via het kasteel van Turnhout, dat nu als 
rechtbank in gebruik is en langs de Pieterskerk op de Markt wandelden we naar het Nationaal 
museum van de speelkaart. Daar stonden twee gidsen op ons te wachten, die vertelden over de 
oorsprong van de speelkaart, het drukken in de loop van de eeuwen en het ambachtelijk bewerken 
van de kaarten. We kregen zelfs enkele demonstraties te zien en op de bovenverdieping was een 
tentoonstelling ingericht van reclame op speelkaarten. In het achterste deel van het gebouw stond een 
stoommachine die nog in bedrijf was. Althans daar leek het op, maar de machine werd nu 
aangedreven met elektriciteit. Toch kregen we een goed idee van hoe het er vroeger uitgezien moet 
hebben. Voor de liefhebbers was er de mogelijkheid om te ‘graaien’ in een bak waar kaarten in lagen. 
Die mochten zomaar meegenomen worden. Na die excursie was er gelegenheid om op eigen houtje 
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het stadje te bekijken. De meeste deelnemers hielden het bij de terrasjes op de Markt voor gezien, 
maar het begijnhof, Taxandriamuseum en de Sint Pieterskerk mochten er ook zijn, dus daar brachten 
verschillende deelnemers toch even een bezoek aan. Na de terugreis kregen zowel de chauffeur als 
Kees Bovée een warm applaus en Kees kreeg meteen het verzoek om ook volgend jaar iets dergelijks 
in elkaar te zetten.  
 
Expositie Wouwse Plantage 
Op zondag 2 augustus vond in Wouwse Plantage een fototentoonstelling plaats in Dorpshuis De Spil. 
Onze vereniging was daar met foto’s van het dorp en omgeving aanwezig. Daar werden ook twee 
boekjes die in onze serie verschenen over de school en de ‘Hel van de Pin’ verkocht. Er was veel 
belangstelling voor deze expositie, waar ook verenigingen uit het dorp aanwezig waren met hun foto’s. 
Er bestaan plannen vanuit het dorp om een speciaal fotoboek te maken over Wouwse Plantage. Er 
wordt eerst gezocht naar financiële middelen om dit te realiseren. Het initiatief hiervan is in handen 
van het Bewonersplatform. 
 
Externe activiteiten  
De voorzitter heeft op 25 februari de voorjaarsvergadering bezocht van de regio West van de Stichting 
Brabants Heem in Sprundel en Huub Jonckheere de najaarsvergadering in Welberg.  
De voorzitter André Dingemans en René Hermans hebben op 20 januari de Erfgoedbijeenkomst 
Roosendaal bezocht. 
Op donderdag 19 november nam René Hermans afscheid als bestuurslid van Brabants Heem.  
Door voorzitter Henk Hellegers werd aan hem de Brabants Heemmedaille en oorkonde uitgereikt. 
 
Geraniummarkt 
Op 3 mei waren we met een kraam op de geraniummarkt. Ondanks het minder fraaie weer kwamen 
we uit de kosten en leverde deze dag dankzij een groep vrijwilligers toch nog wat extra middelen op 
voor de vereniging. 
 
Het Heemhuys in de Bergsestraat  
Adriënne en René Hermans waren het hele jaar actief in het nieuwe onderkomen aan de 
Bergsestraat. Daar werden in de loop van het jaar 171 bezoekers ontvangen. Die kwamen met zeer 
gevarieerde vragen. Zo waren er mensen die met genealogie bezig waren, werd er gevraagd naar 
foto’s en boeken en werd hulp gevraagd in verband met archiefonderzoek.  
Jan van Bree maakte twee mooie films. Een over het dorp Wouw en een over het landgoed Wouwse 
Plantage. Die films stelde hij beschikbaar aan de heemkundekring waarvoor dank. Op dinsdag worden 
deze films gedraaid op de TV van de VVV en de videorecorder van Jan van Bree. 
In januari 2015 werd de kerkklok van Heerle verhuisd naar de kapel, ook daar moest hij later naar een 
kleinere ruimte overgebracht worden en tenslotte vertrok het gevaarte naar Heerle waar het een plaats 
moet krijgen in het kerkgebouw waar die klok uiteindelijk ook thuis hoort. 
Karel Schrooyen en Kees Bovée zorgden voor een wisselende expositie in het Heemhuys. Zo 
kwamen er oude voorwerpen uit de eigen collectie, speelgoed, schilderspullen en een verzameling 
melkbussen. 
Karel kwam met het idee om elke maand een ander voorwerp op een kubus voor het raam te leggen 
en mensen te laten raden wat het voor voorwerp is. Uit de goede inzenders werd een naam getrokken 
en die kregen een prijsje in de vorm van een boek en kwartet. Het bleek een gouden vondst, want er 
werd veel gebruik van gemaakt. 
In 2015 was het Heemhuys twee keer per maand open op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en 
op dinsdagavond van 18.30 tot 20.30 uur. Tijdens die avonden waren Adriënne en René Hermans 
aanwezig om bezoekers informatie te geven. Annelies Cuperus was enkele keren aanwezig om 
informatie te geven over de bidprentjescollectie. 
 
Kerst rondom Wouw 
De bedoeling was, dat deze activiteit eind 2015 afgestoten zou worden, omdat dit niet tot de 
corebusiness van de heemkundekring hoort. Er werden de nodige vergaderingen gehouden met de 
deelnemende instanties en organisaties. Uiteindelijk schreef René Hermans de tekst voor de 
routefolder en de puzzel voor de kinderen. Op 27 december bleek het Zondagskind een succes, maar 
de kerststallenroute was minder in trek. Van de 250 folders bleven er bijna 200 liggen, terwijl er 
slechts 15 puzzels werden ingeleverd. Onze voorzitter haalde een reeks sponsoren binnen, terwijl 
Karel Schrooyen Wouw Promotie en de Dorpsraad als sponsors aantrok. Al met al werd het gebeuren 
een succes, maar in 2016 zullen de activiteiten van onze vereniging tot een minimum beperkt blijven. 
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De werkgroep die altijd de kerststal opstelde, was dit jaar voor het laatst in functie. Zij stelde, samen 
met Karel Schrooyen, de stal in de molen op en voorzagen die van wat extra dieren en attributen. Na 
afloop werden de spullen gestald in de schuur bij een boerderij aan de Bergsebaan nabij de molen.  
 
Lezingen   
Op zondag 29 maart verzorgde oud-tandarts Ben Hartmans uit Schijndel een humoristische lezing 
over vijf eeuwen tandheelkunde in de Nederlandse en Vlaamse kunst. 
Op zondag 8 november was er een lezing van Jan Franken uit Berkel-Enschot over het onderwerp 
Sinterklaas. Hij ondersteunde zijn lezing met de nodige beelden, anekdotes, voorbeelden en 
symbolen. 
Cor Swanenberg kwam zondag 13 december met als thema “Humor op z'n Brabants”. Samen met 
accordeonist Henk Verhagen verzorgde hij tijdens dit middagprogramma conferences en liedjes in de 
eigen Brabantse taal.  
 
Nieuwsbrief   
René Hermans slaagde er weer in om dit jaar de nieuwsbrief vier maal te laten verschijnen. Deze 
nieuwsbrieven kregen steeds meer kleur door de foto’s bij de artikelen o.a. van Adriënne Hermans. 
 
De regionale heemquiz   
De 26ste editie van de regionale heemquiz in West-Brabant is gewonnen door heemkundekring ‘De 
Honderd Hoeven’ uit Hoeven. In een ongelooflijk spannende strijd wist de Hoevense kring de quiz met 
één punt verschil te winnen van heemkundekring ‘De Vierschaer’ uit Wouw, die op de tweede plaats 
eindigde. De kring ‘Broeder Christofoor’ uit Oudenbosch won vorig jaar de quiz en mocht dit jaar de 
organisatie op zich nemen. Zeventien kringen waren naar het Marklandcollege gekomen om de strijd 
om de trofee aan te binden. Na een kort openingswoordje door voorzitter Jan Bedaf werd begonnen 
aan de eerste van acht theorierondes, waarin steeds tien categorieën aan bod kwamen. De 
Oudenbosche vereniging had het geheel in een presentatie gegoten met veel oude filmfragmenten, 
foto’s en afbeeldingen. Een joker die ingezet kon worden op één van de tien categorieën zorgde voor 
dubbele punten voor die vraag. Terugkerende rubrieken waren oude tv-fragmenten, West-Brabantse 
bruggen en havens, Brabantse politiek, tuinvogels en Nederlandse sportsuccessen en –drama’s. 
West-Brabantse gebouwen, Nederlandse uitvinders en West-Brabantse wetenswaardigheden 
leverden minder problemen op, maar de rubriek paddenstoelen en muziek van Nederlandse bodem 
bezorgden verschillende teams toch flink wat hoofdbrekens. Naast de theorievragen waren er vier 
doevragen. Kort na de laatste ronde kon voorzitter Jan Bedaf de uitslag bekend maken en toen bleek 
het minimale verschil tussen de nummers 1 en 2 van de quiz. Na het overhandigen van de trofee aan 
het winnende team, kon iedere ploeg huiswaarts keren. In 2016 ontmoeten de teams elkaar weer in 
Hoeven voor een mogelijk nog spannender strijd. De uitslag: 1. De Honderd Hoeven (Hoeven) 107 
pnt; De Vierschaer (Wouw) 106 pnt; 3. Die Overdraghe (Klundert) 98 pnt; 4. De Vrijheijt van 
Rosendale (Roosendaal) en Jan uten Houte (Etten-Leur) 97 pnt; 6. De Heerlickheijt Nispen (Nispen) 
96 pnt.    
 
Het register op het tijdschrift  
Dit verscheen in 2015 dankzij monnikenwerk van Frank Schijven en René Hermans. Er werden 50 
exemplaren van gedrukt, die voor € 10,= verkocht werden. Van de twee vorige registers zijn nog 
exemplaren voorhanden, die voor twee euro per stuk aangeschaft kunnen worden. 
 
Extra uitgaven in 2015 
In 2015 verleenden onze vereniging medewerking aan het uitgeven van het boek van Kees Keijzer. Zo 
werd door De Vierschaer een beroep gedaan op het Boekenfonds van Brabants Heem om de uitgave 
mogelijk te maken en ook de vereniging stak geld in het project. 
  
De rondleidingen op het 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. 123 
belangstellenden rondgeleid. Voor de “vrije” rondleidingen op de twee laatste woensdagen van juli en 
de twee eerste woensdagen in augustus kwamen in totaal 109  belangstellenden opdagen. 
 
Sponsoring  
De sponsor van het verslagjaar was voor alle vier nummers wederom Coppens Uitvaartzorg.  
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De Vierschaertrofee  
De strijd om de “Vierschaertrofee”, gehouden tijdens de algemene ledenvergadering van 20 maart 
2015 werd dit jaar gewonnen door René Hermans en was samengesteld door Camiel Bastiaanse. 
 
De website  
De website van onze vereniging wordt door Toon Schijven bijgehouden. Hij heeft het aantal unieke 
bezoekers en bezoeken van het afgelopen jaar weer in een tabel geplaatst. Je kunt hieruit afleiden, 
dat de aantallen bezoekers weer zijn toegenomen. 
 
 

 
                          
Wouw, februari 2016                                                                                                  Huub Jonckheere 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 


