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Van de redactie
Voor dat heel Nederland op vakantie gaat, ligt hier het tweede Kostersluik van dit jaar.
We vervolgen de gesprekken met leden van onze vereniging in de rubriek “In gesprek met …..”. Heeft u daar iets over te
melden, laat het aan onze redactie weten.
Het is een uitgebreid Kostersluik geworden van wel vier bladzijden. Leest u ook vooral bladzijde drie en vier. Bladzijde drie
gaat over de Open Monumenten Dag op zaterdag 13 september met een interessant thema voor heemkundeliefhebbers.
We sluiten af met de aankondiging van onze grote excursie naar Nijmegen en omgeving op zaterdag 20 september.
U dient zich hier voor aan te melden.
De donderdagmiddagactiviteiten in ‘Ons Huis’ stoppen van 26 juni tot en met 21 augustus. De werkgroepen starten weer op
28 augustus; iedereen is daar dan welkom.
De redactie hoopt dat u weer geniet van ons verenigingsblad. En ….. iedereen een prettige vakantieperiode toegewenst.

In gesprek met…. Antje Schreuders
Wijnand Smits

Ruim dertig jaar woont ze in ons dorp. Velen kennen haar nog steeds als zuster Schreuders. Antje Schreuders voor haar
vriendinnen en vele kennissen. Wie kent haar eigenlijk niet? Overal kwam ze, iedereen kende haar en zij kende iedereen!
Veel moest er gecoördineerd worden vanuit het wijkgebouw aan de Julianalaan. Het Groene Kruis heette dat toen nog. Wat een
moeders kwamen naar dat consultatiebureau voor baby- en kleuterzorg, waar tevens ook gezins-en ziekenhulp geboden werd.
"Er is natuurlijk veel veranderd in de loop der jaren, maar in het begin was het nog wel de tijd van de echt grote gezinnen
en de echte armoede, dat kun je vandaag de dag niet meer voorstellen". Zeg Antje, eigenlijk zou je de vele herinneringen uit je
werk eens op papier moeten zetten. Zoiets als: Help de Zuster...... ? " Nou, nou, daar moet ik nog eens over nadenken". Je
hebt ongetwijfeld toch ook wel vreemde, grappige en pikante dingen meegemaakt? "Wat denk je? Maar dàt ga ik niet
vertellen"!
Veel vrije tijd na het werk was er eigenlijk niet. Al snel voelde ze zich helemaal
thuis in haar nieuwe werk- en leefomgeving. Natuurlijk was het wel even
wennen, maar dat was wederzijds, een wisselwerking dus, want ook in SprangCapelle heeft de tijd niet stilgestaan en is er veel veranderd. Vooral door de
invloeden van buitenaf. Nog steeds zeer zelfstandig, heeft ze een prettig leven
en alles bij elkaar opgeteld, een nog steeds druk leven ook.
Sinds kort woont Antje nu in de Goudvink. Regelmatig zie je haar in Zidewinde
bij de ledenvergaderingen, voor de lezingen en de andere georganiseerde
activiteiten van onze heemkundevereniging. "Niet altijd ben ik er, want eerlijk
gezegd selecteer ik wel, niet alles vind ik even interessant. Maar toch, ik ben
er ook wel voor de gezelligheid. Maar ja, wat is leuk en interessant en wat
niet? Dat is toch voor iedereen verschillend?
Dat geldt natuurlijk ook voor de dag en de halvedag excursies, ook hier selecteer ik, maar meestal ga ik toch wel mee".
Actief worden in een werkgroep, bijvoorbeeld in onze activiteitencommissie, lijkt dat geen goed idee? "Bij de PCOB beweeg ik
me al wat op dit terrein en wat er landelijk allemaal gebeurt heeft ook mijn belangstelling. Maar nog ergens actief zijn: die tijd
heb ik wel gehad". Ruime interesses dus, bijblijven, dat wil ze.
Verder nog iets Antje? "Nee hoor, al heel wat jaren ben ik lid van de heemkundevereniging en hopelijk blijf ik dat nog erg
lang". Het was een gezellige middag Antje. Bedankt.

Kijk regelmatig op de website van heemkundevereniging van Sprang-Capelle e.o.:

www.heemkundesprangcapelle.nl
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’Woerkum, te mooi om voor je eigen te
houden’ door Jos Korthout
Maandag 19 mei hield Jos Korthout een dialezing over Woudrichem voor ruim 60 belangstellenden in Cultureel Centrum
Zidewinde. Hij is al ruim 20 jaar stadsgids. Op zijn klompen en zijn hoed op begon hij aan een interessante avond.
Woudrichem is een mooi vestingstadje waar veel over te vertellen is, het is een echte historische vesting. Woerkum is dialect
voor Woudrichem. Het heeft een rijke historie. In 1356 krijgt Woudrichem het stadsrecht en rond 1800 gaat het deel uit maken
van de Hollandse Waterlinie.
In 1573 brandde het stadje af waaronder ook het archief. Tien jaar later zorgt Prins Willem van Oranje ervoor dat Woudrichem
wordt uitgerust met wallen, die binnen de oude muren worden aangelegd.
Van de huizen zijn veel trapgevels in 1956 gerestaureerd. Recht tegenover Woudrichem is Slot Loevestein gebouwd.
21 juni is een kleine excursie onder leiding van Jos Korthout naar Woudrichem en Slot Loevestein. Na deze avond te hebben
gehoord en gezien, moet deze excursie natuurlijk ook interessant zijn. Wat was het een gezellige avond!

Groepsfoto’s gezocht
Wijnand Smits

Iedereen kent ze wel, die foto`s van hele families, genomen bij een gouden
bruiloft. Mooie groepsfoto`s kreeg ik al eerder van mevrouw Van der
Schans-de Jong, van mevrouw De Raad-van Bremen, van ons bestuurslid
Teun van der Galiën. Zoals hiernaast waar op een foto van Drikus Verduijn
van de Hoge Zandschel en zijn familie wel 70 personen staan. Na verloop
van tijd weet niemand meer wie er allemaal opstaan, zelfs de eigen familie
niet. Dus wat we nu nog weten, moeten we eigenlijk bewaren voor later.
En daar willen we als heemkundevereniging bij helpen.
Als u nu nog van die groepsfoto`s hebt met mensen uit Sprang-Capelle
erop dan wil ik die graag van u een paar dagen lenen om ze te scannen.
Het mogen ook foto`s van een vereniging of iets dergelijks zijn of van een
groepje mensen voor een huis waarvan het adres bekend is.
Dan moet u van te voren al wel zoveel mogelijk namen en gegevens van de personen die op de foto staan opschrijven. Behalve
de namen is het ook interessant te weten met wie men getrouwd was, waar men woonde, wie de ouders waren, welk beroep men
had. Misschien ook eens informeren bij de familie of die nog gegevens hebben.
Alle originele foto`s krijgt u uiteraard snel terug, wij houden geen enkele foto.
De foto`s met gegevens kunt u bij ondergetekende bezorgen of bij een ander bestuurslid van onze vereniging, maar ook op
donderdagmiddagen van 14 tot 16 uur in “Ons Huis” aan de Schoolstraat 1A te Capelle. Als u moeite met bezorgen hebt dan
komen we het ophalen.
Piet Konings, Oranjestraat 8, 5161 XE Sprang-Capelle, 0416 278965, email: i.Konings3@kpnplanet.nl

Het bord bij het Capelse Veer
Wijnand Smits

De voorzitter van onze vereniging heeft na het bekend worden van de voorlopige tekst op het bord bij het Capelse Veer een
brief geschreven naar mevrouw Baggerman, toenmalig wethouder. Het gaat over de schrijfwijze van Sprang-Capelle op de
tekening op het bord.
Hieronder volgt een gedeelte van die brief.
… “Dat Kapelsche veer geschreven wordt zoals in het rapport beargumenteerd is, ondersteunen wij van harte. Maar aan het eind
van het rapport staat dat op de bijgevoegde tekening van de kaart ‘Sprang-Capelle’ geschreven gaat worden als ‘Sprang
Kapelle’.
Voor de duidelijkheid. Op de huidige kaart, bij nummertje 2, staat vanwege de oriëntatie ‘Sprang Capelle’ met een oriëntatiepijl
er onder. Deze schrijfwijze was ongelukkig vanwege het ontbreken van een streepje. Maar het wordt nu wel al te bont om daar
‘Sprang Kapelle’ te schrijven; zonder streepje en met een K. Volgens ons heeft die aanduiding niets met de strijd bij het
Kapelsche veer te maken, maar meer voor de oriëntatie van de lezer van het bord.
Wij wijzen u ook nog op het wonderlijke feit, dat op de kaart uit de oorlogsperiode wel Kapelsche veer staat en iets naar rechts
op diezelfde kaart vrolijk Capelsche polder. Maar in militaire gedachten zitten ook kronkels, dat zij zo.
Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend uw gezag en verantwoordelijkheid in te zetten om de schrijfwijze op het kaartje bij
het informatiebord vanwege de oriëntatie te laten zijn overeenkomstig de schrijfwijze sinds minstens 1923. “
In het antwoord van de gemeente Waalwijk staat dat er geen wijzigingen meer doorgevoerd worden op het advies van de drie
adviseurs. Hun argument is dat voor eenduidige schrijfwijze van Capelle met een K gekozen is. “Het hanteren van twee
verschillende schrijfwijzen is voor de doelgroep (recreanten) verwarrend en niet van belang.”
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Open Monumenten Dag op zaterdag
13 september 2008 in Sprang-Capelle
U wordt hartelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de Open Monumenten Dag. Neem buren en vrienden mee voor een
ontspannen middag in een onbekend gedeelte van ons mooie dorp. Aanmelden hoeft niet, kom gewoon!! Kost niks.
Het startpunt is aan de Winterdijk tegenover het café Van Heumen.
Vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur staan daar gidsen klaar om u in een uurtje (1,5 kilometer) te begeleiden naar kasteeltje Zuidewijn.
Elk halfuur vertrekt er een groep.
Het thema is ‘sporen’. Wij hebben dat vertaald naar sporen uit het verleden; sporen in het landschap; cultureel-historische
sporen. En we komen heel wat sporen tegen, waar de gids een interessant verhaal over vertelt.

Weet u wat de Merk is?
Wat heeft de Sprangse sloot met de Hervormde
kerk in Sprang te maken?
Wat betekenen al die sluisjes, overlaten en
doorlaten?

Heeft u deze betonblokken wel eens gezien?

En dan het prachtige slagenlandschap!
Hoe komt de Koesteeg eigenlijk aan zijn naam?

Wat een spoor trekt het Zuiderafwateringskanaal.

We wandelen door de machtige laan richting
Zuidewijn. Wat is toch een zijdwende?

Na aankomst bij Zuidewijn zullen gidsen u
van alles vertellen over het mooie ‘stenen huis’.

U kunt teruglopen naar Van Heumen of met paard en wagen terug.
U ziet dat op die middag het wat onbekende deel van ons heem ruim aan bod komt.
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Excursie naar Nijmegen en omgeving
zaterdag 20 september 2008

Dagexcursie naar Nijmegen en omgeving op 20 september.
Een dagje uit met de heemkundevereniging is altijd gezellig.
En niet alleen gezellig ……. het moet natuurlijk ook een beetje leerzaam zijn.
Teun van der Galiën en Johan Rosenbrand hebben daar voor gezorgd in samenwerking met de firma Van Mook.
Om 8.30 uur vertrekt de bus vanaf de parkeerplaats achter Zidewinde.
We hoeven ons niet te haasten, als we maar tegen 10.00 uur in Nijmegen zijn.
Dan maken we een heerlijk boottochtje over een van onze
belangrijkste rivieren de Waal. Dat wordt genieten van het
uitzicht over de uiterwaarden en de dorpjes die verscholen
liggen achter de hoge dijken.
Natuurlijk hebben we allemaal trek gekregen in een lekker
kopje koffie. Dat wordt aan boord geserveerd.
U krijgt ook een uurtje de vrijheid in Nijmegen.
Luister goed naar de afspraken. Om 12.15 uur vertrekt de
bus richting Lent. Daar staat voor ons een koffietafel klaar.
En ja hoor, met een warme kroket.

Daarna op weg naar Oriëntalis, een museumpark voor cultuur
en religie. Een eigentijds educatief museum over het ontstaan,
achtergronden en tradities van jodendom, christendom en islam.
We hadden beloofd dat het vandaag ook leerzaam zou zijn.
Oriëntalis is de vroegere Heilige Landstichting, maar dan in een
modern jasje gestoken en behoorlijk gerenoveerd. In zulke
parken is het gevaar aanwezig dat je verdwaalt en overweldigd
wordt door wat je allemaal ziet.
Dat is vandaag niet aan de orde want deskundige gidsen leiden
ons rond.
Op weg naar huis dineren we in Geffen.
Rond 20.00 uur zullen we weer in Sprang-Capelle terug zijn.
De prijs voor deze dagtocht is € 52,50 per persoon voor leden.
Niet-leden betalen € 60,00 en zijn zeker welkom.
Maximum aantal deelnemers is 54; de bus is dan vol.
Mensen die een dieet hebben, graag vóór 1 september doorgeven aan Netty Waarts, telefoon 0416-312210;
Email: nwaarts@home.nl
Aanmelden vóór 1 september.
U meldt zich aan door € 52,50 en/of € 60,00 per persoon over te maken naar 33.42.48.000, de Rabo-rekening
van de heemkundevereniging, onder vermelding van ‘excursie Nijmegen’.
Vergeet niet uw naam erbij te vermelden.
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