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Jaarverslag 2013 

  

  jan. feb. mrt. apr. mei jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 

 

 
 

Algemeen  
 
Heemkundekring “De Vierschaer”, opgericht op 10 september 1982, opereert als een zelfstandige 
vereniging, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda, en is aangesloten bij de Stichting 
Brabants Heem, waarin 128 Brabantse heemkundekringen met meer dan 33.000 heemkundigen zijn 
aangesloten.  
 
Statutaire doelstelling: 
 
De vereniging heeft ten doel: 
 

- De voormalige gemeente Wouw op elk gebied, dat onder het begrip heemkunde valt, te 
bestuderen en te onderzoeken; 

- in brede kring belangstelling te wekken voor de eigen streek en bevolking; 
- te ijveren voor het behoud van het eigen karakter en de schoonheid van dorp en 

omgeving en van cultuurhistorische en heemkundig waardevolle zaken.  
 

Bestuur  
 
In de algemene ledenvergadering van 15 maart 2013 werd afscheid genomen van Annie Bovée. Het 
penningmeesterschap werd opgedeeld, waarbij de boekhoudkundige kant naar Rian Severin ging en 
Toon Schijven de ledenadministratie en de incasso van de contributies overnam. Kees Bovée heeft 
per 18 september ontslag genomen als bestuurslid.  
Op 31 december 2013 had het bestuur de volgende samenstelling: voorzitter: André Dingemans, 
Herelsestraat 68, 4726 AG Heerle, secretaris: Toon Schijven, Van Goghlaan 7, 4703 JA Roosendaal,  
penningmeester: vacature en overige bestuursleden: Frans Schuurbiers, Roosendaalsestraat12, 4724 
AC Wouw, Kees Hoendervangers, Roosendaalsestraat 37, 4724 AC Wouw en Jules Hoedervangers, 
Herelsestraat 109, 4726 AC Heerle.  
 
Het bestuur vergaderde in 2013 tien keer. Onderwerpen waren o.a. de verschillende activiteiten in het 
Heemhuys in het pand Bergsestraat 1, de lezingen, de excursie.  
 

Ledenvergadering  
 
De algemene ledenvergadering werd gehouden op vrijdag 15 maart 2013 met een opkomst van 33 
leden.  
 
Leden en begunstigers  
 
Op 1 januari 2013 was het aantal leden en begunstigers 435; op 1 januari 2014 telden we 434 leden 
en begunstigers.  
 

Vrijwilligers  
 
Voor de vrijwilligers van de heemkundekring wordt jaarlijks een activiteit georganiseerd in de vorm van 
een barbecue. In 2013 vond die plaats op zaterdag 24 augustus op het landgoed Wouwse Plantage.  
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Werkgroepen 

 
De Stichting Kasteel van Wouw  
De werkgroep archeologie gaat op dit moment verder als de zelfstandige Stichting Kasteel van Wouw. 
Deze stichting houdt wel nauw contact met de heemkundekring en behartigd ook de belangen van de 
kring op archeologisch vlak. In de loop van 2013 werd gewerkt om in de toekomst de belevingswaarde 
van het kasteelterrein te vergroten. Op 26 augustus 2013 kwamen vertegenwoordigers van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Provincie Noord-Brabant, Waterschap de Brabantse Delta, 
de Gemeente Roosendaal en de Stichting Kasteel van Wouw bijeen om op het terrein te bezien welke 
mogelijkheden er voor de toekomst zijn. 
In 2013 werden ook voorbereidingen getroffen om in de periode van maart 2014 tot juni 2014 een 
tentoonstelling te houden samen met CuMaWo over het Wouwse kasteel. De gemeente besloot om 
een projectsubsidie toe te kennen voor het maken van een lesbrief voor de basisscholen en ook daar 
werden in 2013 de eerste stappen gezet. 
De stichting was ook regelmatig aanwezig bij de vergaderingen van de archeologische werkgroep die 
binnen de gemeente actief is met leden uit Roosendaal, Nispen en Wouw. En er was regelmatig 
overleg met gemeentelijk archeoloog Marco Vermunt onder meer over vondsten in de Doeldreef en op 
de terreinen in de omgeving van het kasteel. 
De groep bestond in 2013 uit Ron Bakx, Gerard Haast, René Hermans en Kees Hoendervangers. 
 
Werkgroep Bidprentjes.  
De bidprentjes staan nu (tijdelijk) in huis bij de familie Cuperus aan het 
Strijp 17.  Dat is aan de ene kant gemakkelijk, want nu hoeven Cees en 
Annelies maar de trap op te lopen en kunnen ze in de slaapkamer, waar 
de prentjes staan opgeslagen, heerlijk werken. Ze staan droog en niet 
vochtig, dus dat is ook een pluspunt. Zoals bekend heeft de vereniging 
twee verzamelingen. Eén verzameling met prentjes van personen die of 
geboren, overleden of hebben gewoond in Wouw, Heerle, Moerstraten 
en Wouwse Plantage. De tweede verzameling bestaat uit prentjes die 
we dubbel hebben van Wouw en de prentjes van buiten Wouw. De 
stand van zaken op 31 december 2013 was: totaal 34.447 prentjes. De 
verzameling van Wouw was 8.780 prentjes en de tweede verzameling is 
25.667 stuks groot. Dus zowat 2.500 prentjes meer dan verleden jaar. 
Alle prentjes zijn weer keurig opgeborgen, deels ingeraamd in albums 
en deels in archieflades. Eén van de nieuwe aanwinsten is een prachtig 
fotoprentje van pastoor Alphonsus M.G. de Weert, die als kapelaan 
heeft gediend in Heerle. Tijdens de geraniummarkt en de braderie hier 
in Wouw mochten we diverse giften ontvangen met bidprentjes. Van de 
familie Rovers van de Markt kregen we meer dan 1.000 prentjes! Ook 
werd er weer geruild met diverse andere personen en/of heemkundekringen.  
De archiefkast, waarin de prentjes worden opgeborgen van 
de tweede verzameling, begint nu aardig vol te geraken. Als 
u iemand weet die een dergelijke archiefkast te koop heeft, 
dan graag even contact opnemen met de beheerders van de 
bidprentjes Annelies en Cees Cuperus-Vissenberg. Deze 
kast heeft de volgende maten: hoog 1,34 m; breed 0,74 m en 
diep 0,42 m. en heeft 40 lades (zie afbeelding). 
 
De werkgroep BIR (Beheren, Inventariseren en 
Registeren) 
Vanuit het kerkbestuur in Wouw kreeg de vereniging te 
horen, dat de spullen uit de kelder van de Lambertuskerk 
verwijderd moeten worden. Materialen uit de gesloten kerk 
van Moerstraten worden daar opgeslagen. 
 
De werkgroep Brandweermuseum  
In 2013 heeft dezelfde groep vrijwilligers naast het normale 
onderhoud de meeste tijd besteed aan de ladderwagen. Er 
werd een nieuwe brandstofpomp geïnstalleerd en de 
remmen en het koelsysteem werden gerepareerd. De ladder 
werkte ook weer. De buitenzijde werd gepoetst en opgeknapt 
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en op wat schilderwerk na, ziet deze wagen er weer prachtig uit. De oude Dodge - Stoffel -  heeft de 
werkgroep ook weer aan de praat gekregen na reparatie van de zuigers en de remmen. Ook werd de 
Landrover van Christ Boden onder handen genomen, nadat hier jarenlang geen onderhoud aan was 
gepleegd, evenals de tractor. 
Met de mannen van de stoomclub van de Suikerunie werd een hele avond met de stoomspuit 
gedemonstreerd. De andere stoomspuit van Van der Ploeg werd door voornoemde stoomclub volledig 
gerestaureerd en alles naar wens verloopt, komt deze spuit na allerlei testen weer terug naar het 
museum. 
 
De werkgroep distributie  
De werkgroep distributie, bestaande uit Cees Cuperus, Annelies Cuperus-Vissenberg, Piet 
Hoendervangers, Rien Jaspers, Evi Jaspers, Jan Matthijssen, Arno Melis, Piet Meul, Rien Reijnders 
en Frans Schuurbiers zorgde weer voor de verzending per post en de verspreiding in de kerkdorpen 
van de boekjes en de nieuwsbrieven. Deze laatste worden ook per mail verspreid aan bijna 
tweehonderd leden. 
 
De werkgroep fotoarchief  
Deze werkgroep bestaat uit Piet Hoendervangers. Geregeld worden van particulieren nog diverse 
foto’s over de dorpen ontvangen. Na scanning worden deze bij de eigenaars terugbezorgd. Ook werd 
informatie verstrekt over diverse foto’s uit de verzameling en werden diverse foto’s weer gebruikt bij 
artikelen in het tijdschrift.  
 
De werkgroep genealogie  
Ook in 2013 werkten Frank Schijven en René Hermans praktisch elke vrijdagavond met een 
genealogieprogramma om de gegevens van de burgerlijke stand van de vroegere gemeente Wouw in 
de computer te zetten. De gegevens werden uitgebreid met burgerlijke stand gegevens van andere 
gemeenten en er werden koppelingen gemaakt met informatie uit de Doop-, Trouw- en 
Begraafboeken van de kerken. Op deze manier is het nu al mogelijk om (beperkte)  
gezinsreconstructies te maken. De gegevens worden ook gekoppeld aan het bidprentjesbestand dat 
Cees Cuperus nauwkeurig bijhoudt. De bedoeling is dat in de loop van 2014 het Heemhuys 
regelmatig open zal zijn, zodat mensen die dat willen ook deze gegevens kunnen raadplegen. Wie nu 
al informatie wil uit de genealogische database kan daarvoor altijd terecht bij Frank of René. 
In de loop van het jaar werden verschillende mensen geholpen met vragen op genealogisch gebied 
door dit bestand te raadplegen. 
 
De werkgroep houtzagerij  
In 2013 hebben Eduard Hof, Gerrit Hopmans en Kees Roelands weer iedere maandag gewerkt als 
leden van de werkgroep houtzagerij op het landgoed Wouwse Plantage. Dikwijls hadden ze geen 
vastomlijnd doel voor ogen voor die dag, maar dikwijls blijkt deze dag toch te kort te zijn. Bomen lagen 
er altijd om verzaagd te worden. Op het planbord stonden diverse opdrachten. Om gereedschap of 
banken te maken, daar kwam niets van terecht, want er waren altijd dringendere zaken. Voor de 
brandweer werden planken gezaagd voor deuren in het museum. Deze planken werden door een 
bevriende houthandelaar voorzien van mes en groef.  
Verder werd heel veel tijd besteed aan het onderhoud van de gehele zaaginstallatie o.a. door het 
breken van een riem, door een kapot lager of problemen met de takel. Ook de tractor, die geleend 
mocht worden van het landgoed, kreeg nu en dan wat kuren. Het grootste werk was toch wel het 
scherp houden van de zaagbladen door het slijpen met een vijl. Maar de twee nieuwe zaagbladen, die 
in Duitsland werden gekocht, zijn van een andere kwaliteit en daardoor niet met een vijl te bewerken. 
Hiervoor moet een andere oplossing komen. Voor een houtleverancier heeft de werkgroep balken en 
planken gezaagd voor een onderkomen voor schapen. Tevens werden het afgelopen jaar prachtige 
eiken planken gezaagd van 3,5 cm. dik, een gemiddelde breedte van 50 cm. en een lengte van 4,50 
meter. Op zich was het al een heel werk om deze boom op de zaagslede te krijgen, maar met kunst- 
en vliegwerk konden de leden van de werkgroep dit voor elkaar krijgen. Ook het gras en onkruid 
rondom de houtzagerij werd onder handen genomen met behulp van het gereedschap van de 
boswachter. Regelmatig kwamen er ook bezoekers langs.  
 
De werkgroep Kerststal  
Voor de vijftiende maal werd er door een afvaardiging van de werkgroep houtzagerij, bestaande uit  
Eduard en Paula Hof en Gerrit en Elly Hopmans, Arno Melis en Frans Schuurbiers van onze 
vereniging een levensgrote kerststal opgebouwd in molen “De Arend”.  
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De werkgroep redactie  
De werkgroep, bestaande uit Piet Hoendervangers, Huub Jonckheere, Jan de Bont, Kees Bovée en 
Pieter van Leijsen werden ondersteund door René Hermans en Frank Schijven voor advisering, het 
schrijven van teksten en correctie ervan en maakten met drie gewone nummers en een speciaal 
nummer de 31

e
 jaargang compleet.  

Het eerste en speciaal nummer bestond uit 78 pagina’s. Jan de Bont kwam bij het bewerken van het 
artikel ‘De aanranding bij Hoogerwerf’ van B.C.M. Jacobs de persoon van Adriaan Wissels in de 
archieven tegen en ontdekte, dat deze Wissels een persoon was, die het niet al te nauw nam met het 
plaatselijke gezag. Jan ging op zoek in de archieven van Bergen op Zoom, Roosendaal, ’s-
Hertogenbosch en ’s-Gravenhage en dat leidde tot dit nummer, dat geheel gewijd was aan Adriaan 
Wissels en drossaard Jan Jacob Stuerman. De titel ‘Ongeregeldheden te Wouw rond het jaar 1755’ 
gaf ook aan, dat de inwoners toen al niet overal mee eens waren en van zich lieten horen  
Het tweede nummer bestond uit 74 pagina’s en had een gevarieerde inhoud met een belangrijke 
bijdrage van Henk Hellegers. Hij ging op onderzoek uit naar de persoon van Willem Juten, 
burgemeester van Wouw van 1921 tot 1927. Daarnaast was hij lid van de Tweede Kamer, 
schoolopziener en vervulde hij allerlei functies in het maatschappelijk leven. Een tweede artikel is van 
Kees Hoendervangers en René Hermans en gaat over ‘Wolven in Wouw’. Tijdens het onderzoek in de 
archieven van Bergen op Zoom naar gegevens over het Wouwse kasteel kwamen deze gegevens 
boven water. Tijdens de presentatie van het boek “Kasteel van Wouw” droeg stadsdichter René Spruijt 
een door hem geschreven gedicht voor, waarin hij het kasteel van Wouw beschrijft. Dit gedicht 
mochten we in ons tijdschrift opnemen. Tenslotte het jaarverslag 2012 samengesteld door Huub 
Jonckheere. Het derde nummer was eveneens een gevarieerd nummer met 76 pagina’s. Huub 
Jonckheere beschreef de XIe Hoeck, 1

e
 deel, Oostelaar, genaamd de Saafselse Acker, Heijstraat en 

Bijster in de serie ‘Met de Bloische Roei gemeten’. Kees Bovée vervolgde de serie met ‘Nieuws uit het 
jaar 1963’ en Henk Hellegers dook in het ‘Nieuws uit 1913’. Piet Meul leverde weer een viertal oude 
versjes en liedjes. In de rubriek ‘Kijk eens wat ik vond op zolder’ zag u dit keer een foto van de 
Wouwse bewaarschool uit 1921. Hierop stond de moeder van Jan Suijkerbuijk en hij vroeg de lezers 
de namen van de andere kinderen. 
Het vierde nummer telde 115 pagina’s. Henk Hellegers schreef een artikel over de gemeente Wouw 
en de gemeenteraad in 1913. René Hermans schreef het artikel “Tachtig jaar Wouw Vooruit’ aan de 
hand van het archief, verhalen van oud-leden en eigen krantenartikelen. In het artikel zijn foto’s uit het 
verenigingsarchief opgenomen en tekeningen van de hand van Karel Schrooyen.  
Pieter van Leijsen ging in het artikel ‘Wouw 300 jaar geleden’ terug naar het jaar 1713 en beschrijft, 
waar de toenmalige inwoners van Wouw en Moerstraten mee te maken kregen. 
Als laatste bijdrage een kort artikel van René Hermans over kinderen uit Gouda en omgeving, die kort 
na de Tweede Wereldoorlog in Wouw verbleven om hier aan te sterken. 
De redactie is nog steeds op zoek naar een hoofdredacteur en versterking van het team schrijvers.  
 

Overige activiteiten   
 
Braderieën en markten 
De kraam op de 26e geranium- en plantenmarkt op zondag 5 mei werd de gehele dag bezet door 
Annelies Cuperus-Vissenberg en Frans Schuurbiers.  
Voor de boekenmarkt op zondag 9 juni waren er andere omstandigheden dan vorig jaar i.v.m. de 
verhuizing van de dozen met boeken van ‘De Kapel’ naar het ‘Heemhuys’ en naar de kelder onderin 
de kerk. We moesten nu de boeken dus vanuit de kelder van de kerk sjouwen via de zijkant van de 
kerk naar de overkant, waar we plek hadden gekregen van  Mariëtte, eigenares van het café ‘In den 
Veehandel’, aan de zijkant van het 
‘Heemhuys’ c.q. VVV.  Sjouwers waren er 
genoeg, de bezetting van de boekenmarkt 
bestond uit: Frans Schuurbiers, Annelies 
Cuperus-Vissenberg, Tom Schoonen, 
René en Adriënne Hermans, Huub 
Jonckheere, Frans Lindsen, Raymond 
van Staey en Cees Cuperus. De 
opbrengst van de verkoop van de kraam 
en de boekenmarkt was dit jaar € 593,35. 
Dit was het zevende jaar dat we een 
boekenmarkt opzetten en dit heeft in die 
zeven jaar € 4.318 opgebracht, wat een 
gemiddelde geeft van €  617, een toch 
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aardige bijdrage aan de kas van onze heemkundekring. Bij het afbreken van de boekenmarkt kwamen 
we enkele sjouwers tekort, wat goed te merken was, volgend jaar 2014 zal dat zeker veranderen. 
Omdat het onder de kerk nogal vochtig is, zijn we druk op zoek naar een andere locatie voor de 
boeken. Eerst geprobeerd in het oude gemeentehuis, nu Centrum voor Wonen en Zorg “Markant”, 
maar dat vond de brandweer, om onbegrijpelijke redenen, niet goed. Nu bekijken we, of we op de 
zolder kunnen van het Centrum voor Wonen en Zorg “Leonardushof”. Of dat lukt, is op dit moment nog 
niet bekend.  We zijn nu al weer druk bezig met de boekenmarkt 2014. Ophalen, nakijken, schonen en 
opbergen in bananendozen, waarvan we nu alweer zo’n 30 stuks vol hebben met boeken. We hopen 
volgend jaar zo’n 90 dozen vol te krijgen.  
 
De dorpswandelingen  
In het afgelopen jaar werden vier dorpswandelingen gehouden onder leiding van René Hermans. De 
deelnemers betaalden een bijdrage van drie euro voor deelname, waarvan twee euro bestemd was 
voor een consumptie en één euro naar de Stichting Kasteel van Wouw ging. De winterwandeling 
kostte iets meer, maar de koude consumptie was toen vervangen door een kop warme soep. 
De wandelingen vonden plaats op 6 juli, 25 augustus, 29 september en één wandeling op 15 
december met erwtensoep aan het eind van middag. Op vrijdag 6 september werd een speciale 
wandeling gemaakt met MR-leden van het openbaar onderwijs. 
In het kader van Monumentendag vond er op 15 september nog een speciale wandeling plaats.  
 
Excursie naar West- en Zeeuws-Vlaanderen 
Onze jaarlijkse excursie ging dit keer naar Vlaanderen en dan voornamelijk Zeeuws-Vlaanderen. Een 
volle bus met 52 personen vertrok om half negen vanuit de Kloosterstraat richting Adegem. Niet 
bepaald met een stralende zon, maar iedereen had gewoon een paraplu meegenomen!  
Kort na tien uur arriveerden we bij de Tuinen van Adegem waar we tijdens de koffie met een 
chocoladekoek ontvangen werden door Gilbert van Landschoot, de man die in veertig jaar de tuinen 
wist te realiseren en bovendien een museum gewijd aan de bevrijding van het gebied door de 
Canadezen en de Polen.  
In de ontvangstzaal, waar we later van een maaltijd zouden genieten, legde hij uit dat het museum tot 
stand was gekomen, nadat zijn vader op zijn sterfbed had verteld dat hij zijn leven dankte aan de 
bevrijders en hij had zijn zoon gevraagd om iets terug te doen voor die bevrijders. Vandaar het 
museum dat hij op eigen kosten had gebouwd.  
De ontvangstzaal droop van de symboliek 
verwerkt in de centrale pijler, de balken, de 
arduinen zuilen, de gotische ramen en de vele 
wapenschilden. Van Landschoot was één 
spraakwaterval, soms in dichtvorm en vaak op 
het randje, waarmee hij wel de lachers op zijn 
hand kreeg.  
Na de koffie trokken we met hem de tuinen in. 
En ook daar speelde zich veel in rijm af, al 
was het verhaal daardoor niet altijd even goed 
te volgen. In de groene gordel rond het 

museum waren vier tuinen aangelegd: een romantische 
Franse tuin met een gietijzeren parasol van de Franse 
tuinarchitect Le Nôtre.  
Die tuin zelf stond vol rozen. De tweede tuin was een 
Engelse landschapstuin met vijvers en watervallen met 
aansluitend de Japanse tuin met enorme rotsblokken. In 
deze tuin werd de levensweg van de mens symbolisch 
verbeeld. De exotische tuin met palmbomen, slaapbomen 
en bananenboom kregen we maar heel kort te zien 
helemaal aan het begin van de rondgang, daardoor 
misten we wel de menhirs en de druïdecirkel die 
magische kracht uit zou stralen.  
Terug in de ontvangstzaal werden we verrast met 
tomatenroomsoep, kalkoenfilet met gebakken 
aardappelen met perzik en ananas in een zoete jus en 
een kop koffie als nagerecht. Ons bezoek aan Adegem 
werd afgesloten met een kijkje in het museum voor vrede 
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en vrijheid waar een enorme collectie bijeen gebracht was. In diorama’s zagen we de slag aan het 
Schipdonkkanaal en het Leopoldkanaal. In de filmzaal niet alleen de gevechten in Zeeuws-
Vlaanderen, maar ook de strijd in Zuid-Beveland en met name Walcheren.  
Na al die indrukken terug de bus in en op weg naar Sluis naar struisvogelboerderij Monnikenwerve. 
We werden ontvangen door ene meneer Bakker die eerst iets vertelde over de struisvogels, hun 
eieren en de producten die er van gemaakt werden. In een jaar tijd groeien ze van kuiken naar een 
dier van 100 kilogram. Dan is het tijd om ze te slachten. Het vlees kan als rundvlees behandeld 
worden en de smaak ligt tussen varkensvlees en paardenvlees in, volgens onze rondleider.  
Daarna op stap naar de dieren zelf. De kuikens die, nadat ze uit het ei gekomen zijn, direct zelf op 
zoek moeten naar voedsel, pikten er al stevig op los en zagen kans om de schoenveters van 
rondleider Bakker los te maken. In de stal met de bijna volwassen dieren was het uitkijken geblazen, 
want deze dieren pikken graag naar loshangende kleding, blinkende knopen, brillen en oorbellen.  
Het bezoek aan de struisvogelboerderij werd afgesloten met een kop koffie met cake gemaakt met 
struisvogeleieren. Met één ei kunnen trouwens zeven cakes gemaakt worden! Voor de liefhebbers met 
een flinke portemonnee met geld was het mogelijk om boekjes, lege eieren, knuffels en voorwerpen 
van struisvogelleer te kopen. Geproefd kon er worden van advocaat gemaakt van struisvogeleieren, al 
moest daar de naam struisvogellikeurtje aan gehangen worden, omdat advocaat van kippeneieren 
wordt gemaakt.  
De dag werd besloten met een bezoek aan Aardenburg waar we zelf op stap mochten gaan. De Sint 
Baafskerk, de Maria Hemelvaartkerk, een kikkerfontein, de Kaaipoort, het burgerweeshuis en de Markt 
met overblijfselen van een Romeins castellum. Het was soms even zoeken en om vijf uur ging alles 
dicht, maar iedereen vermaakte zich wel in de anderhalf uur dat we in Aardenburg waren.  
Onze chauffeur Cyril van ‘De Vlinder’ uit Essen bracht ons daarna in anderhalf uur terug naar Wouw 
waar de excursie 2013 werd afgesloten met dank aan organisator en reisleider Kees Bovée die weer 
een voortreffelijk reisplan had gemaakt. Dat mag hij meer doen!  
 
Externe activiteiten  
De secretaris heeft op 6 maart de voorjaarsvergadering bezocht van de regio West van de Stichting 
Brabants Heem in Oudenbosch. De voorzitter heeft op zondag 10 november de opening van de 
tentoonstelling “Suikergoed” in het Tongerlohuijs in Roosendaal bijgewoond en op maandag 11 
november in Nieuwmoer de officiële opening van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, Den 
Doodendraad. Ook heeft hij een bijeenkomst bijgewoond op donderdag 21 november betreffende de 
organisatie van de Brabantse Waldag 2014 op het landgoed “Mattemburgh” en op woensdag 27 
november de presentatie van het boek “Rooms-Katholiek Roosendaal in beeld” in het klooster 
Mariadal te Roosendaal. Op donderdag 12 december was hij toehoorder op de lezing over het 
Markiezenhof en zijn bewoners door Yolande Kortlever in het kader van de lezingencyclus “Macht en 
Pracht”. 
De voorzitter en Kees Hoendervangers woonden op dinsdag 17 december het Erfgoedoverleg bij.  
 
De huisvesting  
De vereniging heeft het nieuwe heemhuis “Heemhuys De Vierschaer” aan de Bergsestraat 1 
betrokken. Gestart werd met het inrichten van een kerststallenpresentatie achter de rechtervitrine. De 
affiches in de vitrine en op de toegangsdeur en de vlaggen aan de voorgevel maakten iedereen 
duidelijk, dat onze vereniging haar intrek had genomen op deze locatie. Ook heeft het VVV-steunpunt 
ondertussen ook zijn intrek genomen links van de voordeur. 
Omdat onze nieuwe locatie kleiner was, is veel groot materiaal o.a. stoelen, keukeninventaris, glazen 
en servies ter beschikking gesteld aan stichting “Molen De Arend” en een klein gedeelte, wat we in de 
toekomst nog kunnen gebruiken, tijdelijk opgeslagen in “ ’t Wouwtertje”. Maar omdat KPO Roosendaal 
een zeer hoge huur vroeg, is deze ruimte weer ijlings ontruimd. Vrijwilligers en bestuursleden hebben 
het nieuwe heemhuis aangepakt: gewit, schoongemaakt, ingericht met stellingen, schilderijen aan de 
muur gehangen, het torenuurwerk van de kerk van Heerle geïnstalleerd en de vitrinekasten ingericht 
met ondermeer de spulletjes voor de dagelijkse verkoop. René en Adrienne Hermans hebben alle 
boeken en tijdschriften gesorteerd, gerubriceerd en verwerkt in de computer tot een eigen 
heemkundige bibliotheek. 
Op vrijdag 26 april vond de officiële opening plaats van de Wouwse VVV in onze gezamenlijke ruimte.  
Tijdens de heropening van de kerk in Heerle vielen de diverse mooie eikenhouten kasten in het 
liturgische gedeelte op. Deze waren gemaakt van de eiken kerkbanken. Na onderhandeling met het 
kerkbestuur mocht de vereniging het gehele restant eiken kerkbanken en planken overnemen voor de 
symbolische prijs van 100 euro. Het plan is om hiervan vier grote bibliotheekkasten te maken in 2014. 
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De kerststallentocht  
Het dorp Wouw en de hele regio konden in december weer genieten van een kerststallentocht door 
het dorp. Die tocht ging via de Roosendaalsestraat, Markt, Bergsestraat, Akkerstraat, Pastoor 
Pottersstraat en het Torenplein naar de Lambertuskerk. In molen “De Arend” werd een grote kerststal 
opgebouwd door de werkgroep kerststal, in de Lambertuskerk was ook de kerststal te zien.  
Op vrijdagavond 27 december was er een lichtjesavond. Tussen 19.00 en 21.30 uur werden de  
stallen feestelijk verlicht en konden belangstellenden de sfeervolle route lopen langs de 
tentoongestelde kerststalletjes. Op die avond zorgden het koor “Vivace” en Meezingkoor “Spek en 
Bonen” voor de muzikale omlijsting in resp. de Lambertuskerk en het terras van café “In den 
Veehandel”. Tevens was gedurende de kersttijd het grafisch museum “In den Groenen Zonck” 
geopend met een tentoonstelling over het kerstfeest en de tradities die er rond dit feest zijn ontstaan. 
Ook was er een expositie van Cumawo in “Markant” en concertzaal ‘In den Wouwdfluit” geopend.  
 
Lezingen   
Op 17 maart werd door Jan en Tonnie Bosters in de zaal van café “In den Veehandel” voor 79 
toehoorders een lezing gehouden over Nieuw-Vossemeer en de familie Bosters tijdens de 
watersnoodramp in 1953. Het was een erg persoonlijk verhaal, vooral omdat Tonnie de herinneringen 
voorlas uit een dagboek. 
Op 3 november werd door René Hermans met 
90 toehoorders in een volle zaal van café “In den 
Veehandel”  een lezing gehouden over de 
historie van Wouw.  
 
De nieuwsbrief  
René Hermans slaagde er in om in 2013 de 
nieuwsbrief vijf maal te laten verschijnen. Deze 
nieuwsbrieven kregen steeds meer kleur door de 
foto’s bij de artikelen o.a. van Adrienne 
Hermans. 
 
Rabo fietsdag 
Op zondag 30 juni werd door de Rabobank 
Roosendaal-Woensdrecht een fietsdag gehouden, waarbij het landgoed Wouwse Plantage fungeerde 
als centraal ontmoetings- en ontspanningspunt. Hier werden als projectdag door een twintigtal 
vrijwilligers 2.000 deelnemers ontvangen op een zonovergoten landgoed in een nostalgische sfeer op 
een groot terras op het binnenterrein. Zoveel mogelijk gebouwen werden opengesteld en allerlei 
activiteiten ontplooid voor de fietsers o.a. groepsrondleidingen. 
Op maandag 2 september werd in de Rabogalerie van Schouwburg “De Kring” aan onze vereniging 
een cheque ten bedrage van € 3.000,- uitgereikt uit het Rabo Directie Donatiefonds. Het bestuur had 
aangegeven dit bedrag te willen besteden aan de aanschaf van een beamer, een boekenkast en de 
inrichting en de verfraaiing van de vitrines. 
 
 
 
De regionale heemquiz  
 

 

Vierschaer Wouw wint regionale quiz 
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OUDENBOSCH – Heemkundekring De Vierschaer uit Wouw is vrijdag 8 november de 

winnaar geworden van de 24ste editie van de regionale heemquiz die door heemkundekring 

Broeder Christofoor uit Oudenbosch werd verzorgd. 

De Oudenbossche heemkundigen hadden vorig jaar de quiz gewonnen en mochten dit jaar het 

unieke evenement op touw zetten. Met een doorlopende presentatie met geluidfragmenten, 

filmbeelden en foto’s, werd in een vlot tempo het geheel afgewerkt. Deze manier van presenteren 

was nieuw en viel bij de zeventien aanwezige kringen geweldig in de smaak. Dat kwam ook 

doordat de vragen eerst uitgebreid aan bod kwamen en aan het eind van de ronde nog eens in het 

kort de revue passeerden. 

De teams werkten zich in het zweet om de acht rondes met theorie- en vier doevragen tot een goed 

einde te brengen. Nederlandse speelfilms, de geschiedenis van Oudenbosch, vaderlandse politiek, 

West-Brabantse zuivelfabrieken, ons koningshuis, beschermheiligen, sport, suikerfabrieken in 

West-Brabant en Brabantse auteurs en Brabantse zangers en zangeressen waren categorieën die 

elke ronde terug kwamen. Voor één van de categorieën mocht een joker ingezet worden voor 

dubbele punten.Bij de doevragen kwamen ANWB-paddenstoelen, boombladeren, het 

Oudenbosche dialect en gemeentegrenzen in beeld. 

 
Een overzicht van de deelnemende ploegen (Foto’s Ties Steehouwer-Klundert) 
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Een voorbeeldje 

Voor de quiz-ers onder de bezoekers van onze site wat voorbeelden. Hoe heet de beschermheilige 

van de mijnwerkers en tegen brand? Wie werd na de verkiezingen van 16 mei 1946 minister-

president? Op welke dag werd Koninginnedag gevierd onder koningin Emma? Wie schreef het 

boek Doctor Vlimmen? In welke plaats stond de suikerfabriek ‘Van Breda, Dolk, Lammers, 

Beausar & Co? Wie achtereenvolgens invulde: Heilige Barbara, Louis Beel, 31 augustus, Anton 

Roothaert, Leur (Zwartenberg) mocht vijf punten bij het totaal optellen. 

Voorzitter Jan Bedaf van de organiserende kring had tevoren al gezegd dat het niet eenvoudig zou 

zijn, maar dat het zo spannend zou worden, had niemand verwacht. Toen direct na de pauze een 

tussenstand werd gegeven, bleken de eerste vier ploegen niet meer dan één of twee punten 

verschil te hebben. En het werd nog spannender, want toen Jan Bedaf de eindstand bekendmaakte, 

bleek er tussen nummer 1 en 2 slechts één punt verschil te zijn. Volgend jaar wordt de zilveren 

editie van de quiz in Wouw gehouden. 

Eindstand: 

1. De Vierschaer (Wouw) 112 punten; 2. De Honderd Hoeven (Hoeven) 111; 3. Jan uten Houte 

(Etten-Leur) 109; 4. De Heerlijckheijd Nispen 108; 5. Het land van Gastel (Oud Gastel) 106. 6. 

Fijnaart en Heijningen 101; 7. De Ambachtsheerlijkheid (Nieuw-Vossemeer) 99; 8. Paulus van 

Daesdonck (Ulvenhout) 98; 9. Vrijheit van Rosendale (Roosendaal) 93; 10. Nyen Aenwas van 

Nassau (Dinteloord) 92; 11. Den Lande van Zegge (Zegge) en Stenen Kamer (Steenbergen) 91; 

13. Die Overdraghe (Klundert) en De Drie Heerlijkheden (Zundert/Rijsbergen) 87; 15. 

Engelbrecht van Nassau (Breda) 84; 16. Op de Beek (Prinsenbeek) 80; 17. Willem van Strijen 

(Zevenbergen) 79. 

 
Voornoemd artikel werd gepubliceerd op de website van Brabants Heem. Het evenement vond plaats 
in activiteitencentrum KBO aan de Pagnevaartweg 82 te Oudenbosch. Het team van onze vereniging 
bestond uit Ton de Bruijn, René Hermans, Jules Hoendervangers, Piet Hoendervangers, Willem-Jan 
Joachems, Huub Jonckheere, Dianne Melis en Frank Schijven. Deze overwinning had als gevolg, dat 
onze vereniging in 2014 de 25

e
 regionale quiz mag organiseren.  

 
Het register op het tijdschrift  
Het derde register over de periode 2003-2013 is bijna drukgereed. Aan dit monnikenwerk hebben 
Frank Schijven en René Hermans de laatste jaren keihard gewerkt. 
  
De rondleidingen op het landgoed Wouwse Plantage  
De rondleidingen op het landgoed Wouwse Plantage werden ook dit jaar weer door de heer Piet Meul 
verzorgd. De rondleidingen gingen onder andere langs het witte kasteeltje, het jachthuis, de 
houtzagerij (met demonstratie) en het brandweermuseum. In totaal werden er voor de V.V.V. 133 
belangstellenden rondgeleid. Voor de “vrije” rondleidingen op de twee laatste woensdagen van juli en 
de twee eerste woensdagen in augustus kwamen resp. 38, 27, 28 en 3, in totaal 96 belangstellenden 
opdagen. 
 
Sponsoring  
De sponsor van het verslagjaar was voor alle vier nummers Coppens Uitvaartzorg. Van de gemeente 
Roosendaal kregen we weer een ondersteuningssubsidie. 
 
De Vierschaertrofee  
De strijd om de “Vierschaertrofee”, gehouden tijdens de algemene ledenvergadering van 15 maart 
2013 werd dit jaar gewonnen door Robbert de Bruijn en was samengesteld door Owen Hermans en 
Jurgen Hermans met vriendin Femke. 
 
De website  
De website van onze vereniging wordt door Toon Schijven bijgehouden met nieuwe informatie. De 
nieuwsbrieven, foto’s, werkgroepen, activiteiten en beeldjes en boeken, die de vereniging verkoopt, 
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zijn hierop te zien en te bestellen. Toon heeft het aantal unieke bezoekers en bezoeken van het 
afgelopen jaar weer in een tabel geplaatst. Je kunt hieruit afleiden, dat de aantallen bezoekers, 
pagina’s en hits weer zijn toegenomen. 
 

 

Maand 
Unieke 

bezoekers 

Aantal 

bezoeken 
Pagina’s Hits Bytes 

jan. 2012 406 519 1380 13650 978.18 MB 

febr. 2012 398 473 1514 12157 834.01 MB 

mrt. 2012 409 510 1913 14915 948.94 MB 

april 2012 494 700 2988 18324 1.38 GB 

mei 2012 534 752 2723 21418 1.58 GB 

juni 2012 431 538 1649 14296 1.11 GB 

juli 2012 454 578 1529 14155 1.25 GB 

aug. 2012 440 666 1450 14167 1.09 GB 

sept. 2012 427 587 1743 12984 1.07 GB 

okt. 2012 584 798 1976 18682 1.56 GB 

nov. 2012 525 720 1827 15954 1.28 GB 

dec. 2012 574 743 1761 15907 1.54 GB 

Totaal 5676 7584 22453 186609 14.56 GB 
 

  

Maand 
Unieke 

bezoekers 
Aantal 

bezoeken 
Pagina’s Hits 

jan. 2013 536 679 1618 14377 

febr. 2013 403 596 1596 10992 

mrt. 2013 388 594 1718 12137 

apr-13 389 588 1693 12749 

mei-13 469 785 2137 16070 

jun-13 450 712 1667 14855 

jul-13 516 701 1785 17474 

aug. 2013 675 936 3931 28,772 

sept. 2013 488 822 3182 20,162 

okt. 2013 774 1282 5189 34,208 

nov. 2013 529 852 4811 24,054 

dec. 2013 601 1108 3854 23,48 

Totaal 6218 9655 33181 98784,68 

  
 
 
 
Wouw, februari 2014.                          Huub Jonckheere 


