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Sprang-Capelle, september 2021
Betreft: de lezing over ‘De geschiedenis van de MASt’ door Paul Faes en
de excursie naar de MAST
Geachte dames en heren, beste leden,
Hierbij wordt u hartelijk uitgenodigd voor bovenstaande lezing op maandag 11 oktober
2021. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in de Vrijhoeve-zaal van het Cultureel Centrum
Zidewinde, Julianalaan 1 in Sprang-Capelle.
Er is slecht plaats voor 100 personen. Daarom wordt u vriendelijk verzocht u aan te melden bij
de secretaris van onze vereniging: secretaris@heemkundesprangcapelle.nl; graag voor vrijdag 8 oktober 20.00 uur.
In het westelijk deel van Nationaal
Park De Loonse en Drunense Duinen rijden mountainbikers vandaag
de dag langs typische aarden wallen. Een oplettende wandelaar ziet
misschien de lange loopgraaf die
door het landschap slingert. De
enorme kraters in het landschap
zijn niet te missen. Wat heeft zich
hier afgespeeld? Wat stond hier in
de duinen? Het blijken de restanten
van MASt 8/VI, een munitiedepot
uit de Tweede Wereldoorlog. In de
jaren na de oorlog raakt het depot
langzaam in de vergetelheid.
Aan de hand van een gedetailleerde
hoogtekaart van het landschap en
Een foto van Jan Hamers uit Loon op Zand laat zien hoe het
luchtfoto’s van de Royal Air Force
munitiedepot er uit zag na de ontploffingen.
uit 1944 is een geografisch computermodel gemaakt van de MASt. Het model is vervolgens aangevuld met informatie uit onder
andere verzetsdocumenten, fragmenten uit oorlogsdagboeken, uniek foto- en filmmateriaal en
bijzondere gesprekken met ooggetuigen. Hierdoor werd het mogelijk een deel van het munitiedepot te reconstrueren en ontstond een overzicht van de gebeurtenissen die tijdens de oorlog op en om de MASt plaatsvonden. De resultaten van dit onderzoek zijn de basis voor een
lezing over de geschiedenis van MASt 8/VI en het explosieve einde van dit enorme Duitse munitiedepot in de duinen.
Wat een interessant stuk geschiedenis ligt daar verscholen in de bossen tegenover het Eftelinghotel aan de andere kant van de N261.
Paul Faes heeft veel onderzoek gedaan naar dit depot en weet al die overblijfselen te plaatsen.
Bovendien kan hij daar beeldend en boeiend over vertellen.
Z.O.Z

Zaterdag 16 oktober: Excursie naar de MASt
We laten het niet alleen bij woorden. Onder leiding van
gidsen gaan wij het terrein bezoeken. Alle oneffenheden in
het terrein tussen de bomen krijgen betekenis. Een mooie
manier om onze omgeving beter te leren kennen. Een aanrader!
We verzamelen om 14.00 uur bij het vroegere café
De Efteling, Horst 51 in Kaatsheuvel. Daar wacht Paul
Faes ons op.
U wordt vriendelijk verzocht u voor deze excursie aan te
melden bij de secretaris van onze vereniging: secretaris@heemkundesprangcapelle.nl, graag voor donderdag
14 oktober 20.00 uur.
Wij hopen u te ontmoeten op maandag 11 oktober en zaterdag 16 oktober.
Piet Pruijssers, voorzitter

Hans Bakkenist, secretaris

Beste leden,
Het bestuur, en ik neem aan ook u, is blij om na ruim anderhalf jaar op 11 oktober a.s. weer
bij elkaar te kunnen komen voor een lezing in Zidewinde.
Volgens de nu geldende regels mag dat onder strikte voorwaarden die hieronder volgen. De
beheerders van Zidewinde stellen alles in het werk om ons weer te ontvangen. De zaal heeft
maximaal twee derde van de reguliere capaciteit beschikbaar, dus meldt u voor deze lezing
tijdig aan bij de secretaris van onze vereniging via:
secretaris@heemkundesprangcapelle.nl
Bijeenkomsten binnen, met vaste zitplaatsen, mogen alleen worden gehouden met coronatoegangsbewijzen. Bezoekers hoeven als er voldaan wordt aan de voorwaarden geen 1,5
meter afstand te houden in de zaal. Het is verplicht om voor binnenkomst alle bezoekers te
registreren en elke bezoeker dient een coronatoegangsbewijs te tonen.
Drie manieren voor een coronatoegangsbewijs:
een vaccinatiebewijs;
een negatieve testuitslag niet ouder dan 24 uur;
een herstelbewijs dat u minder dan 6 maanden geleden hersteld bent van corona.
Download via de CoronaCheck-app de QR-code op uw smartphone.
Privacy: De persoon die de QR-code controleert of scant kan niet zien of u getest, gevaccineerd of recent hersteld bent. De persoon die de QR-code scant, ziet alleen een groenscherm.
Heeft u geen smartphone? Een papierenversie van het coronabewijs (uitprinten via de
website CoronaCheck.nl.) is ook goed.
Heeft u (ondanks de negatieve testuitslag) toch klachten die passen bij het coronavirus? Kom
dan niet naar de bijeenkomst, maar blijf thuis!
Wij vertrouwen op uw medewerking om zo op verantwoorde wijze weer onze activiteiten te
kunnen starten en hopen u weer te mogen begroeten.
Piet Pruijssers, voorzitter

