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Van de redactie
Een nieuwjaar! Daar past een wens bij voor onze leden: een gezond en gelukkig 2011 toegewenst. Zie ook de wens verderop in ‘Het Kosterluik’.
We beginnen met een verandering aan te kondigen. ‘In gesprek met …..’ blijft over mensen gaan. Maar dan over mensen
die in een bijzonder pand wonen. Dat pand is al eens eerder beschreven in
‘Bruggeske’ of op een andere plaats. Nu staan de bewoners centraal.
Uw speciale aandacht wordt gevraagd voor het jaarprogramma 2011 met
een overzicht van de activiteiten van onze vereniging. Noteer de data, want
wij zien u graag bij een lezing of excursie. Voor de liefhebbers biedt de vereniging een cursus aan. Misschien iets voor u?
Verder staan er twee oproepen in, die u de mogelijkheid bieden zelf ook
actief te worden bij onze vereniging èn op het heemkundige vlak.
U ziet, er is genoeg te beleven bij onze heemkundevereniging.
En wat is er dan allemaal te doen en is het wel interessant? Lees de sfeerverslagen over onze activiteiten. Dat wordt speciaal gedaan voor de thuisblijvers, om ze een beetje jaloers en nieuwsgierig te
maken met wat ze toch gemist hebben.
Rien Visser

In gesprek met……. de bewoners van de herenboerderij Julianalaan 15
De trekbel werkte, want na even wachten werd de monumentale voordeur geopend. Mevrouw Gerda Hoogendoorn-Maijers
stond voor me en verwelkomde mij.
“Door deze deur komt eigenlijk niemand meer binnen. Ja toch wel, bij rouw en trouw. Hier stond ook eens een ‘vreemde’
dokter, een vervanger te bellen, maar dat is al weer heel wat jaren geleden. Met deze ijzeren pook moest toen de grendel
van het slot verschoven worden.
We hebben nog vijf deuren, maar dat is wel achterom. Een van die deuren had u moeten nemen! Vroeger was dit de
Hoogevaart, maar sinds hier tegenover de nieuwe burgemeesterswoning is gebouwd, werd het een laan, de Julianalaan.
Oók aan de overkant staat de kerk van de Gereformeerde Gemeente.”
In een grote woonkamer begroette mij Henk Hoogendoorn, de huidige
bewoner, die zich maar moeilijk bewegen kon. Immers, sinds een paar
dagen had hij een nieuwe heup. Maar praten, verhalen vertellen, ook
anekdotes, dat ging hem wel gladjes af. Zijn vrouw, Gerda Maijers, natuurlijk helemaal. Zij immers is in dit huis geboren, zij kon generaties
terugkijken en… er nog prachtig over vertellen ook. Zo maar een greep.
“Ooit stond ons huis in brand, het was op een Tweede Paasdag ergens in
de jaren vijftig van de vorige eeuw. Tenminste, dat kwamen ze mijn vader
vertellen, die toen in de hervormde kerk in Capelle was. Toen hij hier
opgewonden aankwam stond het zwart van de mensen. De kerken in de
buurt waren net uit. De koeien waren al losgesneden en de inventaris van
het woonhuis werd intussen naar buiten gesleept. Maar dat bleek achteraf
niet nodig, de woning bleef gespaard. De scheidingsmuur, de brandmuur
tussen woonhuis en stal, had het gehouden en alles kon weer naar binnen. Deze klok was er een beetje door beschadigd. De
brand schijnt ontstaan te zijn door een knecht, die op zoek was naar zijn glazen oog. Met een brandende lucifer!?
Mijn moeder, Adriana Zoetje Maijers-van der Hoeven kookte altijd voor een paar man extra. Bij ons - ik was haar oudste
dochter - kon iedereen altijd aanschuiven. Het bakhuis, dat een zadeldak heeft van Oudhollandse pannen, staat geheel los
van de boerderij en het voorhuis en het had ooit wel tien functies. We gebruikten het voor alles.

Voor brood en oliebollen bakken, voor het bereiden van varkensvoer, als kolenhok, als werkplaats, we karnden er en maakten er kaas.
En nog eens wat, de kinderen Maijers - we waren met zeven - waren echt geen lieverdjes. Dat was in de buurt wel bekend.
Hier tegenover woonde burgemeester Buijnink met zijn vrouw. Mijn moeder en mevrouw Buijnink konden het goed met
elkaar vinden. Zo goed zelfs, dat mevrouw me eens zei: ‘Jouw moeder’ - ze heette Zoetje –‘had beter Zoutje kunnen heten!?’ En toen mijn vader, Hendrik Maijers, in 1999 overleden was, waren er drie oud-burgemeesters op zijn begrafenis.
De burgemeesters Van Prooijen, Buijnink en Ockels, toch wel uniek.”
“In de jaren dat de gezondheid van mijn schoonvader achteruitging, waren we hier al regelmatig. Gerda soms vaak wel
twee of meer dagen in de week. We woonden toen in Velp. Ik werkte als leraar wis- en natuurkunde in Arnhem. Het zat er
dus wel in dat we ons blijvend in Sprang-Capelle zouden gaan vestigen en dat gebeurde dan ook in 2000. Daar in Velp
waren we er eigenlijk langzaam aan uitgegroeid en… hier ingegroeid. Op het Willem van Oranje College heb ik daarna een
aantal jaren als leraar natuurkunde gewerkt. Nu na mijn pensionering geef ik nog schaakles bij de jeugdopleiding van de
Schaakvereniging Waalwijk.”
“Veel onderhouds- en renovatiewerk hebben we de laatste jaren zelf verricht en ook laten verrichten. Nu nog steeds. Het is
wel aardig te vertellen, dat de opa van aannemer Dick Spierings - Dick is in 2001 plotseling overleden - hier in 1929 ook al
aan het werk was.
Maar nu hebben we nog een nieuwtje. Ons huis krijgt een naam: Hooge Hoeve.
Ook willen we wel verklappen hoe we op die naam zijn gekomen.
Hooge komt in eerste instantie van Hoog (voorhuis), van verre zichtbaar. Daarnaast zit de naam Hoogendoorn en Hoogevaart erin. De naam Hooge Hoeve verwijst dus eigenlijk naar een hoge boerderij en de naam van mijn voorouders (van der
Hoeven) zit er ook bij in.
Nu we hier een B&B hebben, een logies en ontbijt, is dat meteen een mooie naam en het is nog ‘historisch’ verantwoord
ook.”
“Henk, Gerda, het was een gezellig en interessant uurtje. Nu zal ik nog de foto van jullie maken voor Het Kostersluik.”
Piet van Ferneij

Cursus Oudnederlands
De heemkundevereniging krijgt een nieuwe tak van sport aan een boom die al vol activiteiten hangt. Er gaat een cursus
‘lezen van Oudnederlands’ gegeven worden. Ons lid Stan van de Ven is al meer dan tien jaar bedreven in het lezen van
deze vorm van het Nederlands. Hij heeft aangeboden om zijn kennis met ons te delen.
Het gaat dan om het Nederlands dat vooral tussen 1700 en 1850 geschreven werd. U komt dat bijvoorbeeld tegen in notulen
van kerkenraden, archiefstukken van waterschappen en bewonersgeschiedenissen bij het kadaster. Natuurlijk is het ook van
belang voor mensen die zich willen verdiepen in de genealogie (de wetenschap die zich bezighoudt met stamboomonderzoek).
Hoe ziet de opzet van de cursus er uit?
De cursus zal op 5 á 6 maandagen gegeven worden. Afhankelijk van het aantal
aanmeldingen zullen de dagdelen bepaald worden. Wij denken aan de middag en
avond. De les duurt twee uur en wordt gegeven in ‘Ons huis’.
De kosten bedragen € 15,00. U krijgt dan het lesmateriaal en natuurlijk een kop
koffie. Misschien wel twee.
De verwachting is - afhankelijk van uw inzet – dat u na 5 á 6 lessen een tekst in het
Oudnederlands kunt lezen.
U kunt zich aanmelden per telefoon (312210) of per email bij onze secretaris Netty
Waarts (info@heemkundeverenigingsprangcapelle.nl).
Wij ontvangen uw aanmelding graag vóór 15 februari 2011. De bedoeling is dat we in maart 2011 starten.
U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het vervolg van uw aanmelding.
Rien Visser

Lezing door Sander Sanders op 25 oktober 2010 in Zidewinde
80 jaar tuinbouw aan de Wendelnesseweg

Bij binnenkomst in de grote zaal wordt je aandacht gelijk getrokken door de aankleding. Het gaat vanavond over tuinbouw
en dat is te zien. Aan weerskanten van de zaal oude tuinbouwgereedschappen. Er zijn geïnteresseerde mensen die er naar
kijken. Hebben die er al eens meegewerkt? Een hoekje met pompoenenjam en andere koopwaar. Kasboeken. En op het
podium een rijk geschakeerde rij met pompoenen. We worden gelijk aan het werk gezet: op het grote beeldscherm ‘Wist u
dat......’ met een quiz over pompoenen. De zaal loopt vol. Wel een paar honderd mensen. Alle bewoners van de Wendelnesseweg zijn er zeker.

Sander Sanders begint zijn verhaal. Het gaat vanavond niet alleen over de tuinbouw in zijn algemeenheid, maar vooral over:
de tuinbouw en de familie Sanders. De broer van grootvader Sanders, die kapitein was op de Rijnvaart, financierde de
start van het bedrijf in 1929 aan de Vaartkant, nu Wendelnesseweg.
We worden ook ingewijd in de tuinbouwtechniek. De groenten werden onder plat glas geteeld. De schutjes of zijwanden, de
nokschroten en ribben waar de ramen op lagen, maakten ze zelf van beton. Bij kou lagen de
platglasramen op de bak en bij warmte en zon werden de ramen omhoog gezet door middel
van houten klosjes om een te hoge luchtvochtigheid en daardoor meer kans op schimmelaantasting te voorkomen. Als nachtvorst werd verwacht, werden rietmatten over de ramen uitgerold. Soms nog 's avonds laat onder de sterrenhemel. De hele familie was dan in touw, ook
de kinderen.
Water werd gesproeid met de gieter, later via zware zwart afgevende rubberslangen.
In het voorjaar werden er voren gegraven en gevuld met paardenmest en weer met grond
afgedekt. Door de broei van de paardenmest werd de grond sneller warm. Door dit systeem
kon de teelt, vooral gebruikt voor komkommers, worden vervroegd.
Tussendoor horen we dat smid Kommers een steun en toeverlaat was voor de tuinders. Veel
gereedschap werd door hem gemaakt. En zoals veel anderen hadden ook de tuinders een
varken voor de slacht in november.
Aan de hand van de familiegeschiedenis krijgen we ook een lesje tuinbouwgeschiedenis.
In 1954 kreeg grootvader Sanders zijn eerste warenhuis. In de zomer werden er tomaten en komkommers en in de winter
sla, bloemkool en andijvie geteeld. Bijverwarming was mogelijk met een hete luchtkachel, gestookt op cokes.
In 1969 werd begonnen met de teelt van paprika's. Naderhand begon Sanders zich meer te specialiseren in de teelt van
pompoenen.
Zoals in elke bedrijfstak waren er hier ook ups en downs. Dan volgt zelfs een stukje vaderlandse geschiedenis. De crisis in
de jaren 30 van de vorige eeuw.
De oorlog kwam. Een bom in de tuin op 10 december 1940 van een Brits vliegtuig zorgde voor 235 kapotte ramen; dagen
lang glas rapen.
In november 1944 liep de tuin onder water omdat de Duitsers het gemaal bij Keizersveer hadden laten springen.
De beschietingen bij het Capelse veer in januari 1945 was er de oorzaak van dat de familie naar Kaatsheuvel moest emigreren. Dat maakte de oorlogsellende compleet.
De watersnoodramp van 1 februari 1953 zette de tuin weer blank.
De voorzitter weet een boeiende avond goed samen te vatten:
"We hebben genoten van de manier van vertellen; van de verhalen eromheen. We hebben genoten van het familieverhaal;
van de geschiedenis van de tuinbouw".
En Sander Sanders? Hij stond er onbevangen bij. 't Leek wel of dit zijn dagelijks werk was.
Tjeerd Veenstra

Onderzoek naar wielen en grens
Op verzoek van het platform De Langstraat gaat de heemkundevereniging onderzoek doen naar bestaande en verdwenen
wielen in ons dorp. Lange tijd heeft ons dorp last gehad van dijkdoorbraken met als gevolg een wiel. Wanneer u over de
Winterdijk rijdt, komt u er enkele tegen. Maar zijn het wel allemaal wielen of zijn ze op een andere manier ontstaan? Sommige wielen zijn gedempt en volgestort met huisvuil. Weer andere verlandden in de loop van de tijd. Ze verdwenen en de
geschiedenis er achter ging verloren.
Wanneer het een en ander uitgezocht is, wil het platform onderzoeken of een of meerdere wielen in oude staat te herstellen
zijn. Voor dat onderzoek zijn mensen nodig. Wie is geïnteresseerd in dit kortlopende onderzoek?
Een tweede verzoek gaat over de oude grens tussen het hertogdom Brabant en het graafschap Holland. Onderzocht moet worden waar die grens in Sprang-Capelle precies liep. Het platform
wil die grens dan op bepaalde plaatsen markeren met grenspalen.
In ’s Gravenmoer is de grens al met fraaie grenspalen in het landschap vastgelegd. Op sommige plaatsen komen informatieborden.
Een stuk geschiedenis van ons dorp wordt via het aangeven van
die grens zichtbaar gemaakt.
Ook hiervoor worden mensen gevraagd.
Er zijn enkele bestuursleden die mee willen werken, maar er is
meer mankracht nodig.
Geïnteresseerde leden kunnen zich voor een of beide projecten
opgeven of informatie inwinnen bij Rien Visser (tel. 274018).
Graag voor 1 maart 2011.
Rien Visser

Lezing door prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld op 22 november 2010
Een Brabants echtpaar in de crisisjaren

Bijna twee uur lang luisterden een honderdtal bezoekers geboeid naar het wel en wee, de dagelijkse zorgen en de genoegens
van een jong hardwerkend ouderpaar uit de Kempen. Het was volop crisistijd. Men schreef toen najaar 1931. Een achttiental brieven dienden als bron voor de inkijkjes, die prof. Bijsterveld, historicus en bijzonder hoogleraar Cultuur in Brabant
aan de Universiteit van Tilburg ons gunde. Inkijkjes? Nee, nee. Veel meer dan dat. We kregen nu eens een helder beeld
over, hoe het er toen echt aan toeging. Zelfs familieberaad was anno 2000 nodig om de prof voor zijn colleges en zijn lezingen die vrijheid te geven. Dit om de soms wel erg persoonlijke en best wel gevoelige informatie, ook over het ‘warme’
liefdesleven van het echtpaar, prijs te geven.
Maar waarover en over wie ging het nu precies?
De werkloze timmerman Noud Bijsterveld uit Mierlohout, de opa van de prof, vertrekt in het
najaar van 1931 naar Maastricht. Daar had hij werk gevonden. Zijn vrouw Doortje Nooyen
met twee peuters achterlatend. Niet niks. Doortje en Noud schreven elkaar trouw gedurende
de twee maanden van de scheiding. Over van alles en nog wat. In totaal achttien brieven.
Wel moet opgemerkt worden, dat de PTT toen nog tweemaal per dag bezorgde! Maar wie
weet dat nu nog?
Noud had het in Maastricht gedurende die twee maanden prima naar zijn zin. Hij werkte als
timmerman voor het gouvernement en alles ging daar volgens een vaste orde. Ook hield hij
zich aan de regels van de religieuze gemeenschap door trouw naar de mis te gaan. Noud en
Doortje begrepen pas veel later, dat ze eens bij dezelfde mis waren. Hij zingend in ’t koor
van de kathedrale kerk te Maastricht, zij thuis luisterend in ‘t Hout naar de radio! Ook belangrijk was, dat Noud een goed pension had gevonden met lekker warm eten. Alhoewel….,
Doortje vond het wel wat duur, dat hoorden we de prof nog zeggen. Af en toe bracht hij een
bezoekje aan een ver familielid in het Limburgse. Maar natuurlijk, ‘s avonds na het eten was
het rikken met een paar Brabanders. Daar ook mijn buurman niet precies wist wat dat was, heb ik het thuis maar even in de
Dikke Van Dale opgezocht.
En Doortje met de kinderen? Ook zij sloeg zich er wonderwel doorheen. Zij paste goed op haar manufacturenwinkeltje. Ze
verkocht er van alles en het liep als een trein. Met haar twee naaisters en een paar verstelnaaisters was het de plek van samenkomst op ’t Hout (nu Mierlohout) aan de Helmondseweg. Uit Doortjes brieven begrepen we, dat, nu Noud zover weg
was, zij altijd koude voeten had. Ook weten we, dat Noud nog een weekend op verlof is geweest in’t Hout en dat precies
negen maanden na dit verlof, je weet het natuurlijk nooit helemaal zeker, de vader van professor Arnoud-Jan Bijsterveld is
geboren.
“We zullen er ondanks alles de moed maar inhouden”. Nou, dat hebben ze. Wat hebben we genoten.
Piet van Ferneij

Nieuwe aanwinsten
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Redactieleden gevraagd!
Wat een lof krijgt de vereniging voor ons heemkundetijdschrift ‘Bruggeske’. Dat komt natuurlijk door een geweldige redactie. Op dit moment zijn er nog maar drie redactieleden: Teun van der Galiën, Piet Konings en Jan Rosendaal. Zij werken echt hard om u tweemaal per jaar een mooi en vooral interessant tijdschrift te presenteren. De
ene keer is het een boek; een volgende keer een normale uitgave.
Wij zijn dringend op zoek naar leden die de redactie van ‘Bruggeske’ willen versterken. Dat is echt nodig omdat
zeker twee leden al een respectabele leeftijd hebben. Dat wil niet zeggen dat ze stoppen, maar wij moeten toch aan
de continuïteit van de redactie denken.
Denkt u, ik wil wel eens wat meer weten over wat er zoal gedaan moet worden? Neem de telefoon en bel eens de
hoofdredacteur Piet Konings op. Zijn telefoonnummer is 278965. Hij kan u precies vertellen wat er gedaan moet
worden. En wees niet bang, natuurlijk krijgt u de gelegenheid om in het redactiewerk te groeien.
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Rien Visser

Bedrijvigheid in Sprang-Capelle, deel 2: Vrijhoeve en Sprang
De afgelopen maanden is er een flinke inspanning verricht. Ondergetekende heeft al een aantal beschrijvingen kunnen maken. Andere beschrijvingen zijn deels klaar. Daarnaast zijn er veel contacten gelegd om informatie te verzamelen. Teun van
der Galiën en Wijnand Konings helpen gelukkig weer mee. Piet van Eersel kan binnenkort aan het corrigeren.
Veel hulp komt er ook van onze leden Dik van Caem uit Den Bosch en Piet Dalmaijer uit Eindhoven. Dik kent, als zoon
van een postkantoorhouder, veel mensen en weet ook veel adressen te corrigeren. Zo helpt hij mee om het Oosteind in kaart
te brengen. Piet is al lang weg uit Sprang, maar weet nog veel van het Sprang van voor de Tweede Wereldoorlog. Ook kan
ik altijd terecht bij Jan Ramsteijn voor vragen over vroeger. Binnenkort hoop ik de gebroeders Vos te kunnen bezoeken.
Daarnaast verwacht ik ook nog informatie van allerlei andere leden van onze eigen vereniging. Want we hebben nogal wat
leden die we aan een winkel of bedrijf kunnen koppelen. Wat denkt u van Jan de Bruijn, wiens vader al smid was in
Sprang? En hadden we ook niet een smid Brouwer op de hoek Kerkstraat-Oudestraat? Om een beetje in dezelfde branche te
blijven noem ik nog loodgieter en installateur Evertse. En zo zijn er meer te noemen. Ik hoop de komende maanden van die
families (en andere) gegevens te ontvangen. Want het is bijna niet mogelijk voor ons om achter alles aan te gaan, daarvoor
ontbreekt gewoon de tijd.
Jan de Man voor het pand van Marinus van Beek, bij een door hem gebouwde vrachtwagen. De laadbak en de cabine zijn hoofdzakelijk van
hout.
Misschien kunt u ons helpen, want we zoeken nog contactpersonen zoals
kinderen, kleinkinderen van : Hogevaart: kruidenier Gerrit Koenen; Loonsestraat: leer en fournituren Van Vuuren. En in de Raadhuisstraat: leerhandelaren Van der Hoeven en Brent, aannemer Michaël, Barbara Schaap,
handschoenenfabriek Rasch, Piet Sprangers groenten en fruit, Gerrit Achterberg autorijschool en takelwagen, bakkerij van Gijs Both, slagerij Van
Dongen en Van Tilborgh, kruidenier Dientje of Mit, Treffers-Boer, stoffenhandel ‘Den Tol’ van Van Drongelen, winkeltje van vrouw Kuipers,
bakker Kuipers, viswinkel van Teuntje Gouda, manufacturen van Kieboom, verf en behang Hans de Groot, garage Erik van
Goor, kleermaker Krijger, barbier De Ridder, bakker Van der Waals.
Vergeet niet, dat veel stukjes informatie samen het boek moeten maken. Dus ben ik blij met elk klein stukje informatie.
Piet Konings, 0416-278965 of i.Konings3@kpnplanet.nl

Website
De heemkundevereniging is een mooie website rijk met heel veel informatie over ons heem. Regelmatig verschijnt er in
‘Het Kostersluik’ een balkje dat aandacht vraagt voor de website. Maar in het vervolg zullen we dat wat uitgebreider doen.
Want aan de website wordt hard gewerkt en dat verdient daarom alleen al meer aandacht.
Ik verzoek u vriendelijk om eens naar onze website www.heemkundesprangcapelle.nl te gaan. Kies in de balk voor
‘beeldmateriaal’, daarna kiest u
voor ‘gebeurtenissen’. U krijgt
dan foto’s te zien van vier ‘belangrijke’ gebeurtenissen in het
jaar 2010. Er zal dan wel discussie ontstaan of dit nu de gebeurtenissen waren die belangrijk zijn. Maar dat is van een andere orde. Bent u het er niet mee
eens of heeft u andere ideeën, laat het ons weten.
De heemkundevereniging legt deze activiteiten in ons dorp vast via deze foto’s voor later.
Het is aardig om er naar te kijken en het frist gelijk uw geheugen over het afgelopen jaar op.
Een volgende keer wijs ik u graag op een ander onderdeel van de website. Maar misschien bent u zelf al op ontdekkingstocht gegaan.
Rien Visser

Nieuwjaarswens

We wensen u - en hen die u omringenhet allerbeste voor het nieuwe jaar,
geluk in alle mogelijke dingen
maar ook: een fijn heemkundejaar!
De heemkundevereniging
Sprang-Capelle wenst al haar leden
een voorspoedig en gezond 2011 toe.
Netty Waarts

Jaarprogramma 2011

24 januari

: ‘Van ’s Gravenmoerse aak tot Waspikse kont’ door George Snijder

In 2009 verscheen er een boek over onze streek met een wonderlijke titel
’Schippers van een gedempte haven’. Wat waren dat voor schippers, die
hadden toch weinig te zoeken in een gedempte haven? De schrijver heeft
onderzoek gedaan naar de binnenvaart in onze streek in de jaren 1800 tot
1950. Jarenlang archiefonderzoek heeft geresulteerd in dit boek. Vanavond komt George Snijders vertellen en foto’s laten zien over schepen,
schippers en gedempte havens.

14 maart

: ‘Bedrijvigheid in Sprang-Capelle’ door Teun van der Galiën en Piet Konings

Voor de kruidenierszaak op Oosteind nr. 50, met voor het
huis v.l.n.r.: moeder Antonia (Tonia) Brouwers-Leenen, zoon
Karel, dochter Drika Splinters-Brouwers, zoon Hein.

Het eerste boek ‘Bedrijvigheid in Sprang-Capelle’
ging over winkels, bedrijven en bijzondere
beroepen in het Capelle van de vorige eeuw. Het is
enthousiast ontvangen, en niet alleen door onze leden. Piet Konings is met hulp van Teun van der
Galiën en Wijnand Konings, al weer hard aan
werk voor het tweede deel. Piet van Eersel heeft de
eerste taalcorrecties al uitgevoerd. Dat tweede
deel gaat over Vrijhoeve en Sprang. Vanavond zullen Piet en Teun een selectie laten zien
van wat er aan materiaal verzameld is. En als de
aanwezigen tijdens die voordracht wetenswaardigheden en aanvullingen kunnen aandragen, dan zijn
die van harte welkom! Want
op veel nog openstaande vragen kunt u misschien
wel het antwoord geven.
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16 mei

: ‘Archeologie’ door Hans Koopmanschap

Onze kennis over archeologie is maar beperkt. Maar het zou goed mogelijk kunnen zijn dat u met dit onderwerp te maken krijgt wanneer u een huis wilt bouwen of op een andere manier iets in de ‘grond’ wilt
doen. Er zal rekening gehouden moeten worden met de archeologische verwachtingskaart.
Daarom komt de heer Koopmanschap van ingenieursbureau Oranjewoud iets vertellen en laten zien over
archeologie in het algemeen. Daarbij komen ook kort allerlei wetten aan de orde zoals het ‘Verdrag van
Malta’ en de ‘Monumentenwet van 1988’. In het bijzonder gaat het over de archeologische geschiedenis van
Sprang-Capelle. Natuurlijk wordt het resultaat van recente archeologische onderzoeken in ons dorp toegelicht. Kortom een heel interessante avond op een onbekend terrein.

25 juni

: Kleine excursie naar de Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk

Tijdens een lezing zijn we allemaal een beetje bijgeschoold in de archeologie. Nu is het tijd om de praktijk eens te bekijken. Wij zijn welkom bij de heemkundekring Onsenoort in Vlijmen. Zij verzorgen voor
ons een lezing over de abdij, een rondleiding, een bezoek aan de
heemkamer. In 2008 is de gracht van de abdij leeg gebaggerd. In het
slip zijn er heel wat archeologische vondsten gedaan. Vanmiddag zien
wij een aantal van die vondsten en wordt er wat over verteld. Voor
archeologen in spé een zeer interessante middag.
24 september : Grote excursie naar Delft
Op tijd vertrekken we uit Sprang-Capelle voor een bezoek aan
Delft, een stad met een rijke geschiedenis. Natuurlijk bezoeken we
het Prinsenhof waar Willem van Oranje doodgeschoten is. De kogelgaten in de muur zijn nog te bewonderen. Een heerlijk boottochtje door de Delftse grachten leert ons de stad beter kennen. Op
het marktplein staat de monumentale Nieuwe Kerk. Zeker een bezoek waard vanwege het praalgraf van de Vader des Vaderlans.
Vanzelfsprekend komt de inwendige mens op deze reis ook aan de
orde.

31 oktober

: ‘Oorlogsmonumenten in het nationale park de
Loonse en Drunense Duinen’ door Henk Peters

Al zwervend door het nationale park in de buurt van De Rustende Jager kwam Henk
een zwart kruis tegen. Waarom staat dit kruis hier en wie wordt er herdacht? Het blijkt
een oorlogsmonument te zijn. Dat was de aanleiding om alle oorlogsmonumenten in het
park eens op een rijtje te zetten. Interessant om te weten hoeveel er van deze monumenten zijn en welke geschiedenissen daar bij horen.
28 november : ‘Van bidkapel tot hervormde kerk’ door Jacob Uijl en Teun Vos
In december 2010 is er een boek verschenen over 400 jaar reformatie in Sprang. In dit boek staat ook veel
informatie over de Sprangse kerk. Vanavond horen we een stuk geschiedenis, verhalen en anekdotes over die kerk. 300 jaar lang heeft er een groot gat
in de kerk gezeten.
Hoe kwam dat? Wat heeft Napoleon met die kerk te maken? Wanneer werd
de laatste kerkuil geschoten? Jacob en Teun, twee leden van onze vereniging, geven daar allemaal antwoord op en natuurlijk verlucht met foto’s.
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