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Van de redactie
De reacties op het eerste Kostersluik waren positief.
Het beantwoordde zeker aan zijn doel om als bestuur te communiceren met de leden van onze grote vereniging. En wat voor een
vereniging! Er hebben al veel leden, maar naar aanleiding van de jubileumuitgave van ‘Bruggeske’ over 750 jaar Capelle hebben
zich weer flink wat nieuwe leden aangemeld.
De redactie is uitgebreid met de heer Piet van Ferneij; al vanaf de oprichting lid van onze
vereniging. Hij zal bijdragen leveren voor ons verenigingsblad over allerlei activiteiten
van de vereniging. In het Kostersluik zullen nooit volledige verslagen van activiteiten staan.
Maar we proberen een korte impressie te geven. Voor diegenen die er bij waren even een
herinnering. Voor de afwezigen een aanmoediging om er de volgende keer ook bij te zijn.
Maar nog even terugkomen op de naam ‘Kostersluik’. Weet u waar die kostersluiken in de
kerken zitten? Een kleine test! Welk kostersluik staat hier naast afgebeeld?
Mocht u iets willen zeggen over het Kostersluik en haar inhoud, schroom niet. De redactie doet er haar voordeel mee.

Start feestweek - Capelle 750 jaar
De deuren van de grote zaal gingen om zeven uur open. Ruim 300 belangstellenden, waarvan ongeveer 200 Capellenaren.
Drs. J.M. Rosendaal had gelukkig zijn lezing in drie tijdsperioden verdeeld. Dat hield alles toch wat helder. Capelle 750 jaar in
ruim een uur. Niet gemakkelijk. Zo maar een greep. De grote stormvloed. De legering, de inkwartiering en de rooftochten van
de legers in de Tachtigjarige Oorlog.
Enkele vanouds bekende Capelse families kwamen voorbij. De V-1 die het oude raadhuis van
Capelle compleet verwoestte. Vanzelfsprekend de verzetsgroep “André” en de strenge directrice
van de Christelijke Landbouw- en Huishoudschool juffrouw Rijken.
De voorzitter van de Stichting Capelle 750 jaar, de heer Uittenhout opende de avond, waarna
onze voorzitter de heer Rien Visser alle aanwezigen, met name de genodigden begroette. Ook
onze nieuwe burgemeester drs. A.M.P. Kleijngeld was er. Hij kreeg een speciaal welkom en
terecht, want hij zou immers het eerste exemplaar in ontvangst nemen van de bijzondere uitgave
van ” Bruggeske”, een uitgave van onze heemkundevereniging waarin veel over de geschiedenis
van Capelle.
Na de aangeboden koffie vermaakte grapjas Harry Hens ons nog enige tijd met zijn humor en
“zijn” levenswijsheden. De feestweek 750 jaar Capelle was begonnen.

Tentoonstelling 750 jaar Capelle
Ter gelegenheid van het Capelse jubileum was er een kleine tentoonstelling ingericht in ‘Ons Huis’. Binnen lagen allerlei
voorwerpen uit het verleden uitgestald. In het oog springend waren de diverse stukken zeep. Nu zit ons zeeppoeder in zak of doos.
Toen moesten de stukken zeep zelf nog kleingemaakt worden. Een andere aandachtstrekker was de zicht. Wat een stap van zicht
naar combine!
Tegen het gebouw stond een tent met aan de muur sterk vergrootte oude foto’s uit
Capelle. Wat was er een belangstelling voor. En wat werd er gepraat over de
juiste locatie. Er werd niet alleen gekeken. Er kwamen allerlei verhalen los over
het verleden. Interessant voor mensen van een heemkundevereniging.
Zelfs kwam de heer Meijer met oude tekenspullen die aan Teun van der Galiën in
bewaring werden gegeven. Die zien we terug op een volgende tentoonstelling.

Open Monumenten Dag 2007
De heemkundevereniging leverde ook een bijdrage aan deze landelijke manifestatie. Het thema was de bouwkunst uit de
twintigste eeuw. Onze vereniging had een fietstocht uitgezet langs vijf objecten. Het bleek dat de bezoekers hun weg ook wel
konden vinden zonder die fietstocht.
Slechts zes mensen verschenen aan de start aan het Molenplein. Arme Johan Rosenbrand die zich goed voorbereid had om iets te
vertellen over de huizen aan het plein en in de Molenstraat.
De paardenmelkerij aan de Hogevaart had niet te klagen over belangstelling. 200 bezoekers
kwamen een kijkje nemen op de boerderij van de familie Verhoeven.
De kerk van de Gereformeerde Gemeente aan de Julianalaan had met 80 bezoekers en goede
belangstelling. Veel Sprang-Capellenaren grepen de gelegenheid om het mooie kerkje eens
van binnen te bekijken. De kerk van de Gereformeerde Gemeente in Nederland aan de Korte
Heistraat had wat minder belangstelling met 50 bezoekers. Men weet niet wat men gemist
heeft door deze kerk met zijn interessante geschiedenis niet te bezoeken.
’s Middags was het dringen geblazen om de villa van PéBé binnen te komen. De heren Teun
Vos en Wijnand Konings waren streng. Je mocht alleen binnen met een rondleiding. Tot vijf
uur bleef het druk. Teun Vos vertelde enthousiast over van alles en nog wat.
Je zou bijna denken dat hij daar jaren gewoond had.

Dagexcursie Walcheren 22 september
Vanaf de parkeerplaats
achter Zidewinde vertrok de
bus. Afgeladen. Een mooie,
interessante dag wachtte. Al
snel na de koffie in Goes
zien we de ’Lange Jan’
boven Middelburg uitsteken
en even daarna genieten we
in de open rondvaartboot
van Middelburg in de zon.
We waren terug in de tijd. Middelburg, vroeger een rijke
stad, je zag het aan de veelal prachtig gerestaureerde en
prima onderhouden oude panden, de pakhuizen en de
bruggen, die meestal gebouwd waren tijdens de periode van
de Verenigde Oost-Indische Compagnie, het V.O.C.
Ook de geschiedenis van het W.I.C, de West-Indische

Website Heemkundevereniging
Na een vrij rustige periode op de website van de
heemkundevereniging zijn wij de afgelopen tijd bezig
geweest om de website weer actief en interessant te maken.
De laatste berichten worden zo snel mogelijk op de website
getoond. Zo zijn bezoekers direct op de hoogte. De
nieuwsberichten worden ook na een bepaalde periode in het
archief geplaatst. Zo blijft alles overzichtelijk en toch
toegankelijk.
Handig voor het overzichtelijk
tonen van informatie over de
heemkundevereniging,
activiteiten, excursies,
lezingen, etc. Gebeurtenissen
die binnenkort plaatsvinden
verschijnen op de website.
Bezoekers zien zo geen data over het hoofd.
Gebeurtenissen die inmiddels hebben plaatsgevonden
worden ook geplaatst.
Kijk regelmatig op de website van heemkundevereniging
Sprang-Capelle:

www.heemkundesprangcapelle.nl

Compagnie met de lucratieve druk beoefende kaapvaart op
de Portugese en Spaanse koloniën in Amerika werd wat
duidelijker.
De koffietafel was in het Arsenaal te Vlissingen. In het
MuZEEum hebben we veel gehoord en gezien over de rijke
historie van de stad.
Natuurlijk stond in het middelpunt Michiel Adriaanszoon de
Ruyter, de trots van de stad, hier 400 jaar geleden in 1607
geboren. Een complete tentoonstelling was voor onze grootste
zeeheld ingericht. De wandeling door en langs de oude
zeehaven en naar het standbeeld van De Ruyter maakten de
indrukken compleet.
De terugtocht werd door het mooie zuidwest Brabant en de
Kempen, met stops in Hoogerheide en Zundert als afsluiting
ingevuld. Een geweldige dag!
De reisleider van de dag was Johan Rosenbrand, super, dat
mag hij vaker doen.

Activiteitenkalender
12 november: algemene ledenvergadering en daarna een
historisch interessante lezing over WO II getiteld ‘Vliegen en
vechten bij de Maas’ door Wim
Boeijen.
21 januari: lezing “Den Dreef door de jaren heen” door
Piet Konings.
19 maart: algemene ledenvergadering en daarna een
lezing met dia’s door Jana Waarts over religieuze kunst.

