
 Nieuwsbrief

Beste 
vrienden van 
Het Icoon,
Kijkt u ook met zoveel 
tevredenheid en trots 
naar de  prachtig 
gerenoveerde toren van 
ons icoon?  
Daar hebt u aan 
meegeholpen!

Helaas is ons monument niet gered met een solide toren alleen. Er wachten 
de komende jaren meer, hoognodige, reparaties. En ook daarvoor kunnen we 
niet zonder uw hulp.

Het bestuur van Stichting Behoud Lambertuskerk heeft een actieplan 
gemaakt; dat willen we in deze nieuwsbrief graag aan u voorleggen. 
Onze bestuursleden geven u inzicht in de noodzaak en wenselijkheid van 
de verdere restauraties, de kosten ervan,  en de feitelijke uitvoering, het 
technische verhaal.

De kerk bepaalt het gezicht van Wouw. Wat zou Wouw zijn zonder dit icoon? 
Daarom hoop ik dat u, na lezing van deze nieuwsbrief, net zo gedreven 
bent als wij om de verdere renovatie mogelijk te maken. Alleen dan kan 
ons monument het middelpunt van onze dorpsgemeenschap blijven. Vele 
generaties lang.

Peter van Steekelenburg, voorzitter  

Met dank aan Carlo Bouman van De Groene Loods voor zijn  
bijdrage aan de kosten van deze nieuwsbrief

Geen Wouw zonder Icoon 

Dit beeld van Wouw mag nooit 
ontstaan. Stichting Behoud 
Lambertuskerk stelt alles in het 
werk om ons Icoon voor Wouw te 
behouden.

De stichting heeft, met uw hulp, al 
een enorme prestatie geleverd door  
€ 400.000 bij te dragen aan de renovatie van de toren. Maar daarmee zijn 
we er niet. Er zijn meer renovaties nodig!

Daar is ongeveer € 1,5 miljoen mee gemoeid, waarvan we zelf  
€ 600.000,- moeten binnenhalen. De rest proberen we uit rijks- en 
provinciale subsidies te halen. 

We staan dus aan de lat voor € 600.000,-. Dat is niet niks, maar we willen 
dat uitsmeren over twaalf jaar. Het stichtingsbestuur durft die uitdaging 
aan en weet dat ze daarin niet alleen staat.

We hebben met onze huidige vrienden en sponsoren een mooie basis. 
Aan vijfjarige toezeggingen hebben we in 2021 € 25.000 ontvangen en 
aan eenmalige donaties € 15.000.

Wij zullen  actie blijven voeren om nog meer mensen te bewegen ons 
Icoon financieel te steunen.

Op 1 mei staan we op de Geraniummarkt, met informatie en mooie foto’s. 
We hopen op mooi weer en veel belangstelling! Komt u ook?

Peter Buijs. 
Efrie van de Moosdijk, penningmeester

Actieplan Icoon van Wouw 2022-2032

Om het Icoon van Wouw voor de volgende generaties te behouden heeft het 
bestuur van Stiichting Behoud Lambertuskerk voor de komende tien jaar een 
tienpuntenactieplan opgesteld.

1. Permanente actie om met de hulp van onze vrienden en onze 
sponsoren de komende tien jaar jaarlijks  
€ 50.000 in te zamelen. 

2. Jaarlijks speciale acties zoals deelname Geraniummarkt, 
benefietconcert, loterij, sponsordiner, open dag en intensivering 
samenwerking met Kasteel van Wouw en de Wouwse molen.

3. Elk jaar drie nieuwsbrieven voor vrienden, belangstellenden en 
sponsors met de actuele stand van zaken.

4. Permanente PR via Facebook, Instagram, website, lokale media en 
mond-op-mondreclame.

5. Permanente aandacht voor het benaderen van fondsen, stichtingen, 
erfgoedorganisaties e.d. gericht op legaten en fondsenwerving.

6. Regelmatig overleg met gemeente, provincie en rijk, vooral i.v.m. 
subsidies.

7. Intensieve samenwerking met kerkbestuur Parochie O.L. Vrouw in het 
Woud, de eigenaar en beheerder van de Lambertuskerk, het Icoon van 
Wouw.

8. Gerichte acties samen met Jumbo Wouw en andere ondernemers om 
de inwoners van Wouw direct bij het Icoon te betrekken.

9. Organiseren van speciale activiteiten rondom en in het Icoon van 
Wouw voor bezoekers en belangstellenden.

10. Voortdurend proactief inspelen op de actualiteit en de aandacht van 
het publiek richten op het Icoon van Wouw.

Waarom vriend van het Icoon?

Theo Kemperman, directeur van Bibliotheek Rotterdam, is geboren en 
getogen in Wouw. Hij is gepromoveerd als evolutiebioloog in Leiden en 
was eerder o.m. directeur van het Natuurmuseum Ecodrome in Zwolle, 
het Stripmuseum in Groningen en de Oude Rijkswerf Willemsoord in 
Den Helder.

Met groot plezier steun ik het voortbestaan van de Lambertuskerk van 
Wouw. Ik woon er niet meer en kom er ook niet zo vaak. Maar toch is die 
kerk voor mij van het allergrootste belang. Het is het middelpunt is van 
de wijde omgeving, waarin zo veel georganiseerd wordt, religieus en 
cultureel, waar geleefd wordt, waar zo veel mensen bij elkaar komen om 
hun feestgevoel of verdriet een plaats te geven. De kerk is voor mij ook 
de nagedachtenis aan mijn ouders die er letterlijk naast woonden en die 
zich, net zoals zo ongelofelijk veel andere mensen, vaak ook vanuit de 
kerk met ziel en zaligheid voor het dorp hebben ingezet. Zo’n gebouw lijkt 
onverwoestbaar maar niets is minder waar; het heeft veel gespecialiseerde 
zorg en onderhoud nodig om ons te overleven. Zo velen voor ons hebben 
ervoor gezorgd dat wij er NU van kunnen genieten. Wij moeten nu zorgen 
dat de generaties na ons dat ook nog kunnen. Je gunt hun toch ook zo’n 
iconisch middelpunt.

Theo Kemperman

Restauratiewerkzaamheden weer opgepakt

Na de zeer succesvolle restauratie van de toren in 2021, hebben we inmiddels 
de eerste stappen gezet voor de volgende fase: het vernieuwen van de 
leien van het middenschip aan de zijde van het Pastoor Woltersplein. Tevens 
moet het voegwerk over het gehele middenschip worden gerepareerd en 
de aansluitingen van de ramen worden aangepakt om condensvorming te 
voorkomen. 

Ook willen we reparaties uitvoeren aan de glas en loodramen, omdat de 
bevestigingsdraden van de ruitjes op diverse plaatsen zijn doorgeroest. 

We hebben eind maart hiervoor een subsidieaanvraag ingediend bij 
de Rijksdienst voor Monumenten ter grootte van € 460.000, -; 60 % 
daarvan is subsidiabel  en 40 % voor eigen rekening (ca € 185.000, -). Het 
parochiebestuur hoopt dat bedrag uit acties van de Stichting te ontvangen, 
omdat het deze middelen niet zelf kan opbrengen. 

Half september krijgen we te horen of de rijkssubsidie wel of niet wordt 
toegekend.  
Komende maanden gaan we de bouwvergunning aanvragen voor de 
vervolgwerkzaamheden. 

Daarnaast gaan we de subsidieaanvraag voorbereiden die we voor 1 oktober 
willen indienen bij de provincie Noord-Brabant. Ook bij deze subsidieregeling 
geldt dat je minimaal 30 % eigen middelen moet inzetten. M.a.w., het 
parochiebestuur is volledig afhankelijk van de bijdragen, die de Stichting en 
derden zullen opbrengen.

Het parochiebestuur is Stichting Behoud Lambertuskerk met hun Vrienden en 
sponsoren zeer erkentelijk voor hun inzet om de restauratie van het Icoon van 
Wouw te kunnen verwezenlijken.

Piet Backx (lid parochiebestuur, verantwoordelijk voor de gebouwen) 
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