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Kwartaalblad in een nieuw jasje
De Middeleeuwse monniken hadden hun ganzeveer.
De 17e-eeuwse kunstenaar had z'n etspers.
De Coster had zijn boekdrukkunst.
En de Historische Vereniging Capelle had een stencilmachine.
Met de nadruk op hàd. Want aan dit procedé knaagden imnid
deis technisch en kwalitatief zulke grote bezwaren dat we nu
zonder aarzelen het tijdperk van de kopieermachine zijn bin
nengestapt: sneller, handiger, schoner, mooier, scherper, goed
koper.
Getuige deze nieuwsbrief-nieuwe-stijl. En we hebben meteen
van de gelegenheid gebruik gemaakt om ons kwartaalblad in
een eigentijdser jasje te steken. De perforatie aan de linker zijde
verraadt eigenlijk meteen al de belangrijkste vernieuwing: voor
taan verschijnt de HVC Nieuwsbrief losbladig zodat u uw ex
emplaren netjes kunt bundelen.
Nu de Nieuwsbrieven niet langer op zichzelf staan, loopt ook
de paginanummering door, vele jaargangen lang. Aan het eind
van elk jaar ontvangt u een complete inhoudsopgave, gerubri
ceerd naar onderwerp, titel en auteur.
In 1989 publiceerden we slechts twee kwartaalbladen... Vanaf
nu verschijnen we weer vier maal per jaar. En als we meer te
melden hebben, verschijnen we met een extra editie.

De Rednktie
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Ledenvergadering , 27 maart

In memoriam

Het dagelijks bestuur nodigt u uit voor de ledenvergadering op
dinsdag 27 maart 1990. Als vanouds wordt deze gehouden in
het restaurant van het gemeentehuis van Capelle aan den IJs
sel. De aanvangstijd is 20.00 uur.

Op maandag 18 september 1989 bereikte ons het droe
vige bericht dat de heer E.]. van der Linden geheel onverwacht
is overleden. We verliezen in hem een goede vriend en collega.
Vakbekwaam en trouw onderhield de heer Van der Lin
den, als adviseur van onze vereniging, onder andere het kon
takt met de plaatselijke boekhandelaren in verband met ons
jaarboekje. Recent nog verzamelde hij gegevens voor de jaar
kroniek voor het jaarboekje van 1989. Hij was de contactper
soon tussen de afdeling voorlichting van de gemeente en onze
vereniging wat betreft publicitaire zaken.
Zijn persoonlijkheid, zijn inzet en zijn vriendschap zullen
in onze herinnering voortleven.
Vanaf deze plaats wensen wij mevrouw Van der Linden
en familie nogmaals alle sterkte.

PROGRAMMA
1. Opening - voorzitter, dhr. AI. Klaver
2. Mededelingen
3. Officiële presentatie beleidsplan aan b&w
4. Goedkeuring notulen ledenvergadering 12.06.89

(notulen in deze Nieuwsbrief)
5. Jaarverslag 1989 - voorzitter
6. Jaarrekening 1989

- waarnemend penningmeester, dhr. P.A. Siepman
7. Verslag kascontrolecommissie
8. Bestuursverkiezingen
Het gehele bestuur treedt statutair af, maar is herkiesbaar. Dhr.

Het bestuur

Restauratie van de dorpskerk

P.A Siepman treedt af als w~rnemend penningmeester. Kandi

(aug-december 1988)

daat-bestuursleden zijn dhr. AM. den Boer en dhr. R.R.A te Loo.
De laatste als penningmeester.
9. Begroting 1990, contribu tie 1990
10. Aankondiging boek over capelle

- voorzitter werkgroep '715' mevr. C. Peters
11. Diapresentatie door dhr. M. V~sser:
"De Van Brienenoordbrug tweemaal zo breed"
pauze
12. Voordracht door dhr. M. Visser:

"Opgravingen bij de plaats van de Ketense watermolen en de akti
viteiten vanuit het Dief- en duifhuisje"
12. Rondvraag
13. Sluiting

2

3

Het is zaterdagmorgen, 15 oktober 1988. De deuren van
de Dorpskerk staan voor iedereen open, ondanks de restaura
tiewerkzaamheden: 1:let is open dag.
Nu de kalk en stucvlaag geheel verwijderd zijn, kan men
komen kijken hoe de bouwers in 1592-1593 te werk zijn ge
gaan. Zo mooi als de kerk aan de buitenkant is, zo ruwen slor
dig ziet het er van binnen allemaal uit. Alle steensoorten die
voorhanden waren, zijn gebruikt om de binnenmuur af te bou
wen: kloostermoppen van het formaat 27 centimeter van de
vorige kerk, formaten van 16, 18, 22, 23 en 24 centimeter, ge
maakt in de 15e en 16e eeuw. Waarschijnlijk was ook toen al
geldgebrek de boosdoener.
Ook de voet van het schip, aan de noordzijde, is nict hcl
emaal stijlzuiver. Het bestaat slechts gedeeltelijk uit stenen van

kleurschakeringen.) De onderste acht lagen zijn de overblijfse
len van de vorige kerk die daar in het begin van de 1Se eeuw
werd gebouwd. De gele IJsseisteentjes- en de Dordts-formaten
zijn uit de tijd van de bouw van de huidige kerk.
In de voet van de
laatste steunbeer, op de
scheiding van het schip en
het koor, bestaan de on
derste twee lagen uit
kloostermoppen van het
oudste formaat, 7,5 x 15 x
30 centimeter. Deze werd
en gebakken in de 11e tot
en met de 13e eeuw, zodat
we kunnen aannemen dat
deze toebehoord hebben
aan de kapel die hier om
streeks 1270 is gebouwd en waar Capelle haar naam aan dankt.
Boven deze stenen bevinden zich een aantal stenen van
het formaat 27 centimeter, daarboven uitsluitend IJsselstenen.

dl' St. Nicolaaskcrk, gehouwd in het hegin Véln de iSe eeuw.
En als we naar hoven kijken, zien we op de muur van het
schip de rollaag waar het dak op rust. Roodbakken stenen op
hun kant, met de kop naar binnen. Zeer waarschijnlijk zijn ook
deze afkomstig Véln de vorige kerk.
Al het houtwerk van de kapkonstruk
tie en het tongewelf zal met een conserve
ringsmiddel worden behandeld om verwer
ing en rotting tegen te gaan.
Het gehele tongewelf van het schip en
het koor wordt opnieuw geschilderd.
Rondom de kerk en het koor zal een
brede strook grond worden weggegraven in
verband met de aanleg van een nieuwe rio
lering en drainage.
Onze vereniging heeft toestemming
gekregen van de kerkvoogden, de aannemer
firma Woudenberg en de architekt dhr.
Bakker, om ter plaatse onderzoek te doen
naar de fundaties van de vorige kerk en de
kapel, die daar omstree\Qs 1270 moet zijn ge
bouwd.
Op maandag 21 en dinsdag 22 november wordt de laatste
trave van het schip en de koorscheiding aan de noordzijde van
de kerk aan een eerste onderzoek onderworpen. Een gedeelte
van de voet en van de laatste steunbeer is zichtbaar gemaakt.
De voet van het schip is trapsgewijsJopgebouwd uit vijf lagen
stenen, liggend in kop-trek-verband. De onderste twee lagen
bestaan uit rode bakstenen van 24 centimer. De drie overige
lagen bestaan uit zogenaamde kleine kloostermoppen van 27
centimeter. Daar boven bevinden zich nog eens drie lagen van
hetzelfde formaat. Daarna volgen de zogenaamde IJsselsteentjes
van het formaat 4 x 8 x 16 centimeter. En daarop bevinden
zich weer stenen van een geheel ander formaat en kleur: 4,5 x
9 x 18 centimeter, het zogenaamde Dordts formaat (ook wel
aangeduid met de naam "appelhloesem", wegens de mooie

BL~r;~

Bij de eerste trave
van het koor aan de
noord-zijde, ligt op de
voet, tussen de steunber
en, een straatje van i70
cm breed, getegeld uit gele
ijsselsteentjes. Zo'n zelfde
straatje ligt tussen de
tweede trave, maar daar
heeft men toen rode pla
vuizen gelegd van het for
maat 23 x 23 centimeter,
3 en 4 centimer dik. Het is
waarschijnlijk dat dit gedeelte in de voorgaande eeuwen dienst
heeft gedaan als lijk- en baarhuisje. Het optrekje van hout
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Het boek over de geschiedenis van
Capelle aan den IJssel komt eraan!

moet zijn geweest, want er zijn geen sporen te vinden V,ln met
selwerk op de muren.
Aan de koorzijde van de scheidingsmuur heb ik ook de
voet uitgegraven. In de onderste lagen bevinden zich klooster
moppen van het formaat 7,5 x 15 x 30 centimeter en daarbov
en formaten van 27 centimeter en vervolgens de kleinere for
maten die men voor de bouw van de tegenwoordige kerk heeft
gebruikt.
Ook op twee andere plaatsen werd de
voet vrij gemaakt. Hier werden uitsluitend
formaten van 27 centimeter gevonden zo
dat we kunnen stellen dat het koor van de
St. Nicolaaskerk tegelijk met het schip werd
gebouwd.
Ongeveer 50 centimeter onder. het
maaiveld bevinden zich veel halve en hele
stenen varieerend van 16 tot 30 cm, tot aan
de fundaties toe. Zeer waarschijnlijk is dit
sloopmateriaal van de vorige kerk en bpel
en afval van de bouw Véln de huidige kerk.
Daarnaast zijn er een paar bodems en scher
ven van laat-middeleeuws tot 17e-eeuws
3ardewerk, twee Goudse pijpenkopjes en
een onderbak van een koe gevonden.

In de la van mijn bureau ligt een stapel papier. Er liggen kleine

t

notitieblaadjes tussen, duidelijke en bijna onleesbare kopieën, dikke
mappen in allerlei kleuren enz., enz. Gelukkig zijn mijn bureauladen
nogal diep, want de stapel papier groeit met grote regelmaat.

t

,

Gezien de resultaten v3n het onderzoek kunnen we
3annemen dat op deze plaats, onder de tegenwoordige kerk, de
fundaties liggen van de kapel uit 1270 en de St.-Nicolaaskerk
uit het begin van de 15e eeuw.

~,

M. Visser

(In de volgende Nieuwsbrief plaatsen we het vervolg van de restau
ratie van de Dorpskerk. RED.)
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Dat is mijn eigen schuld en daar ben ik heel blij om. Die
stapel was er namelijk niet geweest als ik geen "ja" had gezegd
toen het bestuur van de HVC mij vroeg voorzitter te worden
van de werkgroep die zich zou gaan bezighouden met het schrij
ven van een boek over de geschiedenis van onze woonplaats.
In mei van dit jaar zijn we met een groep van 7 mensen van
start gegaan en sindsdien groeit dus die hoeveelheid papier.
Daarmee neemt ook het plezier toe dat ik heb in het
maken van dit boek. Inderdaad: het maken, want het stadium
van alleen maar plannen maken hebben we inmiddels al achter
de rug. Er is al heel wat kopij binnen en de eerste zestig pagina's
liggen ter correctie klaar voor de medewerkers, die met zoveel
enthousiasme materiaal aanleveren. Dagelijks zit ik dan ook
achter de computer teksten te produceren en ik zie met veel
genoegen hoe de map waarop staat: "Voorlopig definitief' (een
mens kan niet voorzichtig genoeg zijn!) steeds dikker wordt.
Ik kan u verzekeren: het wordt een prachtig boek. Een
lees- en kijkboek met meer dan 150 foto's, verdeeld over zo'n
200 pagina's vollezens- en wetenswaardigheden.
In de volgende nieuwsbrief hopen we u een voorproefje te
kunnen gevenj dat houdt u dus nog even te goed. Volgend jaar
om deze tijd moet het in de winkel liggen, dat mooie boek van
ons waar we zo hard aan werken.
Wilt. u meehelpen? Graag! Misschien hebt u ideeën, sug
gesties, materiaal (vooral met foto's zijn we heel blij en u krijgt
ze op ons erewoord terug), en misschien weet u een prachtige
titel voor het boek. Natuurlijk hebben we er zelf ook één in ge
dachten, maar u bedenkt wellicht een veel betere.

Carola Peters - van der Gouw.

CursiefMet-'Di~T,n-'Dun

de kleine cr niet uit Zou mllen.

Dit was mijn slaapstee het eerste jaar.
Zo komen er nog wel een lJaar.
13 kinderen zijn na mij nog gekomen.
Moeder was aan de wal gaan wonen.
Daar was ook de bedstee een onmisbaar ding.
Je ging er met z'n drieën in.

Jeugdherinneringen, pikante vertellingen, gedichten, lied
teksten, ontroerende verhalen, historische beschrijvingen: van
af heden is er onder de column 'Cursief-Met-Dik-En-Dun' plaats
voor werk van lezers. Er zijn echter twee spelregels.
Allereerst moet het onderwerp teruggrijpen naar de tijd
van de kroontjespen. En uiteraard moet de bijdrage hoe dan
ook een band hebben met Capelle aan den IJssel of de streek
rondom onze stad.
En wie zou beter de reeks kunnen openen dan mevrouw
C. Van Maurik-Snoei die al 81 jaar lang Capellense in hart en
nieren is. Net als haar vader Willem Snoei en haar moeder
Aartje Buitenga, die in 1907 trouwden in het tweede gemeen
tehuis van Capelle. Zij kregen 12 kinderen waarvan Come'lia
de oudste is. Affijn, in de volgende gedichten leest u daar meer
over want Comelia heeft niet alleen een scherp geheugen maar
ook een scherpe pen.
DE

Een andere slaapstee keer op keer,
en wen ik ging trouwen begon het weer.

Ook hier het grote gezin.
De bedstee hij gaat nooit verloren.
Vijf van de acht zijn daarin geboren.
En nu, bejaard, om elkaar

bij kwaaltjes niet te hinderen,
onder geplaag van de kinderen.
In een slaapkamer fris en net,
twee bedden naast elkaar gezet.

BEDSTEE

Ik schuif een stoel bij de tafel aan.
Het is haast tijd naar bed te gaan.
Ik zit nog wat, en denk onder het gapen.
Waar heb ik die jaren wel geslapen.

MOOR

KATER

Hij was pikzwart, vandaar zijn naam
en kon wat men noemt z'n mannetje staan.
Zonder hapklare brokken. wat brood en een prak,
ging hij toch eens per jaar in z'n eentje op stap.
Hij moest achter de vrouwtjes aan, dat in elk geval
en ging eens, in de Sluis van Delfshaven aan wal.
Roepen en bevelen het mocht niet baten,
wij voeren verder en moesten hem achterlaten.

Bij mijn grootouders in de bedstee.
Aan het voeteneind een krib,
waarin de eerste boreling.
En die boreling was ik.
Vader was schipper dus moest weer gaan varen.
Moeder mee als knecht. Ze zouden het wel klaren.
Een krib in de kooi, een plank ervoor.
Wel sterk maar niet mooi.
Dat als de zeilen gin,;en hollen,

DE

Het ging niet zo vlug in de twintiger jaren,
na een paar dagen de vracht kwijt,
en Den Haag weer uitgevaren.
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Daarnaast zijn we voor de produktie van de nieuwsbrief
en het jaarboek op zoek naar een REDAKTEUR (MN). Ie~
mand met een vlotte pen (of zo u wilt: typemachine of tekst~
verwerker). Iemand die van korte èn lange kopij boeiende stuk~
jes proza maakt. Iemand die de stijleenheid binnen de
nieuwsbrief met ijzeren hand bewaakt. Iemand met een neus
voor nieuws. Iemand die zich eventueel bijgestaan weet door
een vlotte TEKSTVERWERKER (MN), die met zo'n 200 aan~
slagen per minuut ~ blind geen hezwaar ~ de uiteindelijke kopij
en redactionele stukken verwerkt in WordPerfect 4.2.
Een ARCIIIEFONDERZOEKER (MN) tenslotte, vormt
eveneens een zeer welkome versterking van onze fundamenten.
Zaak is dal til:' man of vrouw een bekend gezicht is bij de Ca~
pdse en Rotterdamse archiefdiensten. Of dit anders snel wordt.
Zijn of haar inspanningen liggen vooral in het verlengde van
onze jaarkwnieken.
'
Als u gedurende enige tijd bereid bent een van deze
fund ies inhoud te geven, aarzel dan niet om te bellen met Piet
van der Vaart Gzn. (4506650). Want het zou toch bijzonder
jammer zijn als 'onze' Historische Vereniging binnenkort in de
analen van de historie zou moeten worden bijgeschreven.

Tot onze verwondering stond aan de Laakhaven onze Moor,
hoe hij het gevonden heeft, weten wij niet hoor.
Ook niet hoeveel vrouwtjes hij heeft verleid.
Hij was in elk geval precies op tijd.

Smerig van z'n kop tot aan z'n tenen
en met z'n staart tussen z'n benen,
sprong hij aan boord, at gulZig van de kouwe prak,
en vlijde zich neer op een ouwe zak.
Hij had z'n mannenplicht verstaan
en kon verzadigd slapen gaan.
Camelia van

~

Maurik~Snoei

Wie zorgt dat onze Historische
Vereniging geen historie wordt?
Het organiseren van fietstochten langs de vele mooie
plekjes die Capelle rijk is. Het stimuleren en uitvoeren van ar~
cheologisch onderzoek. Het strijden voor het behoud van histo~
rische gebouwen. Het maken van een nieuwsbrief. De uitgave
van een jaarboek...
Als er één vereniging springlevend is, dan is het wel de
HVC, met al haar activiteiten rond het historische plaatsen
Capelle aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel.
Maar het organiseren van al die activiteiten komt op de
schouders neer van een weliswaar enthousiast, maar vooral ook
klein groepje medewerkers. En die belasting wordt in de toe
komst alleen maar zwaarder.
De vraag is hoe lang dat nog goed gaat. Tegen een oud
gebouw kun je steunberen plaatsen, dan kan 't er weer een tijd~
je tegen. Maar het bestuur van de HVC kan ook best een
steuntje gebruiken. Bijvoorbeeld in de vorm van een SECRE~
T ARIS (MN) die alle correspondentie verzorgt, die telefoon~
tjes ontvangt en die notuleert bij vergaderingen; Onmisbaar
voor onze vereniging.

Het bestuur

Nieuw Vignet

HISTORISCHE

VEREN~ELLE

AAN DEN IjSSEL

De Historische Vereniging heeft een nieuw vignet, ofte
wel logo. We namen afscheid van de vertrouwde tekening die
onder andere op de voorzijde van ons kwartaalblad prijkte en
gaan verder met een nieuw gezicht. Ed Barzilaij, vormgever
BNO en bestuurslid van onze vereniging, is de ontwerper.

Het bestuur
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Notulen ledenvergadering 12 juni '89
A.mwezig vulgens Je prèseoridijst: 3 J leJèl1 en I journalisl.

I. OPENING
De v(X)rzHh~r open! Je vergaJering t::1)

ne.. . {it~Jerèèn welkom.

2. MEDEDELINGEN
De Vl)orziUer Jeeh mede, Jar Je verenigmg hel Die(~ en Juifh~Jisjè nlilg g~bruikèn voor op~lag V.1Il otl'Ze Ill,\~
lcriillen; Er is echter geen verlichting en vèfwarming. Bekeken wordt, om Je landelijke mOJlUmelUenJ,lg van
9 sepremlxr er een kldne h:nloonsrdling re houden over het SIOl en her Die[~ en Juithuisje; Ue gemeenre
werkt er posilief ailn mee. Door her beSTuur wordt gekeken naar eell andere opZd van ons kwarcaalblall.
Dhr. P. van Jer Vaart Gzn., coorJinawf, geeü een overzicht van Je werkgroepen (Zie blz. 91 VJn kwarraal~
bloJ nr. 2-1989) en zegr Jat we Je hulp van Jiverse mensen noJig hebben voor Je versterking van Jeze
werkgroepen. Hij zegt dar Je bibliotheek bij Je aansch.f van boeken rekening wil houden mer onze wensen.

3. NOTULEN LEDENVERGADERING 15.11.88
Deze worden ongewijzigd vastgesteiJ.

4. JAARVERSLAG 1988
De v,mziller memoreefl dat de HVC nu circa 180 leden heeft. Voor een gemeente als Capelle aan Jen Ijssel
(Och eèll belangrijk aam<J1. Hieruir blijkc waardering voor onu JktiviteÎtèo, Hij cunstat«rr Je voltooiing van
Je reswurcHie van Je Jorp:>kerk.
Er zijn in 19884 kwariaalblaJel1 uitgegeven. Er is voongang met her (mowerk voor hel inventariseren van
ponJen ouJer Jan 40 joar. Het beschrijven kan Joorgaan.

s. JAARREKENING 1988
Dhr. P. Siepman wijst erop Jar de voonzetring van Je uilgi(te van het jaarboek een zaak is waar we goeJ
uver mUeten llaJenken, gezien onze financiële miJdelen. Als we Je kusten von hel jaarboek 1988 afrrekken
van hel saldo genoemJ in het verslag van Je kascontrolecommissie, houden we maar circa f 1.400,-# over.
Dhr. Siepman steh voor na re goan, uf de gemeenre nog meer jaarboeken 1988 wil afnemen tegen de ver
kuopprijs. Ook bij de Van CoppelienSlichling kan een bijdrage gevraogd worden om de uitgifle haalbaar te
maken.

6. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE
Er is vonT Je eerste keer Kascontroje gcWèeSl. Het was moeilijk alJö te conrruleren volgc:ns Jhr. A. dc: KiC:VII,
omd.H ge:geve:ns van het e:erste jaar niet compleet waren. Mw. Klaver en Jhr. De KÎc:vit zijn bereiJ een verk~

lating af te geven uver hel geld, Jat in 1988 is onrvangen en betaalJ. Dhr. De Kievir onderschrijfr het belang
van Je: aanwezigheid van een penningmeester en betreun dat e;r nog geen vervanger berèid gc:vondell is voor
dezl.' vacature:. Zijn voursld is om ec:n hnancied adviseur aan te stellen onder verantwoorJelijkheid van he:t

dagelijks bestuur, en bij de volgenJe ledenvergadering hem uf haar te benoemen rot penningmeester. Dhr.
De Kievit weet geen kandiJaat vnor deze functie. Hij geeft er de voorkeur aan dit jaar geen Jeel uit re mak
en van Je kascontrolecommissie. Op de leJenvergadering èen nieuwe te bc:noe:mc:n. Dhr. Sic:pman is bt-rdJ
als rjjddijk adviseur#penningmc:ester te fungeren. Gezien her aJvies van de kascontrolecommissie wordt bc:
slokn Je penningmeester rc: Jechargc:ren.

7. BEGROTING 1989, CONTRIBUTIE 1989
De begroting 1989 is nog niel gereeJ. Deze komt binnenkurt. Het vuorstel is Je cuntributie 1989 vasl re
stellen op f 25,·- en f 15,'- voor CJP.ers en 65+ers. Dit wurJt gueJgekeurd. Over Je contribulie kan een
uitzonJering wurden gemaakl voor Jiegenen die f 25,-- niet kunnen betalen. In de begruting 1989 zal her be
stuur hîe:rova een Je(inilief voorstel maken.

8. CONCEPT BELEIDSPLAN 1990 TIM 1994
Het beleiJsplan is beJoeiJ urn Je leJen een inzichr re geven wat Je vereniging Jenkt re Jnen. Nu redaktin
ncd reageren. De: voorziner relarivèerl JjverSè onJenJden. Dhr. Rohlfs vraagt ofbîj hèr tlnderd~d <lTchid~m~

Jerznek de cursus Oud-Hollands Sèhrift wordt gegeven. Dit is juist. Mw. Van Wurmund,Voll Eek vraagt of
he:( Die:f# en Juifhuisje wel waterdicht is. Het is waterJicht rna<lr niet voorzie:n v<.ln e1e:ktriciteit en verwarm~
ing. De voorzitter zegt Jar we het gev<lngenhuisje als een bc:gin van onze: huisvesring m(kten zien. Er is sa
mcnw<:rking met Je: gellle:entc:. Er worJt gdracht dc:ktricirèÎtsvoorzic:ning Ic: krijgen voor Je Open Monu
IHenlenJag V<.JO 9 seplèmbt:r ;,).s. Dhr. Visser merkt op Jat hij ~en aantal mensen bereiJ hee:fr gevonJen mee
te: werken aan Je aktivlleiten ronJ het Dief- en Juifhuisje. Hienla worJt het (once:pl bde:iJsplan vastgesll:lJ
e:1l zal worde:n gepubliceerd.

9. BESTUURSVERKIEZINGEN
Het höHlur hcxft zitting: voor e:èll perioJe v.m 2 jaar. Herkiesbaar slellen zich Jhm. A.1. Kbver. H.G. Gerri(~
sen, P. Van Jer VêJJrr Gzn. en M. Vi::;::;,cr. Mw. Ev.A Ohbes en Jhr. P. Sîepman ueJt:'n ;,f. Mw. Ohbe:» zit reeJs
v.m.1f 1982 in het dagdijb be:slUur. Ook WJS zij ~s(UursliJ van Je Vereniging (Or bdlOuJ van OuJ Capelle:.
Zij is Zl"l,,:r ..ktid geweest meI Jive:r~e.: zake.:ll, zl)al~ her maken V.lH (ow's en he:( kwarraalblaJ. Beide aÜreJ<:IlJe:
hcSlliursle:Je:1l hlijve.:n aJvi::.cur. De.: voorzitter be:Jankt bc:iJt:n VOl)r he:I vde: werk. Als nieuw be:sruursliJ
wllrJr dhc. t:.R. B'lrzilaij Vt'imgèSteiJ. Hij is beschikbaar voor PR·akliviteite:ll. I tij Wl)rJt ~ehlun. AJvist.'urs

blijven

IllW.

C. Peters-van der Gnuw, Jhr. E.j.

VOI1

der linJell en Jhr. E.J. Eefllnk.

10. DIAPRESENTATIE· Jhr. M. VISser
Dhr. Vb~l.·r hOliJt Cl.'1\ hiJZol\der inll.'reS~'lnrc Iding: "Capdle·We:sr, wals he:I was." Hij hdullJl·h lllhJer an·
...lal.' lk Wl.'sll.'rh·rk. :.chl:ep~hIUw Vuijk. zeil::.chippt:r::.. ct:'ll gl.lshlazaij cn ved vcrdwl.:Ilt:1l hehlHlwing bng:,

.k ,liJk.
I u;.

(it.."ITl/\l'II, .)l~rl·fdn\
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