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Van de voorzitter  
 
Op 12 december vorig jaar (12-12-12!) 
hielden we onze laatste bestuursvergadering 
in 'De Kapel'. Een bijzondere datum en een 
bijzonder moment, want het was onze 
laatste bijeenkomst in dit pand. Nu hebben 
we onze intrek genomen in ons 
nieuwe heemhuis, Bergsestraat 1 in Wouw. 
In de bocht tegenover de kerk. Veel van 
onze leden zullen zich dat pand herinneren 
als de winkel van Piet Sebregts. 
Vanaf dat moment is onze werkgroep van de 
houtzagerij meteen gestart met het inrichten 
van een kerststallenpresentatie achter de 
rechtervitrine, die door vele dagelijkse voor-
bijgangers met kinderen nauwlettend en 
soms langdurig werd gadegeslagen. 
Tevens maakte het affiche ‘Heemhuys 'De 
Vierschaer’ in de vitrine en op de toegangs-
deur en de vlaggen aan de voorgevel voor 
iedereen duidelijk dat de heemkundekring 
reeds haar intrek had genomen op deze 
prachtige zichtlocatie. 
Veel waardering werd door de be-
zoekers van de kerststallenroute geuit over 
de nieuwe ontwikkelingen, ook wat be-
treft onze kerststal achterin bij zaal 'In Den 
Veehandel' en onze samenwerking met 
Mariëtte en Alehandro Gonzalez. 
Nog groter was het definitieve nieuws in 
diezelfde periode dat het VVV-steunpunt in 
hetzelfde pand links van de voordeur haar 
intrek gaat nemen. Dat gebeurt dit voorjaar 
en de post wordt beheerd door 
eigenaresse Mariëtte. De heemkundekring, 
de VVV en Mariëtte zien dit als een ideale 
combinatie om gezamenlijk vanuit één 
locatie naar buiten te treden waar dat kan. 
Er zijn raakvlakken wat betreft dezelfde 
doelstellingen. Ook hier zal weer gelden: 
,,Wat kunnen en willen we voor elkaar 
betekenen” en dan zowel intern als extern! 
Wél dient ieders eigen identiteit behouden te  

 
blijven om ook individueel zelfstandig naar 
buiten te kunnen blijven treden. 
  
Inventaris 'De Kapel' 
Onze nieuwe locatie is kleiner dan de vorige 
en zal ook anders gebruikt gaan worden dan 
de Kapel aan de Kloosterstraat. 
Veel groot materiaal zoals stoelen, 
vitrinekasten, de keukeninventaris met een 
vaatwasser, koelkast, glas en servicewerk 
e.d. bleek voor ons niet meer functioneel, 
maar is nog wel goed bruikbaar. Gezien 
onze eerder gemelde goede relatie in 
samenwerking met Stichting ' Molen De 
Arend ' heeft het bestuur er voor gekozen 
om deze stichting te ondersteunen door het 
beschikbaar stellen van deze inventaris en 
het tijdelijk opslaan van een klein gedeelte 
wat we misschien zelf nog willen gebruiken. 
Bij eventuele toekomstige gezamenlijke 
activiteiten in en rond de molen zal 'onze' 
inventaris in de Akkerstraat zeker weer velen 
een dienst kunnen bewijzen. 
  
Activiteiten op korte termijn 
Het grote voordeel nu is, dat we via het 
gangetje van 'In Den Veehandel' de 
beschikking hebben over een moderne 
nieuwe zaal met horecagedeelte en toilet- 

In dit gedeelte van het pand is het 
nieuwe heemhuis ondergebracht 



groepen. 
Wij nodigen u graag uit op vrijdag 15 maart 
2013 om 19.30 uur voor de algemene 
ledenvergadering en de jaarlijkse Vier-
schaerquiz.  
En op zondag 17 maart 2013 om 14.00 uur 
voor een lezing over de Watersnoodramp 
die 60 jaar geleden plaatsvond. 
Hierover leest u uitgebreider informatie 
verderop in deze nieuwsbrief. 
  
André Dingemans (voorzitter) 
 

AGENDA 
De agenda voor de komende maanden 
ziet er als volgt uit: 
 
• Woensdag 13 maart: Bestuursvergadering 
• Vrijdag 15 maart: Algemene leden-

vergadering. Na afloop strijd om de 
Vierschaer-trofee.  

• Zondag 17 maart: Lezing ,De Watersnood 
60 jaar geleden’. Zaal ‘In den Veehandel’ 
om 14.00 uur. 

• Eind maart 2013: Tijdschrift 1 2013. 
• Woensdag 17 april: Bestuursvergadering. 
• Zondag 5 mei: Geraniummarkt. 
• Woensdag 15 mei: Bestuursvergadering. 
• Zondag 9 juni: Braderie en Luikse Markt 
• Wij zijn aanwezig met een grote 

boekenmarkt. 
• Woensdag 19 juni: Bestuursvergadering. 
• Eind juni 2013: Tijdschrift 2 2013 
• Woensdag 11 sept.: Bestuursvergadering 
• Woensdag 16 okt.: Bestuursvergadering  
• Woensdag 13 nov.: Bestuursvergadering 
• Woensdag 11 dec.: Bestuursvergadering 

 
Strijd om de Vierschaertrofee op 

15 maart 
Vrijdag 15 maart vindt de algemene 
ledenvergadering van de Vierschaer plaats. 
De vergadering begint om 19.30 uur in de 
zaal van café ‘In Den Veehandel’ aan de 
Markt 30 in Wouw. 
Op de agenda staan de volgende punten: 
1. Opening en mededelingen. 
2. Jaarverslag 2012. 
3. Verslag algemene ledenvergadering 3 
maart 2012. 
4. Financieel jaarverslag / kascommissie. 
5. Bestuurszaken. 

 
6. Huisvesting 
7. Rondvraag en sluiting vergadering. 
8. Korte pauze. 
9. Strijd om de Vierschaertrofee met quiz. 
10. Huldiging van de winnaar. 
11. Sluiting. 

 

Lezing Dorp in de Golfslag 
 

Op 17 maart 2013 houdt Jan Bosters uit 
Nieuw-Vossemeer een lezing over de 
watersnoodramp die Nieuw-Vossemeer en 
West-Brabant zo zwaar trof . 

Jan Bosters is secretaris van de heem-
kundekring ‘Ambachtsheerlijkheid Nieuw-
Vossemeer’ en heeft als kleuter de ramp 
beleefd. Na de herindeling van de gemeente 
Steenbergen is het gedachtegoed van de 
watersnoodramp in het bezit gekomen van 
de Heemkundekring, hierdoor is het mogelijk 
om een realistisch beeld te geven van de 
ramp in Nieuw-Vossemeer en ver 
daarbuiten.  
 
In deze lezing zal zijn zus Tonny het verhaal 
van haar oudste zus Truus vertellen die de 
bange uren van het gezin op de zolder van 
hun ouderlijk huis doorbrachten, heeft opge- 

Wie heeft er verstand van 
geld? 

Onze penningmeester, Annie Bovée, 
heeft te kennen gegeven dat ze met 
haar activiteiten voor de heem-
kundekring wil stoppen. Daarom zijn 
we op zoek naar een nieuwe pen-
ningmeester. Hebt u interesse, dan 
kunt u contact opnemen met iemand 
van het bestuur. 

 



schreven.  
De familie Bosters is een eeuwenoud 
geslacht dat al sinds 1590 deel uitmaakt van 
de Nieuw-Vossemeerse bevolking. Het 
omvangrijke geslacht was tijdens de 
watersnoodramp bijna in zijn geheel in het 
dorp gehuisvest. Hierdoor ontstaat er een 
realistisch verhaal dat de familie beleefde in 
deze rampnacht. 
 
Het verhaal "alleen met het water" zal als 
een rode draad door de lezing lopen. 
Tijdens de lezing wordt gebruik gemaakt van 
filmbeelden, foto’s, e.d. 
De volgende onderdelen zullen in de lezing 
ter sprake komen: 
- Hoe kwam het dat deze ramp kon 

gebeuren? 
- De gevolgen voor Nieuw-Vossemeer en de 

familie Bosters.  
- Hoe kwam het dat Nieuw-Vossemeer zo 

laat werd geëvacueerd? (waren wij 
vergeten?) 

- De evacuatie zelf was voor velen een 
angstig avontuur.  

- De wederopbouw van Nieuw-Vossemeer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERSLAG ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 2012 

 
1. Opening en mededelingen 
Kees Hoendervangers heet als voorzitter van de 
vergadering iedereen welkom. 
Er zijn verder geen mededelingen buiten de agenda. 
2. Jaarverslag 2011 
Het jaarverslag 2011 van de hand van Huub 
Jonckheere wordt stapsgewijs doorgenomen: 
- Vanuit de werkgroep archeologie en kasteel is op 9 
mei 2011 de Stichting Kasteel van Wouw opgericht. 
De stichting is bezig met het samenstellen van een 
boek over het kasteel van Wouw. 
- De werkgroep bidprentjes sloot 2011 af met een 
verzameling van 28.333 prentjes. Cees Cuperus geeft 

aan dat op het moment van deze vergadering de 
verzameling al weer is gegroeid tot 30.644 bidprentjes. 
- De werkgroep BIR wil 2012 benutten om de 
verzameling objecten verder in beeld te brengen. 
- De werkgroep distributie voor de postbezorging van 
de nieuwsbrief en het tijdschrift vormt als vanouds een 
onmisbaar geheel binnen de organisatie.  
- De werkgroep fotoarchief ontvangt nog regelmatig 
foto’s. 
- De werkgroep houtzagerij werd in 2011 geplaagd 
door pech als gevolg van een kapotte zaagmachine. 
De lagers moesten vervangen worden. 
- De werkgroep kerststal: de kerststal werd in 2011 
voor het eerst opgesteld in de Wouwse molen. Met 
ruim 1000 bezoekers kan men weer terugkijken op een 
geslaagd evenement. 
- De werkgroep redactie werd na vertrek van Cees 
Hellemons in 2011 uitgebreid met Pieter van Leysen. 
Het tijdschrift werd in een nieuw jasje gestoken. 
- De werkgroep molen tot slot, heeft eind 2011 een 
totaallijst opgesteld van de uit te voeren (reparatie-) 
werkzaamheden aan de molen. 
 
Aan de hand van de overige activiteiten zoals 
genoemd in het jaarverslag 2011 wordt in de 
vergadering nog eens bevestigd dat de kinderspelen in 
erbarmelijke staat verkeren. Eduard Hof van de 
houtzagerij biedt Dianne Melis als beheerder van de 
spelen aan om hier naar te kijken. Zij zullen e.e.a. 
verder onderling kortsluiten. 
De lezing die op 4 november door de Vierschaer werd 
georganiseerd had helaas een lage opkomst. Toch 
wordt doorgegaan met het organiseren van lezingen in 
bij voorkeur een frequentie van tweemaal per jaar om 
daarmee een zekere traditie op te bouwen en hopelijk 
daaraan gekoppeld een uitbreiding van het aantal 
bezoekers. 
 
De Vierschaer mocht zich weer winnaar van de 
regionale heemquiz noemen. Van de heemkundekring 
Oudenbosch werd het verzoek ontvangen om de 
regionale heemquiz 2012 te mogen organiseren. 
Uiteindelijk is het besluit genomen om deze quiz toch 
zelf te organiseren 
De traditionele landgoeddag op tweede pinksterdag 
moest vanwege de Harvest Fair uitwijken naar 11 
september 2011. Er waren slechts 113 betalende 
bezoekers. Onder meer vanwege tal van activiteiten in 
de omgeving op die dag moeten we concluderen dat 
dit een verkeerde keuze is geweest. 
Het feit dat inmiddels jaarlijks meerdere activiteiten op 
het landgoed plaatsvinden en de open landgoeddag al 
lang geen exclusiviteit meer heeft, moeten we ons 
bezinnen op de vraag of de landgoeddag nog wel 
jaarlijks plaats zou moeten vinden. Als alternatief voor 
de landgoeddag reikt René Hermans een plan aan in  
de vorm van rondleidingen door Wouw, met daarin 
bijvoorbeeld opgenomen de molen en het kasteel. 
Wederom dank aan Huub voor het opgestelde 
jaarverslag. 
 
3. Verslag algemene ledenvergadering 2011 
Het verslag van de jaarvergadering 2011 wordt zonder 
verdere opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. 
 
4. Financieel jaarverslag / kascommissie 
Het financiële jaarverslag wordt toegelicht. In het oog  

 

Wie gaat er 
dit jaar met 
deze trofee 
naar huis? 



 

springend is de verliespost op de open landgoeddag. 
Met verwijzing naar agendapunt 2 werd hier al 
geconcludeerd dat dit een verkeerde keuze is geweest 
en herbezinning plaats moet vinden op een jaarlijks te 
organiseren landgoeddag. 
Voor medesubsidiëring van het boek Kasteel van 
Wouw is een bedrag gereserveerd. 
Het is gewenst om voor 2012 kritisch te kijken naar de 
organisatie en kostenplaatje van de excursie. Terzijde 
van Cees Cuperus de opmerking dat hij de 
verwarming in de kapel meermaals heeft aangetroffen 
op een stand van 22 graden, terwijl er niemand 
aanwezig was. Daargelaten de vraag of 22 graden 
überhaupt noodzakelijk is: punt van aandacht en 
communicatie naar SDW. 
Kascommissie: 
De kascommissie heeft voorts geen 
onregelmatigheden in de boekhouding aangetroffen. 
De kascommissie werd gevormd door Dianne Melis en 
Ton de Bruijn. De goedkeurende verklaring van de 
commissie is bij deze notulen opgenomen. De 
vergadering verleent het bestuur decharge. 
De kascommissie voor het boekjaar 2012 wordt 
gevormd door Ton de Bruijn en Nori Jaspers. 
 
5. Bestuur 
Met verwijzing naar het aan- en aftreedschema 2012 
heeft Jeroen van den Beemt eerder in 2011 te kennen 
gegeven zijn activiteiten als bestuurslid te staken. Ook 
Nori Jaspers heeft te kennen gegeven haar 
bestuursfunctie neer te willen leggen, maar zeker nog 
wel als vrijwilliger actief te willen blijven binnen de 
vereniging. Ook vindt een wisseling van voorzitter 
plaats. Kees Hoendervangers treedt af als voorzitter 
en wordt vice-voorzitter. De voorzittershamer wordt 
overgenomen door André Dingemans. Alles met 
instemming van de Algemene Ledenvergadering. Voor 
het overige geen bestuurswisselingen. 
De laatste daad van Kees als voorzitter is het uitreiken 
van een bloemetje aan Nori als dank voor haar inzet in 
het bestuur. De eerste daad van André als voorzitter is 
het uitreiken van een bloemetje aan Kees als dank 
voor diens voorzitterschap. 
 
6. Huisvesting 
Eind 2012 zal voor de huisvesting van de Vierschaer 
in de kapel huur betaald moeten gaan worden aan 
SDW of andere huisvesting betrokken moeten worden. 
In algemene zin leeft de mening dat uitkijken naar 
andere huisvesting de voorkeur heeft. 
Huub vraagt daarbij wel aandacht voor het 
Lambertuskoor dat de kapel als oefenruimte gebruikt. 
Het koor zal steeds tijdig op de hoogte gehouden 
worden van ontwikkelingen in de huisvesting. 
 
7. Rondvraag 
Piet Meul betreurt het dat hij niet op de hoogte werd 
gesteld van het feit dat geen deelname door de 
Vierschaer aan Oranjemarkt 2011 in Heerle 
plaatsvond. Dit terwijl hij al sinds jaren de kraam mede 
bemant. Tevens geeft hij aan bij deelname in 2012 
alleen mee te doen als gegarandeerd is dat minimaal 
3 tot 4 mensen afwisselend de kraam kunnen 
bezetten. Piet wordt beloofd dat gezocht zal worden 
naar voldoende vrijwilligers en hij tijdig op de hoogte 
gesteld zal worden. 

Piet maakt voorts als landgoedgids graag gebruik van 
de rondvraag door het beroemde fietsje van de 
kabouter op het landgoed te presenteren. Hij heeft dat 
voor deze gelegenheid even mogen lenen. Staat 
normaal gesproken wel stevig vastgeklonken aan de 
boom. 
 
Cees Cuperus haalt voorts nog aan dat het van belang 
is om zoveel mogelijk e-mailadressen van leden te 
verzamelen om de post zoveel mogelijk digitaal te 
versturen en op die manier kosten te besparen. Met de 
werving van e-mailadressen is een begin gemaakt en 
wordt voortgezet in 2012. 
 
8. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering 
gesloten. 
 

Bidprentjescollectie ver boven 
de 32.000! 

Annelies en Cees Cuperus laten geen 
gelegenheid voorbij gaan om de 
bidprentjescollectie van de heemkunde-
kring uit te breiden. 
Dit jaar is goed begonnen met grote giften 
van de heer en mevrouw Thissen uit 
Roosendaal, de heer en mevrouw Roovers 
van de Markt in Wouw, Jac. Pellis en van 
de heer Freijters uit Oud Gastel. Het zijn 
er meer dan 1500. Annelies en Cees zijn 
druk bezig om ze te sorteren en 
vervolgens in de computer te zetten. 
  

De volgende nieuwsbrief 
verschijnt weer tegelijkertijd 
met het nieuwe kwartaalblad 
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