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Jaarboek
Beste leden, hierbij bieden we u het jaarboek 2005 aan. Er zijn lezenswaardige bijdragen in te
vinden, over gebeurtenissen die spelen in de zeventiende, achttiende, negentiende en
twintigste eeuw. We bedanken de schrijvers voor hun interessante verhalen. Het bestuur hoopt
dat u er met genoegen kennis van zult nemen. En denk er eens over na of ook ú niet iets heeft
dat zich leent voor een verhaal in het jaarboek. Want van de bijdragen van u als leden moet de
redactie het hebben. Neem gerust contact op.
Verder treft u in deze enveloppe een folder aan over het boek ‘Provincie in de periferie. De
economische geschiedenis van Zeeland’, dat met korting is te bestellen. Als tegenprestatie
hebben we van de uitgever een exemplaar ontvangen voor onze bibliotheek. Voor
geïnteresseerde leden is dat in te zien (na telefonisch overleg).
Gevallen en gebroken
Op 13 december heeft burgemeester Nuis van Tholen het eerste exemplaar in ontvangst
genomen van het boek ‘Gevallen en gebroken. Slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog op
en van Tholen en Sint-Philipsland’. In 192 bladzijden wordt ingegaan op 225 in de oorlog
omgekomen burgers en militairen. Door de auteurs Wally Blaas en Kees de Koning –
voorzitter en secretaris van onze heemkundekring – is onderzoek gedaan naar de
omstandigheden waaronder deze mensen zijn overleden in Nederland, elders in Europa of in
Nederlands-Indië. Ook andere persoonlijke informatie is opgenomen, evenals beschrijvingen
van de gebeurtenissen op Tholen en Sint-Philipsland in die oorlogsjaren. In het boek zijn ruim
120 foto’s en illustraties te vinden.
Bij geïnteresseerden in de Thoolse geschiedenis mag dit werk niet in de boekenkast
ontbreken. Beveel het ook uw familie en vrienden aan. ‘Gevallen en gebroken’ kost 18,90
euro (afhaalprijs). Het is verkrijgbaar op de volgende adressen: Mossellaan 1, Tholen, tel.
0166-602709; Bierensstraat 61, Sint-Annaland, tel. 0166-652774; Burg. Versluijsstraat 34,
Oud-Vossemeer; Hoge Markt 5, Scherpenisse; boekhandel Dieleman, Hoogstraat, Tholen.
Programma
Nog niet alle data staan vast, maar uw bestuur heeft voor volgend jaar enkele interessante
activiteiten in petto. In januari (week 4) zal dat een lezing zijn over de landbouw. En in maart
(week 10) een lezing over de watersnood van 1906 op Tholen, gecombineerd met de
jaarvergadering. Een inloopdag is begin april gepland. De werkgroep genealogie komt bij
elkaar op 4 januari, in februari, 29 maart, 10 mei en 21 juni.
Sinds kort beschikt de heemkundekring over een website. Deze is in opbouw en nog niet
operationeel. U vindt hem op www.heemkundetholen.nl
z.o.z.
Genealogische dag Halsteren

De werkgroep genealogie van onze zustervereniging Halchterth organiseert op zaterdag
25 maart voor de derde keer een genealogische dag in het heemhuis Hof van Ram te
Halsteren. Men wil dit laten uitgroeien tot een traditie, afgelopen jaar was er een grote
belangstelling. Ook kwam er de vraag naar een ruimere opzet en daaraan wil de organisatie
gehoor geven door deelname niet langer te beperken tot de eigen leden. Leden van andere
heemkundekringen worden daarom opgeroepen om hun stambomen, kwartierstaten en
dergelijke te presenteren op de genealogische dag. Voor hen wordt graag een plaatsje
beschikbaar gesteld in het heemhuis. Tot eind januari kunnen belangstellenden zich opgeven
bij een van de volgende personen: Ineke Vrolijk, tel. 0164-684503; Jos Raaijmaker, tel. 0164683240; Wil Mouwen, tel. 0164-685190; André Heeffer, tel. 076-5021418. Na opgave
ontvangt u alle nodige verdere gegevens.
Rommelpotten
Liefhebbers van folklore moeten op oudejaarsdag beslist een kijkje gaan nemen op de Markt
in Tholen. Om elf uur ’s morgens komt de schooljeugd er samen om, begeleid door blaaskapel
De Klienkers, met de rommelpot aloude wijsjes te spelen en te zingen.
Goede wensen
Bijna aan het einde van dit jaar gekomen, wenst het bestuur u goede kerstdagen en een
voorspoedig en bovenal gezond 2006.

z.o.z.

