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De beste wensen voor 2011
Namens het bestuur en de redactie van de
Vierschaer de beste wensen voor 2011. Dat
het voor de vereniging een heel mooi jaar mag
worden

met

veel

activiteiten

en

mooie

periodieken met veel interessante verhalen en

niet tijdens deze bijeenkomst in ons eigen heemcentrum.
Aan de quiz mag iedereen deelnemen. We
hopen dit jaar eens op een bomvolle zaal met
een stuk of tien ploegen van zes of acht
personen. Laat eens zie dat u de vereniging een
warm hart toedraagt! Wij verwachten u!!

HAZA-cursus in De Kapel

artikelen.
Wij willen vooral aandacht vragen voor de
jaarvergadering op vrijdag 11 maart, direct na
het carnavalsfeest. In de vorige nieuwsbrief
hadden we een verkeerde datum vermeld, dus
let daar speciaal op.

AGENDA
De agenda voor de komende maanden ziet er als
volgt uit:
 Woensdag 16 februari bestuursvergadering
 Vrijdag 11 maart jaarvergadering met
strijd om Vierschaertrofee.
 Woensdag 16 maart bestuursvergadering
 Maart verschijning eerste tijdschrift 2011
 Woensdag 13 april bestuursvergadering
 Donderdag 14 april lezing over de zuivelindustrie in De kapel om 20.00 uur.
 Zondag 1 mei deelname geraniummarkt
 In juni een dagexcursie. De bestemming is
nog niet bekend.

Win de Vierschaertrofee!!
Ook zin om de Vierschaertrofee een jaarlang in
huis te hebben. Kom dan op vrijdag 11 maart
naar De Kapel aan de Kloosterstraat 9b.
Tijdens de jaarvergadering wordt om deze trofee
gestreden. Dianne Melis en Adriënne Hermans,
de winnares van vorig jaar, zijn druk bezig met
de voorbereidingen.
De vergadering begint om 19.30 uur en ook alle
huishoudelijke zaken, zoals jaarverslag, begroting en exploitatie en de plannen voor het
komende jaar worden besproken.
Natuurlijk ontbreekt het traditionele worstenbrood

Ongeveer de helft van de Brabantse heemkundekringen werkt met een geografisch
informatiesysteem als Haza.
In 1832 kreeg Nederland moderne kadastrale
kaarten van alle gemeenten. Samen met de
Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (lijsten met
eigenaren en grondgebruik) vormen die een
goed uitgangspunt om een kadastraal systeem
op te zetten. Die geschreven lijsten worden
(ingetypt) en met een tekenprogramma worden
de bijbehorende kaarten ingetekend en automatisch gekleurd naar grondgebruik. Als het
landmeterswerk van 1830 in de computer zit, kun
je er oudere kaarten en moderne kaarten op projecteren: geo-refereren. Je kunt elke plek verbinden met de eigenaren en belastinggegevens van
1830, maar ook met alle latere gegevens die je
wilt inbrengen. Deze kadastrale kapstok is de
nieuwe standaard voor onderzoek van je eigen
heem.
Brabant Heem biedt samen met Erfgoed Brabant
deze cursus aan de West-Brabantse heemkundekringen aan in onze kapel. Het is de
bedoeling dat twee mensen per kring aan de slag
gaan. Van de Vierschaer hebben zich inmiddels
twee belangstellenden opgegeven.
Als alle gegevens ingevoerd zijn, kunnen leden
van de vereniging in de toekomst gebruik maken
van dit nieuwe systeem.
Organisator Jan Franken van Brabants Heem
zegt hierover: “Je kunt er zoveel mee doen,
ineens ligt de stof voor je tijdschrift of voor een
boek voor het oprapen en iedereen is
gemotiveerd door het lokale karakter.”

Kasteel van Wouw
Nu de onderzoeksresultaten van het voormalige
kasteelterrein op papier komen en de voorbereidingen voor de uitgave van een boekwerk

steeds meer gestalte krijgen, ontstaat ook de
behoefte om bezoekers van het terrein beter te
informeren.
Het Kasteelterrein is in 1996 opnieuw ingericht,
maar wie een bezoek brengt aan het gebied,
moet al redelijk in het onderwerp ingelezen zijn
om de betekenis van de inrichting te begrijpen.
Het onderzoek dat de afgelopen jaren is verricht,
heeft veel nieuw materiaal opgeleverd en nieuwe
inzichten over het verleden van het kasteel.
Om aan deze uitdaging invulling te geven met de
juiste basis wordt er een stichting in het leven
geroepen. De eerste gesprekken zijn al met de
eigenaar (de gemeente) gevoerd. Die contacten
zijn positief, maar maken ook duidelijk dat alles
niet in enkele weken geregeld kan worden.
Daarom zijn we op zoek naar enkele personen
die met ons deze uitdaging aan willen gaan.
Mocht u interesse hebben om zitting te nemen in
het stichtingsbestuur, laat het ons weten.

Wouw 1950-1997‟. In de nieuwsbrief trof u een
reductiebon aan. Het boek vindt gretig aftrek. We
kregen ook de vraag voorgelegd of het boek per
post verzonden kon worden. Dat kan, maar dan
komt er een bedrag van € 2,30 aan portokosten
bij. Als u het boek wil bestellen, kunt u € 9,80
overmaken, mits u de reductiebon opstuurt of €
12,25 zonder reductiebon.
Het geld kan naar rekening 3727.10.786 t.n.v. M.
Hermans. Vergeet u bij de mededelingen niet om
uw adres te vermelden, anders is het niet uit te
zoeken waar het boek heen moet. U kunt
natuurlijk ook een mailtje sturen met het adres
naar martel6@hetnet.nl en de mededeling dat
het geld wordt overgemaakt.

Een foto uit het boekje van de huldiging van
Jan Doggen uit Heerle

Tweede plaats voor Vierschaerteam
Redactie zoekt uitbreiding
Het team van onze vereniging heeft in Ulvenhout
tijdens de regionale quiz geen gek figuur
geslagen. De ploeg eindigde op de tweede plaats
samen met Jan uten Houte uit Etten-Leur.
Elk van de achttien deelnemende teams mocht
met tien personen bij de quiz verschijnen, maar
vanwege het minder goede weer, nam de
Wouwse ploeg maar met zes personen deel. Piet
en Jules Hoendervangers, Ton de Bruijn, WillemJan Jochems, Frank Schijven en René Hermans
lagen vanaf de eerste ronde prima op schema.
Lager dan een derde plaats kwamen ze nooit in
de tussenstanden en uiteindelijk wisten ze een
tweede plaats te behalen.
De vragen gingen over allerlei verschillende
onderwerpen, variërend van schrijvers, die aan
de hand van een voorgelezen fragment gevonden moesten worden, tot het oplossen van
vragen met betrekking tot logo‟s. Winnaar werd
uiteindelijk
de
heemkundekring
„Honderd
Hoeven‟ uit Hoeven. Zij mogen volgend jaar de
regionale quiz op touw zetten.

FOTOBOEK WOUW
In de vorige nieuwsbrief schonken we aandacht
aan het nieuwe fotoboek „Wonen en werken in

Kees Hellemons van het redactieteam heeft laten
weten dat hij met zijn werkzaamheden stopt. De
redactie is daarom op zoek naar een persoon die
zich in wil zetten voor de redactie, het schrijven
van artikelen of het redigeren daarvan. Mensen
die interesse hebben, kunnen dit laten weten bij
het secretariaat van de vereniging.
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