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Den Bolder krijgt op 24 april 1976 goedkeuring om te starten met de
verbouwing. Wat is de start datum van de verbouwing en welk bouwbedrijf
voert het uit ?
Het pand op de foto met het smalle raamkozijn werd tijdens de
watersnoodramp zwaar getroffen.
Om welk adres gaat het hier?

datum

26-11-1976

bouwbedrijf

Aannemingsbedrijf van den Broek

t Vaartje 134
noorden

Dussen-Munster

oosten

Capelle

Zuiden

Dongen

Westen

Raamsdonk

Muilkerk

Welke gemeenten grenzen volgens dit boek aan Waspik?

Waspik had vroeger 2 havens die beide uitliepen in het Oude Maasje.
Noem de naam van beide havens.

6

De spoorlijn was van grote betekenis voor de schoen- en lederindustrie en
zij werd daarom ook wel het “halve zolen lijntje” genoemd. In welk jaar
werd de spoorlijn officieel in gebruik genomen?
Hoe heette deze straat voordat het de Raadhuisstraat werd?

7

OPDRACHT invullen in het boek.

8

Op de foto staat de gemeenteraad van Waspik.
Wie zien we hier? (alleen achternamen)

5

antwoorden

Vrouwkensvaartsehaven

s Gravenmoer

Kerkvaartsehaven

1886
Kerkstraat

Broeders

Dekkers

Smits

IJpelaar

van de Ven

Welling

Baaten

van Dongen

Mathlener

de Glas

van de Plas

Zijlmans

van de Wassenberg
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Waspikse kerken
A ) Welke 2 woonplaatsen hadden samen één parochie in Waspik in
1257?
B ) Waar was deze dorpskerk gesitueerd?

capelle

C ) Kerk gebouwd in laat gotische stijl met driebeukig pseudo-basilicaal
schip?
D ) Hallekerk in Waterdiepstijl ontworpen door J. Brands?

Nederlands Hervormde kerk

E ) Driebeukige kloosterkerk in Neogotische stijl, ontworpen door J.
Donders?
Tot op heden heeft het water in de nederzetting Waspik een belangrijke rol
gespeeld. De ene keer was het vriend, de ander keer was het de vijand.
Noem 6 jaartallen waarin Waspik te maken heeft gehad met
overstromingen.

Ter verdediging van welke plaats in de omgeving was Waspik militair gezien
van belang in het jaar 1794 alsook in 1830?
11

waspik

Achterste Dijk

Bartholomeuskerk
Theresiakerk
1e keer in :

1609

2e keer in :

1612

3e keer in :

1614

4e keer in :

1775

5e keer in :

1809

6e keer in :

1953

Geertruidenberg

Welke 'Tour de France' winnaar won als amateur de Ronde van Waspik en in welk
naam
jaarwielrenner
was dat? :

Jan Janssen

in het jaar :

1961

