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NIEUWSBRIEF              Nummer 46, oktober 2018 

Lezing natuursteen  
‘Natuursteen in monumenten op Tholen: origineel, vervanging en reparatie’ is de titel van de lezing 
die Wido Quist op donderdag 18 oktober verzorgt. Hij zal ingaan op het gebruik van dit materiaal in 
eeuwenoude gebouwen op Tholen. 
Wido is oud-Tholenaar en natuursteenspecialist. Hij is als universitair docent verbonden aan de 
Faculteit Bouwkunde van de TU Delft, sectie Heritage & Architecture. 
De lezing is zoals gebruikelijk in De Wellevaete in Sint-Annaland, aanvang 19.30 uur. 
 
Keutjesavond 
Gezien voorgaande successen staat weer een keutjesavond op het programma. De lekkernijen van het 
varken worden geserveerd op vrijdag 16 november, om zes uur in De Wellevaete te Sint-Annaland 
(inloop vanaf half zes). Aanmelden kan tot uiterlijk 3 november bij de secretaris.  
Van de leden wordt een bijdrage gevraagd van 17 euro voor de maaltijd, inclusief koffie, thee of melk 
én twee consumptiebonnen. Introducés en niet-leden betalen 22 euro. De bijdrage kan bij binnenkomst 
worden afgerekend. Ongetwijfeld wordt het weer een gezellige avond. 
 
In memoriam 
Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief is ons lid J.L. van Gorsel uit Oud-Vossemeer ons 
ontvallen. We wensen zijn naasten veel sterkte.  
 
Prijsvraag monumentendag 
Dertien bezoekers van de Open Monumentendag deden mee aan de fotoprijsvraag. Niemand had alle 
zestien antwoorden goed. De winnaars: Maud v.d. Velde, Sint Philipsland, 1e prijs (1 fout); Reinier 
Geluk, Poortvliet, 2e prijs (2 fouten); Mientje van Haaften en Maddy den Engelsman, Stavenisse/Sint-
Maartensdijk, 3e prijs (4 fouten). 
 
Streekdracht 
De Stichting Streekdracht Tholen heeft sinds kort een website. Wie meer wil weten over de Thoolse 
streekdracht, of de stichting, kan terecht op www.stichtingstreekdrachttholen.nl. 
 
Thools dictee 
Op vrijdag 2 november is in Ons Dorpshuis in Anna Jacobapolder de negende editie van het Groot 
Dictee der Thoolse taal. Het is geschreven door Gert-Jan Boudeling, die het ook zal voorlezen. 
Tussendoor treedt zanger en oud-inwoner Jan  van de Velde op. Wie mee wil doen aan het dictee, kan 
zich tot 20 oktober aanmelden via www.thoolsdictee.nl. 


