
 

 

 

 

Van de voorzitter 
  

We gaan weer richting einde van het jaar en kijken in dit kwartaal terug op de lezing van Jan 
Franken op zondagmiddag 8 november over tradities met als toepasselijk onderwerp in deze 
periode: de historie van het Sinterklaasfeest en de veranderingen van beleving in de loop der 
tijden’. Ondanks het voor de tijd van het jaar uitzonderlijk mooie windstille wandelweer met hoge 
temperaturen, konden wij toch 35 bezoekers verwelkomen. Dank daarvoor. 
Tegelijkertijd kijken we uit naar de volgende presentatie op zondag middag 13 december 
2015; 14.00 uur, nu met het thema: `Humor op z`n Brabants`. Zanger en conferencier Cor 
Swanenberg zal ons samen met accordeonist Henk Verhagen evenals vorig jaar een geweldige 
ontspanningsmiddag bezorgen in het echte Brabantse dialect. We rekenen op een volle zaal die 

ook voor niet-leden gratis toegankelijk 
is! Hierover verderop meer in de 
Nieuwsbrief. 
Verder zijn de voorbereidingen voor de 
activiteiten van `Wouw rondom kerst` in 
volle gang. Een nieuwe aanpak, twee jaar 
geleden voorzichtig begonnen vanuit ‘De 
Vierschaer’ samen met de VVV, heeft 
thans geresulteerd in een gezamenlijk 
naar buiten treden van diverse 
belangengroeperingen en verenigingen 
met als doel de totale kerstsfeer in Wouw 
meer gestalte en uitstraling te geven. Er 
wordt hard gewerkt om de financiële 
begroting sluitend te krijgen middels 
sponsoring. 

Tot slot dankt het bestuur van ’De Vierschaer’ zowel leden als niet-leden voor de prettige 
samenwerking gedurende het afgelopen jaar. Wij wensen u allen sfeervolle feestdagen toe, een 
goede jaarwisseling en hopen u allen weer te ontmoeten in een vooral: Gezond 2016! 
  

André Dingemans (Voorzitter Hkk. 'De Vierschaer') 
 

AGENDA 
 

De agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit: 
• Zondag 13 december: ‘Humor op z’n Brabants’ met Cor Swanenberg en Henk Verhagen. Om 14.00 

uur in zaal ‘In den Veehandel’. 
• Dinsdag 15 december: Heemhuys Bergsestraat 1 open van 14.00 tot 16.00 en van 18.30-20.30 u. 
• Woensdag 16 december: Ingelaste ledenvergadering om het financieel verslag 2014 vast te 

stellen. Om 19.30 uur in zaal ‘In den Veehandel’, Markt 30. Aansluitend bestuursvergadering. 
• December: Tijdschrift nr. 4-2015. 
• Rond Kerstmis kan de kerststallenroute weer gelopen worden en zijn er allerlei activiteiten die 

met Kerstmis te maken hebben. (zie info verder in deze brief) 
• Dinsdag 12 januari: Heemhuys Bergsestraat 1 open van 14.00 tot 16.00 en van 18.30-20.30 u. 
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De kerststal in molen De Arend (foto Wil Mensch) 



• Woensdag 13 januari: Bestuursvergadering 
• Dinsdag 26 januari: Heemhuys Bergsestraat 1 open van 14.00 tot 16.00 en van 18.30-20.30 u. 
• Dinsdag 16 februari: Heemhuys Bergsestraat 1 open van 14.00 tot 16.00 en van 18.30-20.30 u. 
• Woensdag 17 februari: Bestuursvergadering 
• Zondag 28 februari: Lezing ‘Grote gezinnen XXL’ door Ad Rooms in zaal ‘In den Veehandel’. 
• Dinsdag 1 maart: Heemhuys Bergsestraat 1 open van 14.00 tot 16.00 en van 18.30-20.30 u. 
• Vrijdag 11 maart jaarvergadering met strijd om Vierschaertrofee in zaal ‘In den Veehandel’ om 

19.30 uur. 
• Dinsdag 15 maart: Heemhuys Bergsestraat 1 open van 14.00 tot 16.00 en van 18.30-20.30 u. 
• Woensdag 16 maart: Bestuursvergadering 
• Maart 2016: Tijdschrift nr. 1-2016. 
• Dinsdag 29 maart: Heemhuys Bergsestraat 1 open van 14.00 tot 16.00 en van 18.30-20.30 u. 
• Woensdag 13 april: Bestuursvergadering 
• Woensdag 11 mei: Bestuursvergadering 
• Woensdag 15 juni: Bestuursvergadering 
• Juni: Tijdschrift nr. 2-2016 
• Juni: Braderie met grote boekenmarkt bij het Heemhuys 
• Woensdag 14 september: Bestuursvergadering 
• September; Tijdschrift nr. 3-2016. 
• Woensdag 12 oktober: Bestuursvergadering 
• Woensdag 16 november: Bestuursvergadering 
• December: Tijdschrift nr. 4-2016 
• Woensdag 14 december: Bestuursvergadering 
Aanvullingen op het programma komen in de volgende nieuwsbrief en zo 
nodig in een digitale nieuwsbrief.  
 

Agenda extra jaarvergadering op 16 december 
 

Zoals toegezegd op de jaarvergadering in maart van dit jaar vindt er een extra 
jaarvergadering plaats op woensdag 16 december om het financieel jaarverslag 2014 
goed te keuren. 
Deze bijeenkomst vindt plaats in de zaal van ‘In den Veehandel’, Markt 30 in Wouw en begint 
om 19.30 uur. Op deze bijeenkomst zijn alle leden van onze vereniging welkom. 
 

De agenda van deze bijeenkomst: 
1. Opening 
2. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 20 maart 2015 
3. Financieel jaarverslag 2014 
4. Rondvraag 
5. Sluiting  
 

‘Humor op zijn Brabants’ in Wouw met Cor Swanenberg 
 

WOUW - Schrijver, verteller en zanger Cor Swanenberg verzorgt zondag 13 december om 
14.00 uur in zaal ‘In den Veehandel’ aan de Markt 30 in Wouw een humoristisch programma 
met als titel ‘Humor op zijn Brabants’. 
Die middag is georganiseerd door heemkundekring ‘De Vierschaer’, maar iedere belangstellende kan 
er gratis terecht. Al meer dan veertig jaar brengt Cor Swanenberg uit Rosmalen zijn humoristische 
programma in Brabants dialect. Dat doet hij dan samen met accordeonist Henk Verhagen uit Den 
Dungen. De voorstelling Humor op z’n Brabants is een mengeling van liedjes en conference in 
Brabants dialect. Ze maakten samen ook meerdere cd’s met liedjes en conference. 



Swanenberg heeft verschillende publicaties op zijn naam 
staan. Zo verschenen het Brabantse leeswoordenboek 
‘Wiej wè bewaort’, het boek ‘Van hemels licht en hellevuur’ 
en de trilogie ‘Even geleden’ van zijn hand. Samen met zijn 
zoon Jos schreef hij ‘Eige greij, de Brabantse grammatica 
op goei gevuul’. Jos is in Brabant geen onbekende en 
doceert als professor aan de universiteit van Tilburg. Alle 
reden dus om 13 december in uw agenda te noteren. 
 

TWEEDE PLAATS VOOR 
QUIZTEAM ‘DE VIERSCHAER’   

 

OUDENBOSCH – 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 wetens-
waardigheden 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. Volgend jaar 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;  
 

Zondagskind nieuw interactief kerstspel in Wouw 
 

WOUW – ‘Wouw rondom Kerst’ is inmiddels niet meer weg te denken in het dorp. Maar dit jaar komt 
er een nieuw spektakel bij dat niemand mag missen: ‘Het Zondagskind’ 

Cor Swanenberg en Henk Verhagen 

Het team van De Vierschaer, behalve René Hermans 
die de foto maakte 



Dat wordt een interactieve kerstvertelling waarbij de deelnemers en toeschouwers 
al wandelend verschillende locaties in het dorp aandoen. Het begint allemaal bij de 
molen in de Akkerstraat en eindigt uiteindelijk op het schoolplein van de voormalige 
Lambertusschool aan de Schoolstraat. Wil je weten wat een Zondagskind is, waarom 
het geluk brengt en geluk doorgeeft, dan moet je zeker deze bijzondere vertelling 
meebeleven op zondag 27 december. Twaalf figuranten, een verteller en zangeres 
Julia Schutten brengen je in vervoering in dit anderhalf uur durende kerstspel. 
Samenkomst om 17.30 uur bij de molen en vertrek om 18.00 uur. Het gezamenlijke 
slotlied vindt om 19.30 uur op het schoolplein plaats. Deelname is gratis. 
Vaste onderdelen zijn dit jaar weer de kerststal van heemkundekring De Vierschaer 
in de molen aan de Akkerstraat en de kerststallenroute die door het dorp gelopen 
kan worden. Maar er zit een nieuw element in want je kunt op zoek gaan naar 
gelukslogans en gelukssymbolen en daar een gelukspoppetje mee winnen. 
 

Museum, concertzaal, kerk en Markant open 
Jaarlijks verzorgt grafisch kunstenaar Harrie Schalken een tentoonstelling rond de geschiedenis van de kerststal en 
kerstgebruiken in het grafisch museum ‘In den groenen zonck’ Met een unieke expositie van driedimensionale 
kerststallen en kerstprenten. Bezoekers mogen zelf kerstkaarten drukken en dat alles in de sfeervolle ambiance 
van een woning uit 1775, koetshuizen en een museumtuin. Open van 19 tot 27 december en op 1 januari. Telkens 

van 13.00 tot 17.00 uur 
Ook Cumawo doet al jaren mee met een expositie van unieke 
kerststallen van over de gehele wereld. Deze tentoonstelling 
is te bezichtigen in Markant aan de Markt in Wouw.  
In concertzaal “In den Wouwdfluit” van Jan en Loes Walraven 
is Kerstmis het feest van het licht. Keramische lichthuizen in 
vele vormen zorgen voor een sprookjesachtige sfeer. Er zijn 
ook enkele bijzondere kerstgroepen te bewonderen in deze 
sfeervolle ruimte. Open 27 december van 14.00 tot 21.00 uur.  
Het grote pronkstuk is al jaren de feestelijk ingerichte 
Lambertuskerk. Dit jaar met een grote verzameling 
kerstkaarten en 75 kerststallen, waaronder enkele helemaal 
vervaardigd uit blik. In dit uitwisselingsproject met Alphen 
komen ook meer dan honderd kerstengelen mee. Daarom 

alleen al is een bezoek aan de kerk meer dan de moeite waard. Open op 25, 26 en 27 december en 1 januari van 
13.00 tot 17.00 uur.  
Uitgebreide informatie op www.wouwrondomkerst.nl. Een site die de moeite waard is! 
 

MEDAILLE BRABANTS HEEM VOOR RENÉ HERMANS 
 

door Tjeu van Ras 
OIRSCHOT – Ruim vijf jaar was René Hermans 
uit Wouw bestuurslid van Brabants Heem. 
Donderdag 19 november nam hij als zodanig 
afscheid. Voorzitter Henk Hellegers van 
Brabants Heem sprak daarbij lovende woorden 
over de grote inzet en betrokkenheid van René. 
Hij reikte hem de Brabants Heemmedaille uit als 
dank voor die inzet. Daarbij hoorde ook een 
oorkonde. 
René Hermans werd in 2010 bestuurslid. Hij was al 
jaren actief in de plaatselijke heemkundekring De 
Vierschaer in Wouw. Als bestuurslid was hij regio-
coördinator, lid van de redactie van In Brabant, 
beheerder van de website van Brabants Heem en 
samensteller, redacteur en eindredacteur van De 

Een koor zorgt voor stemmige muziek voor 
eetcafé ‘In den Veehandel’ (foto Wil Mensch) 

Voorzitter Henk Hellegers van Brabants 
Heem (rechts) overhandigt René Hermans 
de Brabants Heem medaille (foto Tjeu van 
Ras) 



Koerier, het mededelingenblad van Brabants Heem. Henk Hellegers nam afscheid van René 
aan het slot van de vergadering van de Raad van Aangeslotenen. 
Als correspondent van voorheen Brabants Nieuwsblad en nu BN/De Stem is het volgens 
voorzitter Hellegers niet zo gek dat hij in het bestuur van Brabants Heem de communicatie en 
de pr voor zijn rekening nam. “Je hebt onze verwachtingen meer dan waargemaakt. De Koerier 
is dankzij jou een uitstekend blad geworden.” Henk Hellegers roemde de inzet van René. “Bij 
vele activiteiten aanwezig, heel actief in zijn regio en altijd aanwezig op de 
bestuursvergaderingen. Hij heeft heel wat zaken opgepakt. Als wij iets afspraken, ben je dat 
altijd nagekomen. En je zat anderen achter de broek als het nodig was.” 
Het dankwoord van René was kort maar duidelijk: “Ik hem mijn best gedaan en met veel 
plezier.” 
 

STRIJD OM VIERSCHAERTROFEE OP 11 MAART 
TIJDENS JAARVERGADERING 

 
 WOUW – De strijd om de felbegeerde Vierschaertrofee barst vrijdag 11 maart weer 
los bij onze heemkundekring. Voor de 31ste keer wordt er gestreden om dit kleinood. 
Dat gebeurt tijdens de jaarvergadering die om 19.30 uur begint in zaal ‘In den 
Veehandel’ aan de Markt 30 in Wouw. 
De trofee werd vorig jaar gewonnen door René Hermans die nu de quiz moet maken. Een 
quiz met vier theorierondes en drie doevragen. De deelnemers, en dat mogen ook best 
niet-leden van de vereniging zijn, strijden in groepen tegen elkaar. De leden van de 
winnende groep moeten het daarna in een ‘Wouwse’ ronde tegen elkaar opnemen. Dat 
bepaalt uiteindelijk wie winnaar wordt in 2016 en daarmee eeuwige roem vergaart. 
Tijdens de jaarvergadering worden zowel het jaarverslag van de secretaris als het 
financiële jaarverslag aan de orde gesteld. Daarnaast komt het bestuur met het 
activiteitenprogramma voor 2016 en worden eventuele belangrijke voorstellen die met de 
vereniging te maken hebben voorgelegd aan de vergadering. Naast een bestuursverkiezing 
is er nog de rondvraag, waarna de quiz van start gaat. 

Onze bidprentjescollectie groeit gestaag 
 

Annelies Cuperus heeft zich de afgelopen tijd weer druk bezig gehouden met onze 
bidprentjescollectie. Regelmatig komen er nieuwe bij en soms brengen mensen ook een 
stapeltje naar het Heemhuys. Die zijn daar uiteraard in goede handen, want die gaan 
meteen naar Annelies. Vaak zitten er ook dubbele bij, maar die proberen we dan te 
ruilen en als ze van andere plaatsen komen, geven we ze vaak door aan andere kringen 
die ook bidprentjes verzamelen. 
Deze keer geen unieke exemplaren, maar toch weer een aantal dat nog in de collectie 
ontbrak. 
De collectie is weer met enkele tientallen exemplaren gegroeid en die telt nu 9.194 
personen 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. 
Hebt u nog prentjes die u af wil staan aan onze vereniging geef ze dan af in het 
Heemhuys of breng ze naar Annelies Cuperus of naar één van de bestuursleden. 
 



MET DE VIERSCHAER OP STAP NAAR BELGIË 
 

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 het stadje te bekijken. De meeste 
deelnemers hielden het bij de terrasjes op de Markt voor gezien, maar het begijnhof, het 

Koffiedrinken onder de kapel van de landlopers-
kolonie (Foto Adriënne Hermans) 

Uitleg bij de ‘nepstoommachi-
ne’ (foto Adriënne Hermans) 



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. 

Voorwerp van de maand 
 

Op de rode kubus in de etalage van het Heemhuys staat elke maand een nieuw voorwerp. 
Voor veel mensen is het een sport geworden om te raden wat het precies is. Als u ook mee 
wil dingen naar een klein prijsje, kom dan eens kijken en vul gratis een briefje in. U mag 
natuurlijk ook gerust op dinsdag om de veertien dagen even een praatje komen maken. 
 

Heemhuys krijgt veel bezoek 
 

WOUW – Het Heemhuys aan de Bergsestraat 1 blijft ook in 2016 regelmatig open. In de 
loop van 2014 kwamen al meer dan 150 mensen een kijkje nemen, een praatje maken of 
genealogische gegevens opvragen. 
Het Heemhuys is in de komende maanden op onderstaande dagen geopend. 
 

dinsdag 15 december  dinsdag 12 januari   dinsdag 26 januari 
dinsdag 16 februari   dinsdag 1 maart   dinsdag 15 maart 
dinsdag 29 maart   dinsdag 12 april   meer data volgen nog 

 

De openingstijden zijn van 14.00 tot 16.00 uur en van 18.30 tot 20.30 uur 
Op de openingsdagen kan men (gratis) terecht voor stamboomgegevens, informatie halen uit 
de bidprentjescollectie, boeken inkijken, maar ook om zelf iets aan te bieden, zoals foto’s die 
door ons ter plekke gescand worden, waarna u die weer mee terug kunt nemen. Maar ook als u 
gewoon even wil ‘buurten’ over vroeger, het dorp Wouw of Heerle, Moerstraten en Wouwse 
Plantage, bent u van harte welkom. 
 

Wie was KEEKE MOERKENS?  
 

Van Margreet Aarden-Nelen kregen we deze foto. Op de achterzijde 
staat alleen ‘Keeke Moerkens Wouw’. Verder geen gegevens. 
Volgens Margreet moet ze ooit als dienstmeid gewerkt hebben op een 
boerderij, maar het precieze wist ze ook niet te vertellen. Daarom willen wij 
een beroep doen op onze lezers of die misschien iets meer weten over 
deze persoon. 
Denkt u iets meer te weten, geef het dan alstublieft aan ons door, we 
kunnen die gegeven dan bij de foto noteren en die voor het nageslacht 
bewaren. Dat kan in het Heemhuys aan de Bergsestraat 1 of bij René 
Hermans, Martel 6, 4724GD Wouw (0165 301 821) 
 

Het nieuwe register en oude nummers 
 

Zoals we eerder lieten weten is er een nieuw register op de jaargangen 2003-2012. 
Dat kost 10 euro en bevat 276 pagina’s met registers op auteurs, foto’s afbeeldingen, 
onderwerpen, plaatsnamen en persoonsnamen. 



Mocht u in het bezit willen komen van oude nummers, dan kunt u ook bij ons terecht. Oude 
nummers kunt u voor 1 euro overnemen. Dubbelnummers kosten 2 euro en het 
driedubbelnummer over de Tweede Wereldoorlog uit 1995 kost 3 euro. 
Alleen voor de nummers van de jaargang 2014 en later moet de volle prijs van € 4,50 per 
nummer betaald worden. Tot en met de jaargang 2013 geldt de voordeelprijs. U kunt ook 
contact opnemen met René Hermans om uw ‘bestelling’ door te geven. (martel6@hetnet.nl 
of 0165 301 821). Als de boekjes opgestuurd moeten worden, worden de verzendkosten wel 
doorgerekend. 
 

ARCHIEF HEEMKUNDEKRING “DE VIERSCHAER” 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. 
 
LAATSTE NIEUWS: LEZING AD ROOMS OVER XXL-GEZINNEN!! 

 

Noteer zondag 28 februari om 14.00 uur in uw agenda. 
Dan komt Ad Rooms met zijn lezing over Grote gezinnen 
naar Wouw. In zaal ‘In den Veehandel’ is dan iedereen – 
ook niet-leden- gratis welkom. 
Na een succesvolle reeks van lezingen over het Rijke Roomse 
Leven heeft ad Rooms zich verdiept in alles wat met grote 
gezinnen te maken heeft en met grote gezinnen worden 
huishoudens bedoeld met minimaal acht kinderen, maar hok 

kwam ze ook tegen met 27 of 28 kinderen. 
Zijn onderzoek vond plaats in samenwerking met het 
Noordbrabants Museum en resulteerde in het boek ‘Gezin 
XXL’. 
,,Uit de vele verhalen en illustraties die ik tegenkwam, heb 
ik intussen een lezing gemaakt met veel prachtig 
illustratiemateriaal, die ik graag voor uw vereniging wil 
verzorgen. Het verhaal vertelt de geschiedenis van grote 
gezinnen, dus hoe en waarom zijn ze ontstaan, hoe speelde 
de overheid daar op in, hoe leefden ze, aten ze, hoe 
werden de slaapplaatsen verdeeld, hoe brachten ze hun 
vrije tijd door, hoe kwamen ze aan voldoende financiële 
middelen en kleding, wat gebeurde er tijdens de 
feestdagen? Er komen ook ervaringsverhalen van bekende 
Nederlanders aan de orde, die opgroeiden in grote 
gezinnen. Het is opnieuw een verhaal, waarin ook de nodige 
anekdotes naar.  

Er volgt in februari nog een digitale herhinnering! 
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	De agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit:

