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Van de redactie
De zomer is bijna voorbij en wat voor een zomer. Wellicht komt er nog een mooie herfst.
Het voorjaarsseizoen met activiteiten van onze vereniging is in juni afgesloten met een prachtige excursie naar de Noordwaard in de Biesbosch.
Er staat weer een nieuwe seizoen voor de boeg. Eind september wordt er gestart met een bijzondere
excursie naar Diest in België. Diest is een interessante Oranjestad. Daar moet je geweest zijn. De
uitnodiging voor die excursie staat nog een keer opgenomen in dit Kostersluik. Meld u aan!
In dit nummer kunt u ook lezen over de sores van de voorzitter. De afhandeling van de nieuwe huisvesting van onze vereniging lopen niet helemaal volgens plan. Maar hij houdt er
de moed in. Dus wij ook!
Er zijn plannen om de westelijke Langstraat opnieuw in te
richten. Onze voorzitter doet daar uitvoerig verslag van. Interessant om te lezen hoe de achtertuin van Sprang-Capelle er
uit komt te zien.
Ik hoop dat u ook met belangstelling de groepsfoto’s in Het
Kosterluik bekijkt. Misschien draagt u ook weleens een naam
aan. Deze keer was de puzzel snel opgelost. Dat krijg je als er een persoon in
levende lijve kan vertellen wie er allemaal opstaat. Het hele verhaal leest u in ‘Wie kent ze?’
Veel leesplezier toegewenst.
Rien Visser

Van de voorzitter
Onze huisvestingsplannen
Zoals bij u bekend, zijn wij al vanaf december 2017 continu in gesprek met de
gemeente Waalwijk over de verkoop van het pand Schoolstraat 1a (Ons Huis)
en de verhuizing naar Julianalaan 5. In de ledenvergaderingen heb ik u geïnformeerd over de stand van zaken. De stroeve onderhandelingen met gemeente Waalwijk draaien om één punt. Namelijk het afstand doen, door de
gemeente, van een in 1991 met de gemeente Sprang-Capelle in de koopakte
opgenomen speculatiebeding. Wij willen gewoon een stap vooruit maken met
onze vereniging. Dat is wat anders dan als vereniging 27 jaar later speculatiewinst maken met een gebouwtje. Je kunt handelen naar de letter of naar de geest van de afspraak, is
mij meermaals voorgehouden. Dat laatste is helaas niet tot iedereen doorgedrongen. Blijkbaar ruikt
men in Waalwijk geld: ca. € 6.800 t.o.v. de waarde van het pand Schoolstraat.
Ondanks voor ons acceptabele, nieuwe voorstellen en toezeggingen van een inmiddels vertrokken
wethouder en inmiddels ook weer vele gesprekken met nieuwe wethouder en ambtenaren verder, zijn
wij op het moment van schrijven (2e week juli) weer terug bij af. Ik zal u de details besparen doch
gelooft u maar dat wij veel geduld hebben getoond en absoluut geen buitensporige verzoeken hebben
gedaan. Ons rechtvaardigheidsgevoel en geduld zijn danig op de proef gesteld.

U begrijpt dat wij de financieringsactiviteiten richting onze leden even hebben stilgelegd. Wij zijn ook
blij dat de verkoper van het pand Julianalaan begrip heeft voor onze situatie. En wij blijven er in geloven dat een voor beide partijen goede en rechtvaardige oplossing tot de mogelijkheden behoort.
Hopelijk is bij het uitkomen van dit Kostersluik een oplossing gevonden.
Piet Pruijssers

Grote excursie op zaterdag 29 september naar de Oranjestad Diest in België
Wie had dat ooit gedacht dat België ook een Oranjestad zou hebben? Het is wel even anderhalf uur
rijden maar dan ben je ook in een mooie, oude en interessante stad.
Waarom een Oranjestad? Bijna drie eeuwen lang was de stad in handen van de graven van Nassau;
de latere prinsen van Oranje-Nassau. De oudste zoon van Willem de Zwijger, Filips-Willem, ligt er
begraven. Diest maakt samen met Breda (NL), Dillenburg (D) en Orange (F) deel uit van de Unie van
de Oranjesteden.
In de steegjes en straten rond de gezellige Grote Markt waan je je al snel in de tijd dat de prinsen
van Oranje hier woonden.
Dat wordt een interessant dagje bij onze zuiderburen.
Hoe ziet het programma van deze dag er uit?
08.30 uur: Vertrek vanuit Sprang-Capelle vanaf Zidewinde
09.30 uur: Koffiestop in Reusel
11.00 uur: Bezoek aan de Citadel van Diest.
Na de Belgische onafhankelijkheid werd Diest uitgebouwd als vestingstad met wallen, stadspoorten, forten en een citadel. Drie gidsen leiden ons rond in dit indrukwekkend bouwwerk. De citadel
heeft een bijzonder verdedigingssysteem. Bouwtechnisch is het
een unicum in Europa.
12.15 uur: Een Belgische lunch
13.15 uur: Er is een keuze uit drie rondleidingen met gids. In de
bus moet u een keuze maken, zodat het gezelschap over drie
rondleidingen verdeeld wordt.
Rondleiding 1: Met de nachtwaker op pad. In de 19e eeuw
ging de nachtwaker dagelijks op pad om de straatlampen aan te
steken. Hij heeft dan ook sprankelende en pittige verhalen te vertellen. U maakt tevens kennis met de adembenemende schoonheid van de Oranjestad.
Rondleiding 2: In de voetsporen van de prins. Wie was die Filips-Willem? Met een bezoek aan
zijn graf start de wandeling. Het levensverhaal van deze zoon van Willem van Oranje laat zich lezen
als een echte triller. In de voetsporen van hem zullen we het moois van deze Hofstad verkennen.
Rondleiding 3: Het ritme van de Demer. De Demer kronkelt door het stadscentrum van Diest. Via
een houten vlonderpad wandelen we naar het bonzend hart van de stad. Een tocht door het verleden
met scheepstrekkers, bierbrouwers en leerlooiers ….. een vleugje nostalgie en prachtige stadsgezichten passeren de revue.
15.15 uur: Ontdek zelf Diest aan de hand van de plattegrond die u mee krijgt.
16.45 uur: Vertrek uit Diest.
18.30 uur: Diner in Casteren
20.30 uur: Vertrek uit Casteren
21.30 uur: Aankomst in Sprang-Capelle
U kunt zich voor deze excursie aanmelden door € 60,00 over te maken naar de rekening van onze
heemkundevereniging NL21RABO 0334 2480 00 onder vermelding van ‘Diest’. Per lid kan er één
introducee mee voor € 65,00. Er is plaats voor 70 personen. Uw betaling bepaalt de volgorde van
inschrijving. Vergeet vooral uw identiteitspapieren niet!!!!!
Graag overmaken vóór 19 september.

Verslag van de kleine excursie op zaterdag 23 juni 2018 naar de Noordwaard in de
Biesbosch bij Werkendam

Met 40 zomersgeklede mensen stapten we in de Biesboschexpres. Maar eerst waren we hartelijk ontvangen met koffie en een Grienduil. We waren wel nieuwsgierig naar die Grienduil. In Werkendam
zijn grienduilen Werkendamse mannen die de hele week in de grienden van de Biesbosch gewerkt
hebben. Een week niet geschoren en een gezicht wel modder spatten, behalve de huid rondom hun
ogen, leken ze wel op kerkuilen. Deze Grienduil had alle ingrediënten van appelgebak met een chocolaatje met de afbeelding van een uil erop. Maar wat het ook was, de smaak was voortreffelijk. In de
schuur van de familie Koek was meer dan genoeg te zien. Het leek wel of alle spullen uit het griendwerkersverleden van het Biesboschmuseum hier naar toe waren gehaald. Na de tweede kop koffie en
het rondsletteren in het ‘museum’ moesten we toch echt de trein in.
Vorstelijk werden we door Werkendam
vervoerd. Het ontbrak er nog net aan dat
de mensen langs de kant van de weg ons
toe stonden te zwaaien.
De gids haalde ons steeds weer uit onze
dromen en vertelde over wat we links en
rechts van de trein zagen. Op de Bandijk
zagen we aan onze rechterhand de Nieuwe Merwede stromen. Twee jaar geleden
nog aan het zicht onttrokken door een
hoge dijk. Maar daar was niets meer van
te zien. Het hoge water in de rivier kan zo
maar binnenstromen.
Langs kronkelige weggetjes reden we
door de Noordwaard. En waar eens
vruchtbare landbouwgrond lag, zag je nu
kreken en een weelderig natuur. Kort gehouden door Konik paarden en Schotse Hooglanders. De waterbuffels lieten zich niet zien. Waarschijnlijk hadden zij het koele water opgezocht.
Veel aandacht was er voor de bloemenpracht aan
de kant van de weg. Na een uurtje werd er op een
bijzonder plekje gestopt. We hadden goed zicht op
het nest van de visarend. Onze fotografen kregen
de kans om mooie plaatjes te maken.
Volgens mij heeft Machiel Nieuwenhuizen de
scherpste foto van de visarend gemaakt.
Tijd om in te stappen en terug naar De Werken 1.
Overal is aan gedacht. Door de Noordwaard lopen
ook hoogspanningskabels met bijbehorende masten. Aan de voet van de mast staan stevige palen
die bij hoge waterstanden alles tegen moet houden wat die masten zouden kunnen beschadigen.
Gelukkig zijn er nog kleine stukjes boerenland
overgebleven beschermd door hoge dijken. Net
voor dat we Werkendam naderen is er een groot
parkeerterrein. De recreatie moet hier nog van de
grond komen met onder andere een haven voor
pleziervaartuigen.
Rond half vijf eindigde ons leerzame ‘schoolreisje’.
We hadden er dorst van gekregen. Die kon gelest worden aan de bar.
Rien Visser

Hinderwetvergunningen online
Voor de liefhebbers heeft het Streekarchief in Heusden haar website weer uitgebreid met aanvragen
in het kader van de Hinderwet.
Via ‘Huizen en Gebouwen’ zijn nu ook scans van de historische Hinderwetvergunningen van Waalwijk,
Waspik en Sprang-Capelle in te zien.

De Hinderwet is een voormalige Nederlandse wet van 2 juni 1875: ‘Wet tot regeling van het toezigt
bij het oprigten van inrigtingen, welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken’. Dit betekent
dat allerlei bedrijven een vergunning moest aanvragen, voor de bouw van molen, het plaatsen van
een elektromotor in een slachterij, het oprichten van een schietbaan enz.
De Hinderwetvergunningen laten zien welke bedrijfjes er in het verleden allemaal waren. Je ziet aanvragen en tekeningen langskomen voor het oprichten of uitbreiden van bakkerijen, slachterijen, leerlooierijen, schoen-, boter- en sigarenfabrieken, koperslagerijen en noem maar op.

Op deze tekening zie je een pakhuis dat nog steeds te vinden is aan de Dijkstraat in de Gedempte
haven in Waalwijk. Blijkens een aanvraag voor een Hinderwetvergunning uit 1917 was hier toen een
groentedrogerij gevestigd.

Het verhaal van je opa en oma
Opa’s en oma’s vertellen de meest ontroerende, spannende, verdrietige en grappige verhalen over
bijzondere momenten in hun leven. Brabants Erfgoed wil die verhalen
bewaren én delen met veel meer mensen. Want het zou heel erg jammer
zijn als deze verhalen verloren gaan. Wat als jij deze nou eens zou filmen?
We dagen jonge Brabanders uit om in gesprek te gaan met hun opa of
oma, dit te filmen en deze video te uploaden op de website
www.goudvanbrabant.nl. Laat opa of oma vertellen over een voorwerp
van vroeger, een herinnering op een bijzondere plek of dingen die gebeurden op school of in het gezin. En… de maker van het tofste filmpje
wint een weekendje Efteling met de familie!
Met Goud van Brabant brengen we mensen op unieke wijze met elkaar in
gesprek over het heden, het verleden en de toekomst. Want als je meer
over het verleden weet, kijk je anders naar de wereld om je heen.

Goud van Brabant daagt creatievelingen uit om verhalen over vroeger te verbeelden.
Meer informatie over ‘Het verhaal van je opa en oma’ of over Goud van Brabant kunt u vinden op:
www.goudvanbrabant.nl
Voor scholen
Met je hele klas meedoen is natuurlijk hartstikke leuk. We stimuleren hiermee niet alleen het contact
tussen twee generaties, we delen ook persoonlijke verhalen en leren zo van elkaar. Daarmee inspireren, enthousiasmeren en informeren we kinderen over de geschiedenis van Brabant.
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op door een mailtje te sturen naar opaenoma@goudvanbrabant.nl of te bellen met Elske Verbraak op 06-26938361

Het project Westelijke Langstraat
Vorig jaar is onze heemkundevereniging uitgenodigd om deel te nemen aan de projectgroep Cultuurhistorie in het traject dat opgestart is door de Provincie en de gemeente Waalwijk en wordt genoemd:
Gebiedsontwikkeling Westelijke Langstraat.
Dit project blijkt al een jarenlange geschiedenis te hebben. In het kader van Natura 2000 en de
dwang van ‘Europa’ (en de beschikbare geldmiddelen) hebben de overheden, natuurorganisaties,
landbouworganisaties en heemkundeverengingen zich ingezet om gezamenlijk tot een aanvaardbare
uitkomst te komen.
Het betreft een gebied globaal ten westen van Besoijen tot en met de Binnenbijster in Waspik en ten
noorden van het Halve Zolenfietspad tot de Winterdijk-Waspiksedijk-Vaartje en op enkele plaatsen
tot de A59. Westelijke Langstraat is een bijzonder en waardevol landschap met veel natuur en cultuurhistorie.

Tegelijk werkt de gemeente aan ‘het verhaal van de Westelijke Langstraat’. Dit verhaal beschrijft de
ontstaansgeschiedenis van de Westelijke Langstraat. Het dient als kapstok om de in het gebied aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische elementen met elkaar te verbinden.
Afgelopen half jaar hebben vier bijeenkomsten plaatsgevonden met de werkgroep Cultuurhistorie
(slagkracht Oranje genoemd) over de thema’s cultuurhistorie, landschap en archeologie. Hier zijn
mooie projectvoorstellen uitgerold die na de zomer een vervolg krijgen.

Slagkracht Oranje bestaat uit 20 deelnemers van o.a. heemkundeverenigingen, platform De Langstraat, platform Waspik, ANV en IVN. Zij hebben zich tijdens de bijeenkomsten gebogen over de bijzondere cultuurhistorische, aardkundige en landschappelijke waarden in het gebied. In het onderzoek ‘Inventarisatie en waardering landschap, erfgoed en recreatie’ dat in november is opgeleverd
zijn alle bijzondere waarden in het gebied in beeld gebracht. Een groot gedeelte van deze waarden
moet volgens slagkracht Oranje behouden blijven. Ook na de natuurontwikkeling. Het gaat dan om
bijvoorbeeld het bijzondere slagenlandschap, de wielen en historische beplanting.
Projectvoorstellen
Tijdens de bijeenkomsten is er ook nagedacht over het versterken van de cultuurhistorie in de Westelijke Langstraat. Ook onze vereniging heeft hierbij enkele belangrijke elementen en waarden aangedragen. De vele ideeën die daar op tafel kwamen
zijn teruggebracht naar zes projectvoorstellen en
wij zijn blij dat daar ook onze ideeën in terugkomen.
 Reconstructie Schans aan de Winterdijk in
Capelle
 Zichtbaar maken van verdwenen wielen
d.m.v. LandArt
 Reconstructie Meerdijk in de Binnenpolder
van Besoijen (Sprangse haven)
 Bekendheid vergroten van de Zijdwende
 Landschappelijke inpassing van de grillige
verkaveling in de Dullaard
 Zichtbaar maken van klei-veen-zand bodemprofiel
De projectvoorstellen worden nog verder uitgewerkt. Zo moet nog in beeld worden gebracht hoe de
projecten eruit komen te zien en wat hiervoor nodig is. De gemeente Waalwijk gaat hier na de zomer
mee verder. Deze projectvoorstellen zullen een onderdeel vormen van het verhaal van de Westelijke
Langstraat. De gemeente werkt hierbij samen met de gebiedsontwikkeling, zodat er bij de uitvoering
van de projecten zoveel mogelijk samen iets gerealiseerd kan worden. Zo worden de projectvoorstellen al meegenomen in de Milieueffectrapportage (MER) en het provinciaal inpassingsplan (PIP).
Tot nu toe zijn wij erg tevreden over de keuzes die gemaakt zijn en het luisteren naar de leden van
de werkgroep. De vraag blijft: hoe en wanneer wordt een en ander gerealiseerd? Wordt er financieel
ook rekening gehouden met de kosten van onderhoud in de toekomst?
Hoe dan ook, wij willen graag meedenken maar blijven alert op evenwichtigheid van belangen voor
alle betrokkenen.
Piet Pruijssers

Webmaster gezocht
Onze huidige webmaster heeft aangegeven te gaan stoppen.
www.heemkundesprangcapelle.nl is een belangrijk informatie
kanaal van de vereniging. Als webmaster zit jij achter de knoppen van de website. Jij zorgt ervoor dat de website altijd in de
lucht is, dat er geen technische of inhoudelijke fouten op staan
en dat onze bezoekers een prettige online ervaring hebben.
Samen met Netty Waarts bedenk je manieren om de website nog
beter en gebruiksvriendelijker te maken. De komende jaren willen we grote stappen zetten in het verbeteren van de gebruikersinterface en daar kunnen we jou goed bij gebruiken.
De website is geschreven in Joomla en de content wordt verzorgd door Netty Waarts.
Voor meer informatie:
penningmeester@heemkundesprangcapelle.nl of 0416-279094.

De dialectgroep vertelt
Goeiendag!
Wè gaot de tèèd toch hard, war?
Op 18 juni zij ik nog in Capel gewiest. Ik waar dor om een les te gêêve
op de Raaank. De kender van groep vèèf heb ik perbeere wèèrm te maoke vur ’t aauw dialect. Wè deeje ze goed mee!
He-de-t filmke nog nie gezien? Kèk dan gaauw:
http://www.cbderank.nl/groep-5a/dialectles-klaas-de-groot-op-de-rank18-juni-2018/ .
Wè-de ôôk kaant doen: zuuk op Google nor: sprang-capelle dialectles.
Dan kom-de d’r ôôk.
En nou is ’t vekaaansie. Wor gao-de-gullie ammel nor toe? Nor
Duttslaaand? Of nor de sniejw in Ossterèèk? Ge kaant natuurlijk ok gewoewn thûîs blèève. Oewst-west, thûîs best, war?
In ’t nojaor kèèke we wir wijer. De werkgroep is druk doende een boekske mee aauw Sprangse en Capelse wordjes en ûîtdrukkingen. En zo ès de
gehuujrd hed, dè wor een hiejl bijzonder woordeboekske. Een woordeboekske mee gelûîd!
Wocht mèr aaf!
Mèr nou ga ik irst ôôk vekaansie haauwe!Houdoe!
De groete van Klaose

Rabobank Clubkas Campagne

Rabobank De Langstraat draagt het verenigingsleven een warm hart toe. Daarom
is er dit jaar ook weer de Rabobank Clubkas Campagne: Spek de clubkasactie.
Wat is de Rabobank Clubkas Campagne?
De basisgedachte van de campagne is dat
leden van de Rabobank inspraak krijgen
over de verdeling van een gedeelte van
de winst van de bank. Deze winst vloeit
zo terug naar het lokale verenigingsleven.
Leden van Rabobank De Langstraat kunnen hun stem uitbrengen op de verenigingen die zij een warm
hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging uitgebracht
worden, des te meer geld de vereniging krijgt.
U begrijpt dat wij ons hier natuurlijk voor hebben aangemeld. Het doel wat wij vermeld hebben is:
aanschaf van apparatuur voor audio en visuele presentatie in ons nieuwe gebouw. Hiermee kunnen
we films en dia's vertonen in onze prachtige expositieruimte.
Hoe werkt het stemmen precies? Iedereen die een rekening heeft bij de Rabobank, kan zich vóór
1 september op de website van de Rabobank aanmelden als lid. Leden van de Rabobank krijgen vlak
voor de stemperiode een brief met een unieke persoonlijke code waarmee zij kunnen stemmen. Via
de website kunnen de leden tijdens de stemperiode hun stemmen uitbrengen op de vereniging van
hun voorkeur. De stemperiode loopt van 2 tot en met 14 oktober 2018.
De heemkundevereniging Sprang-Capelle hoopt natuurlijk op uw stem en dat u naast ons ook andere
verenigingen in Sprang-Capelle steunt.
Bij voorbaat dank voor uw enthousiaste stemgedrag !

Wie kent ze?

Je denkt onze lezers een aardig puzzeltje mee te geven voor zondags bij de koffie. Maar dat liep met deze foto heel anders.
Een dag na de bezorging van Het Kostersluik ging de telefoon. Het
was Jo de Raad(12) uit Ridderkerk. Heb je de namen al van de personen die op de foto staan in Het Kostersluik? Nee, u bent de eerste
die reageert. Nou, ik sta daar zelf ook op en ik weet al de namen.
Dat had ik natuurlijk niet verwacht.
Jo de Raad wist te vertellen dat het de medewerkers van de Inspectie der Belastingen, kantoor Waalwijk waren. Het kantoor stond en
staat nog steeds in de Meester van Coothstraat 68-70 in Waalwijk.
Maar het is allang geen belastingkantoor meer.
De heer De Raad werkte daar. De foto is gemaakt in de tuin van het
pand ter gelegenheid van het dienstjubileum van de heer De
Boer(5); hij was chef de bureau.
Dus alle problemen rond de foto zijn opgelost. U ziet hieronder een
lijst met namen. Vijf mensen uit Sprang-Capelle werkten op dat
belastingkantoor.

Belastingkantoor nu met appartementen

Belastingkantoor toen

Maar er kwamen nog meer mensen in actie.
Een paar dagen later was ik in ‘Ons Huis’ en daar stapte
een man op leeftijd binnen. Hij was vergezeld van zijn
dochter. Het bleek Christ Hoefnagel(21) uit ons dorp te
zijn. Ook hij heeft daar gewerkt en stond natuurlijk op
die foto. En wist ook bijna alle namen. Over een naam
was verschil van mening, is de mevrouw op 15 nu mevrouw Dijkstra of Heijmans?
Wie weet daar nog uitsluitsel over te geven?
Ook over het jaartal waarop de foto gemaakt is, was
verschil van mening; de een dacht rond het jaar 1950
en de ander zei dat het in 1945 was.
De foto kwam in ons bezit via familie van Bas Werther(24) die toen in de Van der Duinstraat woonde,
waar nu het transportbedrijf van Jan de Roon gevestigd
is

Namen van de personen op de groepsfoto
1. Jan Lommers
2. … Westerveen
3. Piet Kreugel
4. Cornelis Slagmolen
5. Meneer de Boer
6. Mevrouw de Boer
7. … van den Broek
8. … van Rijswijk
9. … Knier
10. …. van der Hammen (S-C)
11. Wim Spitters
12. Jo de Raad (S-C)
13. ….. van Seters
14. Corrie Dekkers
15. Mevrouw Dijkstra of Heijmans
16. Juffrouw Hennie

17. ….. Grijsbach
18. Jannie van der Hammen
19. …. Oldendorp
20. ….. Nagtzaam
21. Christ Hoefnagel (S-C)
22. Jan van Drunen
23. …. van Seters
24. Bas Werther (S-C)
25. Piet Treffers
26. Karel Both (S-C)
27. Gerda Jansen
28. Corrie de Bruin
29. Rudolf Naglé
30. Johan den Dunne
31. … Geurts

Waar is dit en waar was dat?

Waar was dat?
Het lijkt wel een echte puzzelrubriek te worden. Een puzzelrubriek
met fouten. Volgens Jan Korpershoek was de puzzel wel erg gemakkelijk. Als je met cursor over de foto ging, kwam het juiste adres
tevoorschijn. Maar hoe ik ook de cursor over de foto beweeg, er
verschijnt niets. Ik denk dat Jan een heel bijzonder programma op
z´n computer heeft staan.
Onze nieuwe lid Jannie Hoefnagel uit
de Willem de Zwijgerstraat 17 heeft
ook de goede oplossing gegeven:
het hek bij de familie Nieuwkoop, Julianalaan 54. Ze is zelf een beetje verbaasd, pas lid en nu al aardigheid
in het puzzelen hebben. Dat alleen al verdient een fles wijn. U ziet hem
wel verschijnen.
Waar is dit?
De nieuwe puzzel is een schattig beeldje. Dat moet toch door veel mensen gevonden worden. Ik ben benieuwd. Ik hoor van Jan Korpershoek
wel of het voor hem weer zo makkelijk is.
Bel uw oplossing door naar de redactie van het ‘Kostersluik’, p.a. Netty
Waarts, tel. 0416-312210 of stuur een e-mailtje naar
nwaarts@home.nl, onder vermelding van ‘oplossing puzzel 12.3’. En
vergeet niet uw adres te vermelden.
Onder de goede oplossers wordt een fles wijn verloot.
Ad Wagemakers

Kijk regelmatig op de website van heemkundevereniging Sprang-Capelle

www.heemkundesprangcapelle.nl

