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NIEUWSBRIEF            Nummer 12, juni 2005 

 

Fotowerkgroep 

Er heeft een tweede werkgroep het licht gezien: fotografie. Deze gaat in eerste instantie een 

aantal oude zaken vastleggen. Zo zijn inmiddels de boerderij van Kodde, de timmerwinkel 

van Boon en de kapperszaak van Quist te Sint-Annaland gefotografeerd. Daarnaast wordt 

gekeken naar gebouwen die gesloopt worden. De leden wordt gevraagd het bestuur te tippen 

als er in hun omgeving iets waardevols dreigt te verdwijnen, zodat de werkgroep actie kan 

ondernemen. Ook bijvoorbeeld oude schilderijen die het waard zijn om aan een breder 

publiek getoond te worden, kunnen vastgelegd worden. Contactpersoon is ons nieuwe 

bestuurslid Kees Fase, tel. 0166-652174. 

Daarnaast houdt de heemkundekring zich aanbevolen voor oude foto’s van Tholenaren en 

beelden van Tholen. Graag maken we daar dan een kopie van, waarna de originelen teruggaan 

naar de eigenaar. Zo kunnen we een eigen collectie opbouwen, waarbij leden informatie 

verzamelen en vastleggen over wát er op de foto’s staat. 

 

Boek WO 2 vertraagd 

Ons boek over de Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers die zijn gevallen in en uit de 

gemeente Tholen, verschijnt helaas later dan gepland. Het verzamelen van gegevens is een 

tijdrovend karwei gebleken, steeds dook weer nieuwe informatie op. Ook het schrijven van de 

tekst kost meer tijd dan tevoren was ingeschat. Het boek komt er daardoor pas na de 

zomervakantie, in september of mogelijk pas oktober. Degenen die geld hebben overgemaakt 

bij de voorinschrijving, krijgen hun exemplaren t.z.t. bezorgd of toegestuurd.  

 

Wijziging e-mailadres 

Het e-mailadres van het secretariaat luidt voortaan: cpg.de.koning@hetnet.nl  

 

Werkgroep genealogie 

De werkgroep komt bij elkaar op de volgende woensdagen: 29 juni, 31 augustus, 12 oktober 

en 23 november. Steeds om 20.00 uur in onze kamer in het streekmuseum De Meestoof 

(ingang politiebureau). Iedereen is welkom, de koffie staat klaar. 

 

Open Monumentendag 

Het thema van de open monumentendag, die op zaterdag 10 september wordt gehouden, is 

religieus erfgoed. We hebben daarom alle kerken – ook die geen monument zijn – gevraagd 

om die dag de deuren open te zetten. Onduidelijk is nog hoe dat uitpakt, maar al naar gelang 

de deelname overwegen we om zgn. kerkenpadroutes samen te stellen. Inhakend op het thema 

stelt de archivaris een boekje samen over alle kerkgebouwen in de gemeente Tholen. 

Deze monumenten zijn op 10 september tussen 10 en 5 uur in ieder geval open voor publiek: 

THOLEN: Grote Kerk, R.K. kerk, Gasthuiskapel, stadhuis, molen De Hoop. 



OUD-VOSSEMEER: Hervormde kerk, R.K. kerk, ambachtsherenhuis. 

SINT-ANNALAND: houten standerdmolen, boerderij Landzicht, boerderij Nooit Gedacht, 

streekmuseum De Meestoof. 

STAVENISSE: Hervormde kerk, kasteelrestanten, korenmolen. 

SINT-MAARTENSDIJK: Maartenskerk, gemeentehuis. 

SCHERPENISSE: Hervormde kerk. 

POORTVLIET: Hervormde kerk. 

SINT-PHILIPSLAND: Hervormde kerk, molen De Hoop. 

Vrijwilligers die bereid zijn een handje toe te steken, kunnen zich melden bij het bestuur. 

 

Familiestichting Geslacht-Geluk 

Jarenlang is door diverse personen onderzoek gedaan naar het geslacht Geluk. Door toedoen 

van archivaris Zuurdeeg van de gemeente Tholen werd contact gelegd tussen deze personen 

en is na een dag lang overleg besloten een stichting op te richten om het gevonden en 

vergaard materiaal over de personen, bezittingen en verhalen van en over de familie Geluk, 

Geluck, Gelok en Gelock veilig te stellen voor het nageslacht. 

Deze stichting is opgericht op 11 april 2005 te Wouw, bij notaris Hermsen, en voorbereid - 

hoe kan het ook anders - door Rianne Temmen-Geluk. 

De stichting heeft ten doel alle gegevens, wetenswaardigheden, onroerende en roerende 

zaken, en al dies meer zij te verzamelen en vast te leggen voor zover ze verband houden met 

de geschiedenis van personen met de familienamen Geluk, Geluck, Gelok, Gelock, zulks voor 

het behoud van het cultuurgoed van deze families. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:  

- onroerende en roerende zaken, boekwerken, archiefstukken, koopaktes, foto’s, 

trouwboekjes, familieberichten en andere zaken, welke van belang worden geacht 

voor de geschiedenis van deze geslachten, in eigendom, bruikleen of anderszins te 

verkrijgen, alsmede te zorgen voor het beheer, de restauratie en het onderhoud van het 

door haar verworvene; 

- onderzoekingen te doen of te doen instellen naar geschiedenis van bedoelde geslachten 

en, zo mogelijk, van tijd tot tijd bijzonderheden dienaangaande te publiceren; 

- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorgaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit Kees Geluk, voorzitter (woont sinds kort in Tsjechië), 

Rinus Geluk, secretaris ( Haven 160, 2182 JV Hillegom), en Magda Geluk-Jansen, 

penningmeester (Molenstraat 79, 4698 BB Oud-Vossemeer). 

De stichting hoopt zo spoedig mogelijk een website  in de lucht te krijgen, evenals een 

bankrekening te openen waarop donaties gestort kunnen worden. Momenteel kunnen donaties 

gestort worden op bankrekening 36.26.06.560 t.n.v. H. Geluk te Oud-Vossemeer. Het e-mail 

adres van de stichting is info@geslacht-geluk.nl, hier kunt u terecht met vragen over de 

stichting en eventueel informatie over de stamboom. 

 

Databanken Zeeuwse oorlogsslachtoffers 

René Hoebeke uit Nieuw- en Sint Joosland (Zeeburgstraat 23, 4339 BS; tel. 0118-601633, e-

mail rehoebeke@hetnet.nl) wil twee databanken opzetten die te maken hebben met de Twee-

de Wereldoorlog. Op de eerste plaats verzamelt hij gegevens over gesneuvelde of vermiste 

militairen (geallieerde en Duitse) en omgekomen burgers in de provincie Zeeland, om zo een 

digitaal gedenkboek te maken op internet (www.hoebeke.com). Het tweede project is het ver-

zamelen van informatie over neergestorte vliegtuigen in Zeeland, die eveneens op internet is 

te raadplegen. Hoebeke houdt zich aanbevolen voor informatie. 
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