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Lezing over WO I 
op 16 maart  

 

WOUW – De Eerste Wereldoorlog 
en de dodendraad staan in de 
periode tussen 2014 en 2018 in 
het middelpunt van belangstelling. 
Zeker in België waar een groot 
deel van de strijd tussen de 
Duitsers en de geallieerden zich 
afspeelde. 
Ook West-Brabant kreeg te maken 
met deze oorlog, want duizenden 
Belgische vluchtelingen overstroom-
den in 1914 de regio. Later keerden 
veel vluchtelingen terug naar hun 
land, maar toen verbleven er veel 
Nederlandse militairen in onze 
streken. Die inkwartiering liet ook 
de nodige sporen na. 
 

Op zondag 16 maart is er een le- 

 

zing door Ivan Janssens die vertelt 
over ‘De Grooten Oorlog en den 
Dooden Draad’. Die lezing vindt 
plaats in de zaal achter eetcafé ‘In 
den Veehandel’ aan de Markt 30 in 
Wouw en is voor iedereen gratis 
toegankelijk. De zaal is om 13.30 uur 
open en om 14.00 uur start de 
lezing door de Belgische deskundige. 
De organisatie is in handen van 
heemkundekring De Vierschaer. 
 
 
 
 
 
 

De Eerste 
Wereldoorlog 

Lezing Ivan 
Janssens 

Zondag 27 april 
Lezing zuster Albertina 

14.00 uur 
Zaal ‘In den Veehandel’ 

Ivan Janssens 



 

 

Tentoonstelling 
Kasteel van Wouw 

 
WOUW – Zondag 23 maart wordt de 
tentoonstelling over het Kasteel van 
Wouw om 15.00 uur officieel geopend. 
Dat gebeurt door Wim Reijnders, 
directeur van het Markiezenhof in de 
trouwzaal van Markant aan de Markt in 
Wouw. De tentoonstelling wordt 
verzorgd door de Stichting Culturele 
Manifestaties Wouw (CuMaWo) in 
samenwerking met de Stichting 
Kasteel van Wouw. 

 
De opening wordt opgeluisterd door een 
ensemble van harmonie Oranje en na de 
opening kan iedereen een kijkje nemen 
bij de voorwerpen, de prenten en de 
foto’s. Daarna is de tentoonstelling tot en 
met 1 juni elke zondag van 14.00 tot 
16.00 uur gratis te bekijken. 
Op 23 maart, 13 april en 18 mei is er 
vanaf de expositieruimte een (gratis) 
wandeling naar de Kasteelweide met 
uitleg door René Hermans. Ter plaatse 
kan dan de situatie worden bekeken en 
wordt uitleg gegeven over de historie van 
de burcht en de fortificatie. 

Op zondag 25 mei wordt op de 
Kasteelweide een concert verzorgd door 
het Roosendaals Symfonieorkest onder 
leiding van Martyn Smits. Eén van de 
muziekwerken is speciaal geschreven  

 
voor uitvoering op de Kasteelweide. Bij 
dit onderdeel van het programma is ook 
het Malletkorps van muziekvereniging 
Oranje uit Wouw muzikaal actief. 
Tijdens de expositie is het boek over het 
Kasteel van Wouw te koop voor € 19,95 
 

Camiel Bastiaanse wint 
Vierschaertrofee 

 
WOUW – Camiel Bastiaanse mag zich een 
jaar lang ‘de slimste mens van Wouw’ 
noemen. Hij won deze week de 
Vierschaertrofee, een quiz van de Wouwse 
heemkundekring waarbij in teamverband de 
eerste kennisrondes worden gespeeld. 
(Meer nieuws over de Vierschaerquiz in het 

volgende nummer) 
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