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Van de voorzitter  
 
Op vrijdag 26 april vond de officiële opening 
plaats van de Wouwse VVV in onze 
gezamenlijke ruimte in het pand naast ‘In 
Den Veehandel’, Bergsestraat 1. Het geheel 
is sfeervol ingericht, representatief en 
uitnodigend voor de bezoeker om een keuze 
te maken voor wat de vroegere gemeente 
Wouw en de huidige gemeente Roosendaal 
te bieden heeft.  
Om de inventaris van ‘De Vierschaer’ na de 
verhuizing te sorteren en te ordenen tot 
datgene wat functioneel is in ons Heemhuys, 
zijn er de nodige vorderingen gemaakt. Cees 
en Annelies Cuperus hebben de spulletjes 
voor de dagelijkse verkoop gerangschikt en 
in de schappen gezet. Bestuursleden hebben 
de ruimte gewit, schoongemaakt en ingericht 
met stellingen, schilderijen aan de muur 
gehangen, het torenuurwerk van de kerk van 
Heerle geïnstalleerd en de vitrinekasten 
ingericht. 
René Hermans sorteerde en rubriceerde alle 
boeken en tijdschriften tot een eigen 
heemkundige bibliotheek, dusdanig dat 
dubbele exemplaren eruit zijn gehaald voor 
verkoop op de boekenmarkt. Zijn vrouw 
Adriënne heeft tegelijkertijd alle boeken in 
bestanden in de computer verwerkt en zo ligt 
alles vast. Nu is het bestuur op zoek naar 
een boekenkast van ongeveer 3 m breed en 
2,50 m hoog in de presentatieruimte. 
René wil in de toekomst graag op een vaste 
tijd; om te beginnen bijvoorbeeld één keer 
per maand, een avondopenstelling houden 
en bij succes vaker. Verder gaan we ons 
richten op een professionele inrichting van de 
vitrine met uitstraling en uitnodiging om op 
z`n minst nieuwe leden te werven. 
De boekenmarkt van ‘De Vierschaer’ tijdens 
de braderie van zondag 9 juni is een 
succes geworden. Nieuw in de presentatie 

 

 
Het nieuwe Heemhuys zoals het op website 

van De Vierschaer te zien is 
was de opstelling vanaf ons Heemhuys. In de 
doorgang naast café ‘In den Veehandel’ 
waren aan twee zijden tafels met boeken, 
overzichtelijk en uitnodigend, opgesteld. 
Dan komt de Rabo fietsdag op zondag 30 
juni 2013 er aan, met als centraal 
ontmoetings- en ontspanningspunt het 
Landgoed Plantage Centrum, waarover 
verderop meer informatie over de 
samenwerking met ‘De Vierschaer’ tijdens 
deze dag. 
André Dingemans (voorzitter) 

 

Nieuwe huisvesting op onze site 
Voor mensen die beschikken over 
internet is het mogelijk om onze 

huisvesting in de Bergsestraat via de 
site te bekijken. Als u de link 
http://www.de-vierschaer-

wouw.nl/huisvesting.html volgt komt u 
terecht bij de door onze secretaris 

Toon Schijven gemaakte foto-
impressie. U vindt hier trouwens ook 
nog veel andere informatie over de 

vereniging. Doen dus! 

http://www.de-vierschaer-wouw.nl/huisvesting.html
http://www.de-vierschaer-wouw.nl/huisvesting.html


AGENDA 
De agenda voor de komende maanden 
ziet er als volgt uit: 
 
• Eind juni 2013: Tijdschrift 2 2013 
• Zondag 30 juni: Rabofietsdag met 

activiteiten op het landgoed Wouwse 
Plantage met medewerking van De 
Vierschaer. 

• Zondag 7 juli: Dorpswandeling met gids 
vanaf café Donkenhof. Om 13.30 uur. 

• Zaterdag 24 augustus: Vrijwilligersavond. 
• Zondag 25 augustus: Dorpswandeling met 

gids vanaf café Donkenhof. Vertrek om 
13.30 uur. 

• Woensdag 11 sept.: Bestuursvergadering 
• September 1013: Tijdschrift 3 2013 
• Zaterdag 14 september: Vierschaerreis. 
• Zondag 15 september: Nationale 

monumentendag. Kerk geopend en 
wandeling vanaf de kerk om 13.30 uur. 

• Zondag 29 september: Dorpswandeling met 
gids vanaf café Donkenhof. Vertrek om 
13.30 uur. 

• Woensdag 16 okt.: Bestuursvergadering  
• Woensdag 13 nov.: Bestuursvergadering 
• Zondag 3 november: Lezing over de 

historie van Wouw met presentatie. De 
juiste datum en plaats volgen nog. 

• December 2013: Tijdschrift 4 2013 
• Woensdag 11 dec.: Bestuursvergadering 
• Zondag 15 december: Winterwandeling met 

gids vanaf café Donkenhof. Om 13.30 uur. 
 

ONZE JAARLIJKSE REIS 
  
Ook dit jaar verzorgt het bestuur van de 
Vierschaer een reis voor haar leden. Deze 
vindt plaats op 14 september en we gaan in 
de richting van het Belgische Oost-
Vlaanderen en het Nederlandse Zeeuws-
Vlaanderen. 
De bus zal om 08.30 uur bij de Kapel staan 
en vandaaruit gaan we eerst naar Adegem. 
Rond 10.00 uur zijn we daar en daar krijgt U 
na een kop koffie een – humoristische is ons 
beloofd- rondleiding door de Tuinen van 
Adegem. Die bestaan uit een Franse 
rozentuin, een Engelse tuin met vijvers, een 
Japanse tuin en een magische Exotentuin. 
Verder mag U ook gratis binnenwandelen in 
het aangrenzende Canadamuseum. Dat is 
gebouwd als eerbetoon aan de Canadese  

 

 
Aardenburg, de moeite van het bekijken 

waard! 
 
bevrijders. Hier zult U een mooie lunch 
gebruiken, bestaande uit tomatenroomsoep 
en kalkoenfilet met alles erop en eraan en 
tenslotte koffie na. 
Rond 13.30 uur vertrekken we dan richting 
Sluis, waar we een bezoek brengen aan een 
struisvogelboerderij (met koffie en 
struisvogelcake). Rond 15.30 uur gaan we 
als afsluiting naar Aardenburg, waar U vrij 
mag binnenlopen voor een bezoek aan de 
Sint-Baafskerk (1000 jaar oud), het 
archeologisch museum (met 2000 jaar 
geschiedenis), de fraaie Doopsgezinde kerk 
(400 jaar oud) of het weeshuis (300 jaar 
oud). Omdat het Monumentendag is, kunt U 
dit allemaal gratis bezichtigen tot ongeveer 
17.00 uur. Dan sluiten deze instellingen. 
Daarna kunt U zelf op de Markt nog wat vrije 
tijd doorbrengen tot we rond 18.00 uur 
huiswaarts keren. Dan zijn we rond 19.00 uur 
weer in Wouw.  
Alle evenementen zijn ook gemakkelijk te 
doen voor mensen, die niet zo goed ter been 
zijn of een rollator bij zich hebben. De prijs 
voor heel dit programma is € 30 voor leden 
van de Vierschaer en € 45 voor niet-leden. Er 
kunnen 50 personen mee en de volgorde van 
aanmelding is beslissend.  
U kunt zich schriftelijk voor deze reis 
opgeven bij Kees Bovee, Borcht 3 (zijstraat 
van de Markiezenstraat), 4724HG Wouw. 
Ook kunt U dat telefonisch doen via 0165 
302 834. Mailen mag ook naar 
kbovee@hetnet.nl. Wij hopen dat we dit jaar 
weer met een volle bus op stap kunnen 
gaan. 

Kees Bovee, bestuurslid van de 
Vierschaer. 

mailto:kbovee@hetnet.nl


 
Rabobank fietsdag op 30 juni 

 
Rabobank Roosendaal-Woensdrecht ver-
zorgt ieder jaar een fietstocht voor haar 
leden en rekeninghouders in het werk-
gebied. De fietsdag met 2.000 deelne-
mers, bestaat uit twee routes die dit jaar 
voor het eerst samenkomen op het 
Landgoed Plantage Centrum van de N.V. 
Wouwse Plantage van Eric Speeckaert en 
zijn familie. Het terrein op de 
‘binnenplaats’ bij de bedrijfsgebouwen zal 
die dag dienst doen als rust- en ontmoe-
tingsplaats. Vanaf 1983 is heemkundekring 
‘De Vierschaer’ uit Wouw initiatiefnemer 
van diverse activiteiten. Nagenoeg 
jaarlijks waren vrijwilligers op het 
Landgoed te vinden tijdens open dagen, 
maar ook om in de zomermaanden het 
publiek rond te leiden en om de houtza-
gerij te restaureren. Daarmee werd de 
weg geopend voor de toegankelijkheid van 
het landgoed voor een breder publiek.  
Rabobank Roosendaal-Woensdrecht heeft 
ons enige tijd geleden benaderd om op 30 
juni, op dit bijzondere stuk cultureel 
erfgoed een invulling te geven door het 
uitdragen van dit bijzonder stuk historie. 
Om dit volledig tot zijn recht te kunnen 
laten komen, heeft het bestuur deze 
uitnodiging opgepakt door er een compleet 
project van te maken met onze 
vrijwilligers. Om dit alles mogelijk te 
maken hebben wij een goed gemotiveerd 
verzoek tot financiële ondersteuning van 
de Rabobank mogen indienen. Spoedig 
daarna volgde de goedkeuring en gaan we 
er met z`n allen iets moois van maken. 
De bezoekers kunnen informatie en uitleg 
krijgen over de volgende activiteiten: 
*1. Houtzagerij 
*2. Brandweermuseum 
*3. Een (korte) rondleiding met gids en 
plattegrond langs het kasteel en overige  

bijzondere gebouwen. 
*4. Hkk. ‘De Vierschaer’: doel en 
activiteiten gedurende 30 jaar 
samenwerking met het Landgoed. Door het 
beschermen, in stand houden en het 
uitdragen van cultuur en cultuur erfgoed 
hopen wij dat deze dag bij de bezoekers 
een bijzondere indruk achter te laten, 
zodat zij het op hun beurt ook weer verder 
vertellen aan anderen, het zogenaamde 
‘bewaar-effect’. 
 

 
Activiteiten op het landgoed Wouwse Plantage 
 

Rondleidingen op landgoed 
Wouwse Plantage 

Dit jaar zijn er in de vakantieperiode weer vier 
rondleidingen op het landgoed Wouwse 
Plantage. Die vinden plaats op woensdag 24 en 
31 juli en woensdag 7 en 14 augustus 2013. De 
rondwandelingen starten om 14.00 uur en vol-
wassenen betalen € 3,= en kinderen + 65 € 2,=. 
De ingang van het terrein ligt aan de 
Plantagebaan tussen Wouwse Plantage en 
Huijbergen. Ongeveer 2,5 km vanaf Wouwse 
Plantage staan aan de rechterzijde vier stenen 
palen met daartussen kettingen. (Tussen hm-
palen 3.3. en 3.2). Hier moet men het bospad 
inrijden. Op ongeveer 750 meter wacht de gids u 
op. Parkeren is mogelijk. 
De rondleiding gaat onder meer langs het witte 
kasteeltje, het jachthuis, de houtzagerij (met 
demonstratie) en het brandweermuseum. Het 
kasteeltje en het jachthuis kunnen niet aan de 
binnenzijde bekeken worden, omdat ze bewoond 
zijn. 



 
Dorpswandelingen in Wouw 

gaan weer van start 
 
Dit jaar worden door de Stichting Kasteel 
van Wouw in samenwerking met 
heemkundekring De Vierschaer vier 
dorpswandelingen gehouden. 
De eerste vindt plaats op zondag 7 juli en 
start om 13.30 uur vanaf café-zalen 
Donkenhof aan de Roosendaalsestraat 
61. Samen met een gids wandelen de 
deelnemers door het dorp en krijgen 
tekst en uitleg over de historie van de 

gebouwen en het dorp. Met name de 
Markt is interessant, omdat dit het oudste 
deel van het dorp is met onder meer de 
waterpompen, de voormalige 
bierbrouwerij en het oude gemeentehuis. 
De wandeling gaat verder door het 
beekdal en eindigt op de kasteelweide 
waar over het kasteel van Wouw wordt 
verteld. 
Deelname aan de tocht kost 3 euro, maar 
voor dat bedrag krijgen de deelnemers 
ook nog een consumptie aangeboden. 
Een vrijwillige gift voor de stichting 
Kasteel van Wouw mag natuurlijk altijd. 
De volgende wandelingen zijn op zondag 
25 augustus, zondag 29 september en 
zondag 15 december. Die winterwan-
deling kost € 4,50 maar dan is er aan het 
einde van de wandeling warme soep om 
weer op temperatuur te komen. 
 

De volgende 
nieuwsbrief verschijnt 
in september 2013. 
Voor het laatste 

nieuws zie de website 
 

  
 

Boekenmarkt een succes 
 
Dankzij de inzet van verschillende 
vrijwilligers en de coördinatie van 
Cees en Annelies Couperus is de 
jaarlijkse boekenmarkt weer een 
succes geworden. Op 9 juni tijdens de 
jaarlijkse braderie begonnen de 
activiteiten bij het heemhuys al rond 
9 uur met het installeren van de 
kraam en de vele tafels om de boeken 
op te leggen. 
Nog voor negen uur stonden de 
eerste liefhebbers te trappelen om in 
de voorraad te snuffelen. Na een dag 
hard werken, jammer dat er zo weinig 
mensen waren om te helpen bij het 
opruimen, kon de opbrengst geteld 
worden en bleek dat er een 
nettobedrag van € 660,25 bijeen was 
gebracht. 
Voorwaar geen slecht resultaat, want 
de afgelopen zeven jaar heeft de 
vereniging op deze manier 4.500 euro 
aan de kas toe kunnen voegen voor de 
vele activiteiten van de kring. 
Dan aan alle vrijwilligers, maar met 
name aan Cees en Annelies Cuperus en 
de mensen die de hele dag de kraam 
‘bemand’ hebben. 

 

COLOFON 
Nieuwsbrief van heemkundekring 
De Vierschaer Wouw 
 
Secretariaat: 
Postbus 57, 4724 ZH Wouw 
Tel. Er is in het heemhuys op dit moment 
geen telefoon 
e-mail: secretaris@de-vierschaer-wouw.nl 
website: www.de-vierschaer-wouw.nl 
website: www.kasteelvanwouw.nl 
 
Redactieadres nieuwsbrief: 
René Hermans 
Tel. 0165 30 18 21 
e-mail: martel6@hetnet.nl 

http://www.de-vierschaer-wouw.nl/
mailto:martel6@hetnet.nl


 

Meer dan 34.000 
bidprentjes 

Vorige maand hebben Cees en Annelies 
Cuperus het 34.000ste bidprentje ontvangen. 
Het is het prentje van Adrianus Kerstens en 
Maria Catharina van Heijst. 
Op 18 juni zaten er van Wouw (Heerle, 
Moerstraten en Wouwse Plantage) 8.644 
stuks in de collectie. De tweede verzameling 
bestaat uit dubbele van Wouw en mensen 
van buiten Wouw. Die collectie telt 25.529 
stuks. Totaal komt die nu op 34.173 stuks.  

 
 
 
 
Het 34.000ste 
bidprentje in de 
collectie van De 
Vierschaer 
 
 
 
 

Word vriend van 
Molen De Arend !! 

 
Al eerder hebben wij in het Vierschaernieuws 
bericht over de vorderingen met de 
restauratie van molen ‘De Arend’. De 
buitenkant ziet er inmiddels weer schitterend 
uit nu het schilderwerk en voegwerk zijn 
afgerond. 
Een groepje vrijwilligers is aan de slag met 
het vernieuwen van de elektra en verlichting, 
passende bij dit historische monument, de 
enig overgebleven molen in de voormalige 
gemeente Wouw. Voorts dient nogal wat 
houtwerk in de molen te worden vervangen 
dan wel gerepareerd. Specifieke aandacht 
gaat dit jaar uit naar de kuipen en 
maalstenen om de molen weer maalvaardig 
te maken. Alsof dat allemaal nog niet genoeg 
is, probeert de vorig jaar opgerichte stichting 
de molen toegankelijker te maken voor 
bezoekers, onder meer door te voorzien in 
een toiletgelegenheid. 
Het moge duidelijk zijn dat met deze plannen 
veel geld is gemoeid. Gelukkig ontvangt de 
stichting bijdragen van diverse instanties en 
mag ze rekenen op ruime steun van het 
lokale bedrijfsleven. Ook de belangeloze 
inzet van vele vrijwilligers helpt 
buitengewoon. Maar zelfs dan is het lastig 
om financieel te eindjes aan elkaar te 
knopen. 
Om die reden nodigt de stichting iedereen 
die de historie van Wouw een warm hart 
toedraagt uit om ‘Vriend van Molen De 
Arend’ te worden. Dat kan al voor een 
jaarlijkse bijdrage van minimaal €12,50. Vul 
bijgaande machtigingskaart in en stuur deze 
naar het aangegeven adres. Afgeven mag 
uiteraard ook. U wordt op de hoogte 
gehouden van de vorderingen van de 
restauratiewerkzaamheden en van allerlei 
acties en evenementen rondom de molen. 
En uiteraard draagt u zelf hiermee een 
steentje bij aan de instandhouding van deze 
fraaie molen! Kijk ook eens op 
www.wouwsemolensdearend.nl. 
Informatie is ook te krijgen tijdens de 
Rabofietsdag op het landgoed Wouwse  
Plantage (Stichting korenmolen De Arend is 
verantwoordelijk voor deze tekst) 
 

 

 



 

MACHTIGINGSKAART 
 

VRIEND VAN WOUWSE MOLEN DE AREND 
 
Incassant Stichting Wouwse Molen De Arend 
Postadres Akkerstraat 7, 4724 SX Wouw, NL 
Incassant ID NL51ZZZ551177670000  
Kenmerk Vriend van Molen De Arend 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Wouwse 
Molen De Arend om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het 
overeengekomen bedrag van uw rekening af te schrijven wegens “Vriend van Molen 
De Arend” en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van Stichting Wouwse Molen De Arend.  
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem 
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank 
naar de voorwaarden. 
 
 
Naam afgever machtiging: 
.……………………………………………………………………………… 
 
Adres : 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Postcode : ………..……………… Woonplaats : .....……….…………….…………….…………... 
 
Land* : ………….……………………………………………………………………………………... 
 
Emailadres : ………….……………………………………………..……………………….……….. 
 
Jaarlijkse bijdrage  O  €12,50 O  Ander bedrag namelijk €  ........................................... 
(gaarne aankruisen) 
 
Rekeningnummer [IBAN] : …………………………………….  
 
Bank Identificatie [BIC]** :  …..……………………………..... 
 
Ondertekening 
 
Plaats : …..………………….…..………     
 
Datum : …..………………….…..………  
 
 
Handtekening: …..………………….…..…………………….. 
 
*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden. 
**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer 
 
 


