
 

 

 

 

Van de voorzitter 
  
Na een relatief koud en droog voorjaar kunnen we terugblikken op de lezing van Ben Hartman 
op zondag 29 maart in zaal ‘In Den Veehandel’ met de titel: Vijf eeuwen Tandheelkunde. Op 
humoristische wijze nam Ben, oud-tandarts uit Schijndel, de aanwezigen mee terug in de tijd. 
Van tandentrekker of kwakzalver in het openbaar naar het beroep tandmeester en tandarts in 
1912. Pas in 1947 werd tandheelkunde een academische studie. Ben Hartman heeft meerdere 
lezingen en optredens met zang op zijn repertoire, waar we in de toekomst zeker gebruik van 
zullen maken. 
 
‘Wouw rondom Kerst’ en geraniummarkt 
Op woensdag 8 april hebben vertegenwoordigers van diverse Wouwse verenigingen en 
instellingen hun voorgenomen eerste evaluatiebijeenkomst gehouden onder voorzitterschap 
van ’De Vierschaer’. Verbeterpunten werden aangedragen en een aantal nieuwe afspraken 
gemaakt. De volgende bijeenkomst is vastgesteld op woensdag 16 september om 19.30 uur. 
Op zondag 3 mei was ‘De Vierschaer ’met een informatiestand en vrijwilligers aanwezig op de 
Geraniummarkt in Wouw en na afloop kon men terugblikken op een tevreden gerichte 
belangstelling en een financieel resultaat van € 41,50. 
 
Boekenmarkt 
Op zondag 14 juni hebben we tijdens de braderie onze jaarlijkse boekenmarkt gehouden met 
wederom een financieel gunstig resultaat van € 741,05. Zo kunnen we onze vereniging groot en 
gezond houden, dankzij de inzet van de vele vrijwilligers. 
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. 
De jaarlijkse excursie staat op zaterdag 19 september op het programma naar de Antwerpse 
Kempen rondom Turnhout. Meer informatie elders in deze Nieuwsbrief. 
Namens het bestuur van ‘De Vierschaer’ wens ik u allen een goede en gezonde zomervakantie 
toe. 
   
André Dingemans (Voorzitter Hkk. 'De Vierschaer') 
 

AGENDA 
 
De agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit: 
• Juni: Tijdschrift nummer 2-2015. 
• Dinsdag 7 juli: Heemhuys Bergsestraat 1 open van 14.00-16.00 uur. ’s Avonds gesloten. 
• Dinsdag 21 juli: Heemhuys Bergsestraat 1 open van 14.00-16.00 uur en van 18.30-20.30 uur. 
• Woensdag 22 juli: 14.00 uur; Wandeling op landgoed Wouwse Plantage. 
• Woensdag 29 juli: 14.00 uur; Wandeling op Landgoed Wouwse Plantage. 
• Zondag 2 augustus: wandeling Kees Keijzer vanaf Markant in Wouw om 14.00 uur. 
• Dinsdag 4 augustus: Heemhuys Bergsestraat 1 open van 18.30 tot 20.30 uur. ’s Middags gesloten. 
• Woensdag 5 augustus: 14.00 uur: Wandeling op Landgoed Wouwse Plantage. 
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• Woensdag 12 augustus: 14.00 uur: Wandeling op Landgoed Wouwse Plantage. 
• Dinsdag 18 augustus: Heemhuys Bergsestraat 1 open van 14.00-16.00 uur en van 18.30-20.30 uur. 
• Zondag 23 augustus: wandeling Kees Keijzer vanaf Markant in Wouw om 14.00 uur. 
• Zaterdag 29 augustus: Vrijwilligersavond op het Landgoed Wouwse Plantage. 
• Dinsdag 1 september: Heemhuys Bergsestraat 1 open van 14.00-16.00 en van 18.30 tot 20.30 uur. 
• Dinsdag 15 september: Heemhuys Bergsestraat 1 open van 14.00-16.00 en van 18.30 tot 20.30 uur. 
• Woensdag 16 september: Vergadering ‘Wouw rondom kerst’ voor verenigingen en instellingen. 
• Zaterdag 19 september: 8.30 uur Excursie Vierschaer naar Turnhout. 
• September: tijdschrift nummer 3-2015. 
• Dinsdag 29 september: Heemhuys Bergsestraat 1 open van 14.00 tot 16.00 en van 18.30-20.30 u. 
• Woensdag 14 oktober: Bestuursvergadering. 
• Zondag 8 november: Lezing ‘Sinterklaas’ door Jan Franken. Noteer dit in uw agenda! 
• Woensdag 18 november: Bestuursvergadering. 
• Woensdag 9 december: Bestuursvergadering. 
• Zondag 13 december: ‘Humor op z’n Brabants’ met Cor Swanenberg en Henk Verhagen.  
• December: Tijdschrift nr. 4-2015. 
In de maanden tot en met december is het Heemhuys ook open. 
Aanvullingen op het programma komen in de volgende nieuwsbrief en zo nodig in een digitale 
nieuwsbrief. 
 

EXCURSIE OP ZATERDAG 19 SEPTEMBER NAAR 
TURNHOUT 

 
Ook dit jaar gaan we weer in verenigingsverband 
een excursie maken. Dat gebeurt op zaterdag 19 
september en dit keer bezoeken we de Antwerpse 
Kempen en met name het gebied rond Turnhout. 
We vertrekken om 8.30 uur vanuit Wouw en zullen 
vóór 10.00 uur arriveren in Merksplas. Daar gaan we 
een bezoek brengen aan een gevangenismuseum. 
Indertijd lag daar een landloperskolonie, een uniek stuk 
erfgoed in Europa. We worden er ontvangen met een 
kop koffie of thee met gebak en daarna zullen we 
onder leiding van een gids aan de hand van taferelen, 
voorwerpen, teksten én een overzichtsvideo een kijkje 
nemen achter de tralies. Daarbij komt ook de 
geschiedenis van de landloperskolonie in de 
Noorderkempen vanaf de Middeleeuwen tot nu aan 
bod. Een wereld, die u – hopelijk - niet kent, gaat voor 
u open! 
Na afloop gaan we met de bus naar het nabije 
Turnhout, waar we rond 13.00 uur in eetcafé Barzoen 
in het Cultureel Centrum gaan lunchen. Deze lunch 
bestaat uit een verse dagsoep en daarna een 
Kempische koffietafel. U kunt op uw gemak eten, maar 
na 14.00 uur zullen we gaan wandelen naar het 
Nationaal Museum van de Speelkaart. 
Turnhout is nog steeds een centrum van grafische 
industrie met de speelkaart als belangrijkste product. 
Daar krijgt u onder leiding van een gids een rondleiding, waarin de geschiedenis en het gebruik 

Het gevangenismuseum in de 
Landloperkapel 



van speelkaarten wordt geïllustreerd. U zult er kaarten zien, die gebruikt werden als kunst, maar 
ook als politiek wapen, voor waarzeggerij, goocheltrucs of reclame. Een bisschop, die verleid 
wordt door hartenvrouw, is er maar een voorbeeld van! Daarnaast staan er in het museum nog 
drukpersen en machines. Demonstraties en een film brengen de traditionele fabricage van de 
speelkaarten in beeld. 

Rond 16.00 uur wordt dit programma afgesloten. Daarna 
wandelen we terug naar de Markt en bent u vrij en kunt u 
naar believen nog in het centrum van Turnhout rondkijken, 
allemaal op loopafstand. 
Zeker de moeite waard is het Begijnhof uit de veertiende 
eeuw en de Heilig Hartkerk in het centrum, die 
geklasseerd staat als monument. Ook het 
Taxandriamuseum met kamers, die bewoond worden door 
archetypische personen met hun eigen kijk op de 
geschiedenis van de stad is een aanrader. Maar u kunt 
natuurlijk ook bij mooi weer een terrasje pakken aan het 
centrumplein. 
Rond 17.30 uur zullen we richting de bus gaan, waarna we 
zeker om 19.00 uur weer terug zijn in Wouw. 
Dit hele programma kan heemkundevereniging De 
Vierschaer u aanbieden voor € 30 voor leden en € 45 voor 
niet- leden. 
Wie mee wil dient zich vóór 1 augustus aan te melden. Dat 
kan door te mailen naar kbovee@hetnet.nl of door te 

bellen naar 0165 302 834. Voor de mededelingen over de betaling krijgen de aangemelde 
personen dan in de eerste week van september bericht.  
In volgorde van aanmelding wordt u genoteerd. Er is een bus (zonder toilet) voor 58 personen 
vastgelegd.  
  
Kees Bovée (excursieorganisator)  
 

Heemhuys open in de komende maanden 
 
WOUW – Het Heemhuys aan de Bergsestraat 1 is ook dit jaar regelmatig open. Afgelopen 
maanden is de openstelling een succes geweest, vandaar dat we op dinsdagen in de 
komende periode weer de deur open zetten. Niet elke dinsdag, maar in de resterende 
maanden van dit jaar voorlopig op de volgende data. 
 

dinsdag 7 juli    dinsdag 21 juli   dinsdag 4 augustus 
dinsdag 18 augustus  dinsdag 1 september  dinsdag 15 september 
dinsdag 29 september  dinsdag 13 oktober   dinsdag 3 november 
dinsdag 17 november  dinsdag 1 december  dinsdag 15 december 

 

De openingstijden zijn van 14.00 tot 16.00 uur en van 18.30 
tot 20.30 uur. Let op soms vallen er dagdelen uit in verband 
met andere activiteiten, zoals 7 juli tijdens de 
Wandelvierdaagse in Wouw en 4 augustus in verband met de 
Hel van de Pin. 
Op de openingsdagen dagen kan men (gratis) terecht voor 
stamboomgegevens, informatie halen uit de bidpren-
tjescollectie, 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. 

Rondleidingen op het Landgoed Wouwse Plantage 
 
WOUWSE PLANTAGE – Met de komst van de zomervakantie is het weer tijd voor het 
geven van rondleidingen op het Landgoed Wouwse Plantage. In de komende weken 
kunnen liefhebbers van bossen, oude gebouwen en brandweerwagens vier keer bij een 

dergelijke excursie terecht. 
Op woensdag 22 en 29 juli 2015 en op 5 en 12 
augustus vinden rondleidingen plaats door 
leden van heemkundekring De Vierschaer. 
Zo’n rondleiding begint om 14.00 uur. De 
deelnemers wandelen onder meer langs het 
witte kasteeltje, het jachthuis en de 
houtzagerij. Daar wordt een demonstratie 
gegeven waarbij de bezoekers kunnen zien 
hoe vroeger van boomstammen planken 
werden gezaagd. Tenslotte wordt het 
brandweermuseum bezocht en ook daar 

wordt uitleg gegeven over de privéverzameling van de jonkheer. 
Het vertrek van de rondleidingen is in Plantage-Centrum. De ingang ligt aan de 
Plantagebaan, de weg van Wouwse Plantage naar Huijbergen. Zo’n 2.5 kilometer buiten het 
dorp Wouwse Plantage staan aan de rechterzijde palen met kettingen en daar gaan de 
bezoekers rechtsaf een dreef in. Zo’n 750 meter in die dreef worden de deelnemers 
opgewacht door een gids. Parkeren is er mogelijk. De toegang voor volwassenen bedraagt 
€3,00 en kinderen en 65+ betalen € 2,00. Het gebied rondom het kasteeltje is normaal niet 
toegankelijk voor het publiek. 
 

Oude nummer van de Vierschaer nog te koop 
 

Inmiddels is de hele voorraad tijdschriften uitgezocht. Mocht u nog nummers missen, 
dan hebt u nu de unieke kans om de serie compleet te maken. 

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 2013 en later moet de volle 
prijs van € 4,50 per nummer betaald worden. Tot en met de jaargang 
2012 geldt de voordeelprijs. 
Hebt u interesse, dan kunt u terecht in het Heemhuys aan de 
Bergsestraat 1 in Wouw op dinsdagmiddag en dinsdagavond één keer 
in de veertien dagen. 
U kunt ook contact opnemen met René Hermans om uw ‘bestelling’ 
door te geven. (martel6@hetnet.nl of 0165 301 821). 



 
 

Het register 2003-2012 is verschenen 
 
Het register op de jaargangen 2003-2012 is inmiddels verschenen. Het kost €10,00 euro 
en heeft een omvang van 276 pagina’s. 
Het register omvat een auteursregister op de jaargangen van 2003 tot en met 2012. Daarnaast 
een register of foto’s, een register op afbeeldingen en ook een register op behandelde 
onderwerpen. Als extra’s vindt u een register op personen en plaatsnamen. Deze twee laatste 
registers zijn overigens het omvangrijkst. 
Het register werd samengesteld door Frank Schijven en René Hermans. Zij maakten ook de 
beide eerdere registers. 
Het nieuwe register kan afgehaald worden in het Heemhuys, Bergsestraat 1 tijdens de 
openingsdagen of op Martel 6, 4724GD Wouw. Wel even bellen om er zeker van te zijn dat er 
iemand thuis is (0165 301 821). Het kan ook opgestuurd worden en dan bedragen de 
portokosten € 3,45. Er wordt een rekening bijgevoegd. 
 

Kees Keijzer heeft een eigen boek:IJZERSTERK 
 
De Wouwse kunstenaar Kees Keijzer heeft inmiddels een eigen boek. 
IJzersterk Kees Keijzer 1927-1990. Het boek is verkrijgbaar via de 
VVV Wouw en in het Heemhuys. Ook via museum Tongerlohuys en het 
Roosendaalse gemeentearchief kan het boek voor € 19,95 aangeschaft 
worden. 
Kunsthistorica Saskia Beckering uit 
Bergen op Zoom schreef het 156 
pagina’s dikke boekwerk waarin heel 
veel beeldmateriaal is opgenomen. 
Zondag 28 juni is de expositie in Wouw 
geopend en tot en met 4 oktober 
kunnen belangstellenden op 
zondagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur 
terecht in de burgerzaal van Markant 
aan de Markt in Wouw. 
In Wouw wordt een wandeling uitgezet 
langs beelden en kunstwerken van de 
hand van de Wouwse kunstenaar. Op 2 
en 23 augustus wordt er ook een 
rondwandeling met gids langs deze 
kunstwerken gehouden. Daar zijn wel 
kosten aan verbonden en u dient zich aan te melden via het Tongelohuys in 



Roosendaal. Daar begint een fietsroute langs beelden in Roosendaal en die 
tocht eindigt in Wouw waar een rondwandeling wordt gegeven. De fietsroute 
is ook te koop voor € 1,00 bij de VVV in Wouw. Het is een uitgave van 
CuMaWo. 
 
 

LEZINGEN IN HET NAJAAR 
 

Komend najaar zijn er twee lezingen. Op de eerste plaats is er op zondag 8 
november een lezing van Jan Franken uit Berkel-Enschot. Die lezing begint 
om 14.00 uur en het onderwerp is heel toepasselijk voor die tijd: Sinterklaas. 

De lezing is voor iedereen gratis 
toegankelijk en de bedoeling is dat die 
plaats vindt in de zaal van eetcafé ‘In 
den Veehandel’. Jan Franken is een 
begenadigd verteller die zijn lezingen 
ondersteunt met de nodige beelden, 
anekdotes en voorbeelden. Zeker de 
moeite waard om een kijkje te nemen. 
De tweede lezing met muziek en 
afbeeldingen vindt plaats op zondag 13 
december om 14.00 uur. Cor 
Swanenberg en Henk Verhagen komen 
dan voor de tweede keer naar Wouw om 
een middag te verzorgen met als titel 

‘Humor op z’n Brabants’. De show ‘Humor op z’n Brabants’ is geen 
wetenschappelijk hoogstaande vertoning. Het tegendeel is waar. Iedereen begrijpt 
waarover de sappige, amusante verhaaltjes en liedteksten gaan en kan er 
smakelijk om lachen en iedereen verstaat de door hem gebezigde Meierijse 
taalvariant. Cor staat al veertig jaar op de 
planken met ‘Brabants’. 
Daarbij is Henk Verhagen uit Den Dungen zijn 
vaste steun en toeverlaat. Verhagen, ‘de 
monikaspeler van ’t Maaskantje’, bespeelt al van 
jongs af aan ‘het orgel van de gewone man’. De 
voorstelling ‘Humor op z’n Brabants’ is gratis 
toegankelijk. 
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Vanaf deze plaats wenst de 
redactie u weer veel leesplezier 

toe met het nieuwe 
Vierschaernummer en een fijne 

en zonnige zomervakantie 

Jan Franken bereidt zijn lezing voor 
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