
 
                                                                                                                                                                                                                     

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Wijnand Smits, 74 jaar. Was voor zijn werk als Ferguson-tractor-technicus vaak van huis. Geboren en getogen in onze regio en 

al een tiental jaren lid van onze vereniging. Lang heeft hij aan de zijlijn toegekeken en ineens was hij er ook bij, nu samen met 

zijn vrouw. Zij was al een aantal jaren eerder lid, een van onze oudere leden dus. 
 
”Een geweldige vereniging”. Gezelligheid staat voorop en zijn vrouw 

en hij willen graag betrokken zijn bij wat er allemaal gebeurt!  Als het 

maar even kan er ook bij zijn en met de informatie uit Het Kostersluik 

kan er ook weinig meer vergeten worden.  ”Het blad bevalt goed, 

prima”. 

Regelmatig is Wijnand op donderdagmiddagen in Ons Huis te vinden 

voor het afgeven van films en foto's van onze excursies naar o.a. fort 

Altena,  Middelburg/Vlissingen en natuurlijk om bij te praten. 

De excursies met de touringcar vinden beiden geweldig. De herinne-

ringen aan de dag naar Walcheren staan nog vers in hun geheugen, 

met als hoogtepunt 400 jaar Michiel de Ruyter. Echt trots is Wijnand 

over zijn filmreportages voor vertoning in kleine kring en later om te 

bewaren in het archief.  

Ook de halvedag excursies, allemaal prettig.  
Alleen de bezoeken aan een museum vindt hij minder, maar stelt hij, 

”anderen vinden dat mogelijk wel  weer mooi”. Naar een museum gaan vol oorlogsherinneringen zoals in Best of naar een 

museum vol auto’s, zoals in Keizersveer het Nationaal Automobiel Museum, dat vindt hij wel top. Daar weet hij veel van, daar 

kan hij over meepraten. Maar helaas, straks verhuist dat museum  weer naar Den Haag.  

En de lezingen? Hij vindt ze best wel interessant. Maar ook hier weer, toch liever meer nadruk en aandacht voor de eigen regio. 
Dan zijn er immers veel oude herinneringen en kunnen meepraten..…, dat geeft  hem helemaal een goed gevoel.  

Maandagavond weer naar Zidewinde voor de lezing van Piet Konings over de ”Loonsche Dreef” en de Capelsedreef.  Prachtig. 

Verder nog nieuwe ideeën Wijnand voor de toekomst?  ”Nee hoor, het is prima zo”. 
 
 

 

                                           

 
 

         

 

 
Ziehier alweer een Kostersluik, het vierde. 

Bij de start had de redactie aarzelingen of zij wel elke keer een 

nummer vol konden krijgen.  

Zoals het er nu voorstaat, gaat dat zeker lukken. 

En dat komt zeker door ons redactielid Piet van Ferneij. Alle lof. 

Met plezier maakt hij lezenswaardige indrukken van een lezing 

of andere activiteit. Let wel, het kunnen nooit verslagen zijn. 

Sfeertekeningen zijn het. 

Wij hopen dat u ook geniet van de nieuwe rubriek “In gesprek 

met ……”. Met deze rubriek willen we het verenigingsgevoel bij 

ons allen versterken. Het zijn geen diepgravende interviews 

maar het probeert weer te geven wat de band is van de 

gesprekpartner met onze heemkundevereniging en hoe alle 

activiteiten ervaren worden. Voorlopig zijn er al vier gesprekken 

gevoerd. In elk Kosterluik leest u er één. 
 

 mei 2008                               Heemkundevereniging van Sprang-Capelle e.o.                                     no. 4 
                                                 Redactieadres: Wendelnesseweg 124, 5161 ZC Sprang-Capelle 

In gesprek met….  Wijnand Smits 
 
Wijnand Smits 

Van de redactie 

 

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

www.heemkundesprangcapelle.nl 

 

 
De betalingen van de contributies verlopen vlot. 

Sommigen hebben betaald, maar de naam van hen is niet 

bekend, die ontbreekt op de bijschrijving. Lastig voor een 

goede penningmeester. Zij staan bij hem voorlopig te 

boek als niet-betalend. 

Enkelen hebben echt nog niet betaald. Grijze haren voor 

de penningmeester.  

Ieder lid dat te boek staat als niet-betalende heeft een 

schrijven van de penningmeester gekregen.  

Hij vraagt om een reactie. Reageer snel!  

Bankrekening vereniging 3342 48 000. 

Contributie 

http://www.heemkundesprangcapelle.nl/


 

 

 
  
                                                                                                                                                                                                       
Zidewinde, 21 januari 2008.  Iedereen was er.  Ja, wie niet, ruim 200 belangstellenden werden geteld. Voorzitter Rien Visser 

heette ze allemaal welkom in een bomvolle, eigenlijk veel te kleine zaal van Zidewinde. Wat een belangstelling van onze eigen 

leden natuurlijk, de vele direct betrokkenen uit de Capelsedreef, de belangstellenden uit de buurt en de geïnteresseerden uit de 

regio. Van verre waren ze zelfs gekomen, ook zij wilden er bij zijn. Ook zij hadden Piet Konings informatie verstrekt voor zijn 

boek.  Bij de interviews kwam er veel los en honderden foto’s werden geschonken of in 

bruikleen gegeven. 
    

Het verleden ging voor Piet leven.  Nu ook bij ons natuurlijk door zijn deskundige, enthousiaste 

uiteenzetting met situatiekaarten, de verhalen en de foto’s.  Wij zagen de vroegere bewoners 

voorbij komen, hun kinderen en klein-kinderen, de bakkers, de slagers, de boeren en al die 

anderen uit de al lang vervlogen jaren. 
  
Piet Konings geboren en getogen in en om de Capelsedreef was vanavond in zijn element. Wij 

natuurlijk ook, het is immers ook allemaal van ons!  Wat een Sprokkels, wat een herinneringen. 

Maar er komt meer, veel meer. Dit unieke document, zijn unieke boek, “Sprokkels uit de 

Capelsedreef “ ligt op ons te wachten. We verheugen ons er op.   

12 september a.s. bij de start van de Open Monumentendag zal Piet Konings’  boek officieel  

gepresenteerd worden. 
 
 
 
 
 

   
Hoge verwachtingen hadden we voor de lezing op 19 maart jl. in Zidewinde door Jana Waarts over Religieuze versieringen in 

de Middeleeuwen. 
Onze belangstelling werd nog verhoogd door aankondigingen in de regionale pers, maar 

vooral na de uitgebreide voorbespreking bij de uitnodiging aan de leden. Inderdaad we kregen 

wat we verwachtten.  Meer zelfs.  Jana's presentatie boeide door deskundigheid, maar 

vooral door haar overtuigingskracht.  

Vele handschriften uit de Middeleeuwen kwamen tot leven bij het vertonen van de  versie-

ringen.  

Voorbij kwamen het wereldberoemde Book of Kells en de Latijnse prachtig versierde 

Evangeliën uit de tijd van Karel de Grote. Ook voorbeelden van de Spaanse versierkunst, alles 

monnikenwerk, eeuwenlang van invloed voor versieringen en handschriften al vanaf de 8e 

eeuw tot in de 15e eeuw. 
 
Jana sloot af met het mooiste en beroemdste handschrift ooit gemaakt: Les Tres Riches 

Heures van de Hertog van Berry. De Gebroeders Van Limburg afkomstig uit Nijmegen 

versierden dit zo rond 1410. 

De lezing werd gegeven in het kader van het jaar voor het religieus erfgoed.  

 
  
 
          
Brabants Heem nodigt alle leden van de heemkundever- 

enigingen in Brabant uit voor het deelnemen aan de 

jaarlijkse Brabantse Heemdagen op:  

donderdag 7 en vrijdag 8 augustus 2008.  

Het thema dit jaar is: ’t Skônste van Laarbeek.  Onder 

auspiciën van het Brabants Heem bent u te gast bij de drie 

Laarbeekse Heemkundekringen te weten: Barthold van 

Heesel uit Aarle-Rixtel, De Lange Vonder uit Beek en Donk 

en ’t Hof van Liessent uit Lieshout en Mariahout. 

Laarbeek is een samenvoegsel van de gemeenten Aarle-

Rixtel, Beek en Donk en Lieshout en telt 21.700 inwoners. 

Veel bezienswaardigheden in deze gemeenten kunnen dus 

worden getoond. 
 
De deelnamekosten zijn hetzelfde gebleven als vorig jaar  

en bedragen € 80,00 per deelnemer. Belangstellenden kun- 

nen een inschrijfformulier en het programma aanvragen,  

dit ligt voor u klaar bij Netty Waarts, tel. 0416-312210. 
 
Inschrijven kan tot uiterlijk 30 mei 2008. 

”Sprokkels uit de Capelsedreef” door Piet Konings 

Een avond vol religieuze kunst uit de 
Middeleeuwen door Jana Waarts 

Brabantse Heemdagen 

 

 
 
             
Jaren geleden is het uurwerk van de Hervormde Kerk van 

Sprang gerestaureerd. Dat precieze en haast kunstzinnige  

werk werd door schilder Hulst uit Sprang uitgevoerd.  

Van dat moeilijke werk zijn door Halbe Bisschop dia’s 

gemaakt. Die dia’s geven een mooi verslag van begin tot  

de voltooiing van de restauratie van de klok. 
Gepke Bisschop heeft alle dia’s geschonken aan onze ver-

eniging. Hartelijk dank; wij zijn blij dat we een haast oog-

getuigenverslag hebben van een mooi stukje vakmanschap  

met historische betekenis. 

Alle dia’s zijn door Netty Waarts al op dvd gezet.  

De kwaliteit blijft dan beter bewaard. 

Dia’s van Halbe Bisschop (†) 
 

 


