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NIEUWSBRIEF      Nummer 10, januari 2005 

Lezing merklap 

Op donderdag 3 februari a.s. bent u weer welkom bij een lezing. Het bestuur heeft mevrouw 

Eef de Jonge uit Tholen bereid gevonden te vertellen over de merklap, een bijzonder 

borduurwerk. Mevrouw De Jonge heeft hierover enkele jaren geleden een boekje geschreven 

en ze was betrokken bij het project om in Zeeland de grootste merklap te maken. Ze zal 

vertellen over het ontstaan, het hoe en waarom en de symboliek van dit typisch stukje cultuur. 

De avond begint om half acht en is in de koffiekamer van het streekmuseum De Meestoof in 

Sint-Annaland. Iedereen is van harte welkom. 

Noteert u in uw agenda ook vast de datum voor de jaarvergadering: donderdag 17 maart.  

En op zaterdag 12 maart is er een inloopdag. 

 

Contributie 

Bij deze nieuwsbrief treft u een acceptgirokaart aan voor de verschuldigde jaarcontributie 

over 2005. De bedragen zijn onveranderd gebleven: 12 euro; of 18 euro voor een 

gezinslidmaatschap (max. twee personen). Wij bedanken u vast voor uw bijdrage. 

 

Werkgroep genealogie 

Deze komt bijeen op dinsdag 22 februari en de woensdagen 6 april, 18 mei en 29 juni. Steeds 

om acht uur in De Meestoof. Iedereen is welkom, de koffie staat klaar.   

 

Boek Tweede Wereldoorlog: nu bestellen 

Het bestuur heeft besloten een boek uit te geven over Tholen en Sint-Philipsland in de 

Tweede Wereldoorlog. Behalve een beschrijving van de belangrijkste gebeurtenissen op beide 

eilanden in de jaren 1940-1945, staan vooral de slachtoffers centraal. Zij die op Tholen en 

Sint-Philipsland omkwamen, op welke manier en in welke hoedanigheid ook: Nederlandse, 

geallieerde en Duitse militairen, burgers en verzetsmensen. Maar ook op Tholen en Sint-

Philipsland geboren personen die elders zijn omgekomen als gevolg van het oorlogsgeweld 

(tijdens de evacuatie, de bevrijding, in concentratiekampen of joodse vernietigingskampen, in 

Japanse gevangenschap of aan het Oostfront). Het ziet ernaar uit dat met betrekking tot onze 

streek ruim 200 personen slachtoffer zijn geworden van de oorlog. De bedoeling is om van 

zoveel mogelijk van hen iets over de omstandigheden te vertellen.  

Het boek, met de nodige illustraties, zal zo’n 150 bladzijden gaan tellen en een gebonden 

uitgave worden. Het zal begin mei verschijnen en gaat 18,90 euro kosten. Voorinschrijving 

is vanaf nu mogelijk, tot uiterlijk 20 maart a.s. U maakt daarvoor, per gewenst exemplaar, 

13,90 euro over op bankrekening 30.30.31.883 van heemkundekring Stad en Lande van 

Tholen te Sint-Annaland (vermeld uw naam en adres). Woont u buiten Tholen en Sint-

Philipsland, gelieve 4,50 euro extra over te maken voor verzendkosten (dus totaal 18,40 euro). 


