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Nieuwjaar
Het bestuur wenst u en de uwen een gelukkig, succesvol en bovenal gezond 2017 toe.
Lezing verdronken dorpen
We beginnen dit jaar met een lezing op donderdag 16 februari, aanvang half acht. Dhr. Jan Kuipers
van Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland ontrukt de in de loop van de eeuwen door het water
verzwolgen dorpen in onze regio en overig Zeeland aan de vergetelheid. Het belooft een interessante
avond te worden. De bijeenkomst wordt gehouden in De Wellevaete, Hoenderweg 133 in SintAnnaland.
Inloopdag Scherpenisse
Onze jaarlijkse inloopdag is dit keer in Scherpenisse. Op zaterdag 25 maart zijn belangstellenden
welkom in het woonservicecentrum Sassegrave, Laban Deurloostraat 19F. Tussen tien en vier uur kunt
u grasduinen in onze fotoverzameling, speuren in de indexen op de burgerlijke stand van de
voormalige gemeenten op Tholen en Sint Philipsland, en gezellig herinneringen ophalen met andere
bezoekers. Verder is Frank Kousemaker aanwezig met een collectie oude portretfoto’s, en er zijn
publicaties van onze heemkundekring verkrijgbaar. Ook houden we ons aanbevolen voor aanvullingen
op de fotocollectie; er kan ter plekke gescand worden. De toegang deze dag is gratis.
Kruittoren
De heemkundekring is door gemeente en projectontwikkelaar betrokken bij de bouwplannen voor het
Slachtveld in Tholen. We trekken daarbij op met Bond Heemschut. Op het voorontwerp
bestemmingsplan Kruittoren is door ons een zienswijze ingediend. De bouwvolumes zijn in onze ogen
té massaal, wat afbreuk doet aan de omgeving en aan het beschermd stadsgezicht.
In memoriam
Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief is ons lid C. van Beveren uit Tholen ons ontvallen.
We wensen de familie veel sterkte.
Ledental
Het ledental van onze vereniging is 351, er was een lichte stijging in het afgelopen jaar. Er zijn 178
individuele leden, 86 met een familielidmaatschap en één erelid. Vijf leden zijn ons ontvallen door
overlijden.
z.o.z.

Terugblik activiteiten
We kijken terug op geslaagde activiteiten in het laatste kwartaal van afgelopen jaar.
Op de keutjesavond in november deden 45 aanwezigen zich te goed aan de lekkernijen van het varken
die de beheerder van de Wellevaete serveerde. Het was weer een erg gezellige avond.
De najaarslezing over Roosevelt en Tholen, in oktober, trok 22 belangstellenden. Daarmee was de
animo aanmerkelijk minder dan voor de beide eerdere lezingen. Onze secretaris kon de aanwezigen
heel wat nieuws vertellen over deze bijzondere Thoolse familie.
Heel gezellig en leerzaam was het uitstapje in september naar de musea Goemanszorg en Brusea op
Schouwen-Duiveland. De bus was met 44 personen flink gevuld.
Van Dijke meest Thools
Kortgeleden meldde Telefoonboek B.V. dat Schot in Tholen de achternaam was met de meeste
vermeldingen. Een beter beeld over de verspreiding van achternamen geeft de Nederlandse
Familienamenbank (www.cbgfamilienamen.nl/nfb). In deze database is per gemeente het aantal
dragers van een bepaalde naam in het jaar 2007 te vinden.
In de gemeente Tholen zijn er volgens de Familienamenbank 36 achternamen die honderd keer of
méér voorkomen. De absolute topper is de naam van Dijke/van Dijk/Dijke met 382 naamdragers,
gevolgd door Moerland met 270 dragers. De rest van de top tien: 3. Quist/Kwist 268; 4. Hage 254; 5.
Schot 243; 6. Jansen/Janssen/Janse/Jansens 238; 7. de Jonge/de Jong 223; 8. Lindhout/Lindhoud 214;
9. Goedegebuure/Goedegebuur 202; 10. Heijboer 188.
De rest van de lijst: Aarnoudse en Vroegop 168; de Vos/Vos 156; Potappel 151; Geluk 150; den
Engelsman en Smits/Smit 135; van Vossen 132; den Braber 126; Geuze 124; Polderman 120;
Elenbaas en Verwijs 119; de Graaf/de Graaff 118; Bolier 115; van den Berge en van de Velde/van der
Velde 110; Fase/Faasse 109; Bout en Dorst/van Dorst 108; Bijl, Deurloo, Uijl en van de Zande/van der
Zande 105; Scherpenisse 103; Rijnberg 100.
Jaarboek
Ons jaarboek ‘Rondom het stadsrecht van Tholen 1366’ is verkrijgbaar voor belangstellenden. De prijs
is 5 euro, exclusief verzendkosten.
Activiteitenkalender
Voor verschillende activiteiten in 2017 zijn de volgende data geprikt:
13 apr: jaarvergadering.
9 sept: Open Monumentendag.
Nadere informatie volgt te zijner tijd.
Herdruk visserijboek
Het boek ‘Op hoop van zegen’, over de Thoolse visserij, was binnen zes weken na verschijning
uitverkocht. Ons lid Adri Blaas, de initiatiefnemer voor dit 350 pagina’s tellende en rijk geïllustreerde
standaardwerk, heeft er Tholen mee op de kaart gezet in binnen- en buitenland. Inmiddels is er een
tweede druk beschikbaar.
Historie Tholen te boek gesteld
In hun boek ‘Tholen’ nemen Kees Slager en co-auteur Matty Verkamman de lezer eeuwen mee terug
in de tijd. Het 672 bladzijden tellende en ruim vijf kilo wegende boek verschijnt begin volgend jaar.
De geschiedenis van de voormalige eilanden Tholen en Sint-Philipsland wordt erin beschreven, van
voor onze jaartelling tot heden. De ontwikkeling van alle woonkernen komt erin aan bod. In het werk
worden ongeveer tweeduizend illustraties opgenomen.
Meer informatie is te vinden op de website www.kickuitgevers.nl.

