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Voorwoord
Beste leden van De Vierschaer.
In deze nieuwsbrief een aantal belangrijke zaken en wij
willen jullie meteen even bijpraten.
JAARVERGADERING
Na de vorige nieuwsbrief waren we al snel genoodzaakt
onze jaarvergadering om praktische redenen te verzetten
naar vrijdag 17 juni 2022 in café-zalen Donkenhof en de strijd om de Vierschaertrofee onder
regie van de winnaar van 2019, Camiel Bastiaanse. Die vergadering begon om half acht. Wie de
trofee dit jaar gewonnen heeft kunnen we u in de volgende nieuwsbrief vertellen, maar mogelijk
hebt u het inmiddels al in de krant gelezen.
40-JARIG JUBILEUM
Het eerste tijdschrift in kleur naar aanleiding van het dagboek van Wouwenaar Jac Mens die als
dwangarbeider in Polen tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ingezet, is als een succesnummer
door onze lezers ontvangen en gewaardeerd met vele positieve reacties. Dank daarvoor namens
het bestuur aan de samenstellers.
40 JAAR BRANDWEERMUSEUM
Het brandweermuseum op het landgoed Wouwse
Plantage bestaat dit jaar veertig jaar. In de periode
van 5 tot 15 augustus wil jonkheer E. Speeckaert de
nodige aandacht aan dit jubileum besteden en hij
heeft aan zijn vrijwilligers gevraagd om een en ander
te organiseren.
Ook De Vierschaer is uitgenodigd hierbij aanwezig te
zijn, maar de precieze invulling en wat van ons wordt
verwacht, moet nog bekeken worden.
Wel hebben onze vrijwilligers van de houtzagerij hun
medewerking reeds toegezegd.
ROCKIN’ WOUW OP ZATERDAG 20 AUGUSTUS 2022
Onlangs werden wij benaderd door één van de organisatoren van dit evenement om als
Vierschaer te participeren met een fototentoonstelling uit de jaren vijftig en zestig van de vorige
eeuw in de Lambertuskerk. In eerste instantie, gevoelsmatig niet zo’n voor de hand liggende
combinatie, maar lopende het gesprek werd ik snel overtuigd van hun motivatie en goede
bedoelingen.
Rockin’ Wouw organiseert dit evenement, na twee jaar onderbreking, voor de vijfde keer in Wouw
met een spectaculaire show van historische auto’s en motoren.
Zij hebben die dag de gehele Markt ter beschikking, evenals de pleinen rondom de
Lambertuskerk en ze verwachten zeker 3.000 bezoekers die allen gratis toegang hebben. De
organisatie biedt aan om ons volledig in hun PR mee te nemen onder andere op hun website en

overige informatiekanalen om ons 40-jarig jubileum te promoten en een gratis bezoek aan het
Icoon van Wouw te brengen. Na overleg met de voorzitter, Peter van Steekelenburg, die het
evenement ooit bezocht, leek ons dit een prima idee en zagen we mogelijkheden om samen met
het Icoon van Wouw hieraan een zinvolle betekenis te geven. Peter benadert zijn bestuur om
instemming teb vragen.
Conclusie: gratis toegang, maar na het zien van dit indrukwekkende icoon en de benodigde
financiële middelen is het plaatsen van een uitnodigende OFFERBLOK hopelijk voor de
bezoekers een stimulans om een vrijwillige financiële bijdrage in de offerblok te deponeren.
RONDLEIDINGEN
Op het Landgoed Wouwse Plantage in Plantage-Centrum vinden dit jaar weer rondleidingen
plaats. Op de laatste twee woensdagen van juli en de eerste twee woensdagen van augustus
2022 verzorgt De Vierschaer weer rondleidingen op het Landgoed met een bezoek aan de
houtzagerij en het brandweermuseum; aanvang telkens om 14.00 uur.
Het bestuur wenst u alvast een prettige zomervakantie toe!

André Dingemans (voorzitter)

Toon Schijven (secretaris/penningmeester)

AGENDA
De agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit:
• 20 juli: 14.00 uur rondleiding Landgoed Wouwse Plantage.
• 27 juli: 14.00 uur rondleiding Landgoed Wouwse Plantage.
• 3 augustus: 14.00 uur rondleiding Landgoed Wouwse
Plantage.
• 10 augustus: 14.00 uur rondleiding Landgoed Wouwse
Plantage.
• 20 augustus: Rockin’ Wouw
• 3 september: Vierschaer-excursie naar Westerlo (bij voldoende deelname)
• 10 september: start open monumentendag
• September: tijdschrift 3 van 2022
• 18 november: Regionale Heemquiz in café-zalen Donkenhof.
• December tijdschrift 4 van 2022.

Jaarlijkse excursie dit jaar op 3 september
Dit jaar gaan we de draad weer oppakken. We gaan ouderwets op reis! Deze excursie zal
plaatsvinden op zaterdag 3 september en ons brengen naar Westerlo.
We vertrekken om 8.30 uur tegenover de Jumbo vanuit Wouw en zullen na een uurtje arriveren
bij het stadje Westerlo in de provincie Antwerpen. Daar
gaan we natuurlijk eerst koffie drinken met iets lekkers
erbij.
Daarna gaan we naar het kasteel van Jeanne de Merode.
Daar worden we ontvangen door gidsen, die ons gaan
vertellen over de geschiedenis van dit prachtig gelegen
kasteel. Het is gebouwd in het begin van de twintigsteeeuw en een heel mooi voorbeeld van neogotiek. Ook
wordt aangegeven wat de betekenis van deze prinselijke
familie van de hoge Belgische adel is geweest voor deze
streek.

Rond 12.00 uur gaan we naar wat vertier. We bezoeken het Draaiorgelmuseum van Luc Peeters.
Dat is een uit de hand gelopen hobby van Luc, die vol passie zijn draaiorgeltjes, straat-café-,
kermis- en dansorgels zal tonen en laten horen. Echt een terugkeer in de tijd. Daar zullen we ook
een koffietafel gebruiken.
Rond 14.00 uur vertrekt de bus voor een tien
minutenritje naar de Onze Lieve Vrouwabdij
van Tongerlo, waar we ontvangen zullen
worden door Norbertijn Kees van Heijst
O.Praem, voor een aantal van u een bekende
plaatsgenoot. Enkele gidsen verzorge een
rondleiding door dit grote complex. Deze
Norbertijnenabdij is al in de twaalfde eeuw
gebouwd en is in de loop van de eeuwen met
een groot aantal gebouwen uitgebreid, zoals
het Bisschopshuis uit de zestiende-eeuw, de
Conventsgebouwen en de Abdijkerk uit de
negentiende-eeuw en het Erfgoedhuis uit de
twintigste-eeuw. Jammer is wel dat het schilderij ‘Het Laatste Avondmaal’ van leerlingen van
Leonardo Da Vinci nu in restauratie is en niet zichtbaar.
Na afloop van deze rondgang is er gelegenheid om onder het genot van een drankje wat bij te
praten of rond te kijken.
Afhankelijk van het weer, maar uiterlijk om 17.00 uur zullen we weer de bus ingaan, waarna we
rond 18.00 uur terug zijn in Wouw.
Dit hele programma kan de Heemkundekring De Vierschaer U aanbieden voor € 40 voor
leden en € 50 voor niet- leden.
Ik verzoek U zich vóór 10 augustus aan te melden. Dat kan door te mailen naar
boveekees117@gmail.com of mij te bellen op 0165-302834 (U kunt ook inspreken). Voor de
mededelingen over de betaling krijgen de aangemelde personen dan in de tweede helft van
augustus bericht.
Er is een bus voor 54 personen beschikbaar en in volgorde van aanmelding wordt U genoteerd.
Om financiële redenen moet een deelname van 45 personen worden gehaald voor het doorgaan
van de reis.

Uw organisator Kees Bovée

Start open monumentendag in Wouw
Op 10 en 11 september worden de open monumentendagen
georganiseerd. Dat geldt ook in de gemeente Roosendaal en dit
jaar wordt in de gemeente het officiële startsein gegeven op
de Kasteelweide in
Wouw. Daarbij is
natuurlijk iedereen
welkom.
Hoe de opening precies gaat gebeuren is op dit
moment nog niet bekend, maar waarschijnlijk
wordt het startschot om half tien gegeven. Via de
dag- en weekbladen zullen nadere bijzonderheden
worden gegeven.

Rondleidingen op de Kasteelweide
Wie deel wil nemen aan een rondleiding op de Kasteelweide kan elke zaterdag om half elf
deelnemen. Er wordt iets verteld over de historie en daarna wordt er een wandeling over het
terrein gemaakt, waarbij de deelnemers zelf kunnen zien waar de gebouwen gelegen hebben
of nog liggen. Er wordt langs de binnen en de buitengracht gelopen en over de nieuwe brug.
Ook de Glymesput komt in beeld en natuurlijk is er ruimschoots gelegenheid om alle vragen
te stellen die bij de wandelaars opkomen.
Men kan zich opgeven via rondleiding@kasteelvanwouw.nl. Er wordt van de bezoekers een
vrijwillige bijdrage gevraagd als ze aansluiten bij die rondleiding.
Inmiddels is er ook een donateursactie gestart. Er kan een eenmalige bijdrage gegeven
worden en het is mogelijk om een ‘contract’ af te sluiten voor vijf jaar. In dat geval is de
bijdrage aftrekbaar van de belasting zonder dat een drempel in acht genomen behoeft te
worden. De bijdrage is dan zelfs voor 125% aftrekbaar!

Regionale heemquiz op 18 november in Wouw
Drie jaar geleden won ons quizteam de regionale quiz van heemkundekringen in Fijnaart en toen
wilde de kring uit Klundert de quiz organiseren. Dat ging niet lukken en dus zou onze kring de
organisatie op zich nemen.
Corona gooide roet in het eten en tot twee keer toe kon de quiz niet doorgaan. Dit jaar lijkt dat
anders te worden, want veel activiteiten gaan als van ouds door. Vandaar dat enkele van onze
leden besloten hebben om de oganisatie op te pakken en de eerste ideëen zijn geopperd.
De zaal is wel vast gelegd en op 18 november komen de teams naar café-zalen Donkenhof om
te kijken wie de regionale trofee mee naar huis mag nemen.
De bedoeling is dat de ploegen die zich aanmelden een
COLOFON
aantal theorierondes spelen, maar tussen de bedrijven Nieuwsbrief van heemkundekring
door zijn er ook doe-vragen. Die vragen moeten tijdens De Vierschaer Wouw
de theorievragen beantwoord worden.
ISSN-nummer: 1384-7902

Bestuursleden gezocht
Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen die het bestuur
willen versterken. Dat vraagt niet enorm veel tijd, want
binnen het bestuur kunnen de taken verdeeld worden en
het aantal bestuursvergaderingen is beperkt.
Zo kan een bestuurslid er voor kiezen om een deeltaak
op zich te nemen. Contactpersoon voor een werkgroep
zijn, maar ook het penningmeesterschap op zich
nemen, de ledenadministratie doen, de boekenmarkt coördineren of de
redactie versterken.
Hebt u interesse, dan kunt u
contact opnemen met onze
secretaris. (zie colofon)

Secretariaat:
Van Goghlaan 7, 4703 JA Roosendaal
Heemhuys:
Schutterij café-zalen Donkenhof,
Roosendaalsestraat 61, Wouw
(Alleen na afspraak te bezoeken)
E-mail: secretaris@de-vierschaer-wouw.nl
website: www.de-vierschaer-wouw.nl
website: www.kasteelvanwouw.nl
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