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NIEUWSBRIEF            Nummer 18, februari 2007 

 

Lezing veldwachters 

De eerste lezing van dit jaar staat gepland aansluitend aan de jaarvergadering, op maandag 5 

maart a.s. Albert L. Kort uit ’s-Heer Hendrikskinderen komt dan vertellen over de 

veldwachter zoals die vroeger op het Zeeuwse platteland functioneerde. De heer Kort verricht 

een studie naar die Zeeuwse veldwachters, in ons jaarboekje van 2005 kon u daarover een 

bijdrage van zijn hand lezen. Mochten er onder u zijn die veldwachters in hun familie hadden 

en die daar documentatie over bezitten, de heer Kort zal zeker geïnteresseerd zijn om daar 

kennis van te nemen.  

De avond begint om half acht, de spreker staat voor na de pauze op het programma. Dit keer 

komen we op een andere plek in Sint-Annaland samen dan u tot nu toe gewend was, namelijk 

in De Wellevaete aan de Hoenderweg. We hopen daar velen van u te mogen begroeten. De 

agenda en stukken voor de jaarvergadering vindt u bij deze nieuwsbrief ingesloten. 

 

Monumentendag, gezellig! 

Zaterdag 8 september is het weer zover: Open Monumentendag. Het is leuk en leerzaam om 

op die dag een kijkje te nemen in oude gebouwen. Maar het is zeker óók leuk om in zo’n 

gebouw als ‘suppoost’ op te treden. Want je ontmoet tal van mensen met de meest 

uiteenlopende verhalen, opmerkingen en vragen. Liefhebbers die op de tweede zaterdag in 

september als vrijwilliger een dagdeel willen ‘suppoosten’, zijn welkom. Wij als organisatie 

kunnen zeker enige versterking gebruiken. Dus schroom niet en meld u aan. En maak het 

daarmee mogelijk dat anderen kennis nemen van het cultureel erfgoed op Tholen. Het thema 

van dit jaar is: Monumenten van de 20e eeuw. 

 

Contributie 

Ingesloten treft u een acceptgirokaart aan voor het voldoen van uw bijdrage voor 2007. De 

contributie bedraagt 12 euro, voor een gezinslidmaatschap – maximaal twee personen – is dat 

18 euro. Mogen wij u nu vast bedanken voor een vlotte betaling.  Wist u overigens dat uw 

financiële bijdrage aan onze heemkundekring als gift voor de belastingaangifte een aftrekbare 

post is? Een hogere bijdrage of donatie levert u en ons dus winst op. 

 

Jaarprogramma 

Het bestuur heeft een aantal data geprikt voor activiteiten. Ze moeten nog verder uitgewerkt 

worden, zodat u er in een later stadium nader over wordt geïnformeerd. Vooralsnog is dit de 

planning: 

21 april Inloopdag in Tholen, in het teken van ons eerste lustrum 

11 augustus Aanwezig op Meestoofterrein tijdens braderie Sint-Annaland 

8 september Open Monumentendag 

22 of 29 september Excursie 

Oktober Lezing.         z.o.z. 



Werkgroep genealogie 

De bijeenkomsten van de werkgroep genealogie zijn op de volgende data: 21 maart, 2 mei, 13 

juni, 26 september, 7 november en 19 december. Steeds om acht uur ’s avonds in de 

koffiekamer van De Meestoof in Sint-Annaland. Iedereen is welkom, de koffie staat klaar. 

 

Te koop: Tholen, stad en eiland 

Onder de titel Tholen, stad en eiland is in 1966 bij Van Benthem & Jutting te Middelburg een 

map uitgegeven met daarin prenten en kaarten van het eiland Tholen. Aanleiding was de 

viering van 600 jaar stad Tholen.  

Uit een erfenis is Lidwien Slotboom uit Deventer in het bezit gekomen van zo’n map, waarin 

overigens 2 prenten ontbreken: gezicht op de stad Tholen, en gezicht in Oud-Vossemeer. 

Aangezien zij niets met Tholen heeft, biedt mevrouw Slotboom de map te koop aan. 

Geïnteresseerden kunnen met haar contact opnemen: Karkiet 33, 7423 CJ Deventer, tel. 06-

24715182. 

 

Klompenmaker 

Wie van onze leden heeft wel eens gehoord van het klompenbedrijf van de heer Nijs in 

Tholen? Informatie daarover is welkom bij het bestuur. 

 

Nieuwe leden 

In het afgelopen kalenderjaar mochten we de volgende personen verwelkomen als lid: L. de 

Korte, A.A.M. de Jonge, M. Schot, fam. Van den Berge-Schot en A. Stoutjesdijk uit Tholen; 

mevr. A.F. van Nieuwenhuijzen en M.C. Slootmaker uit Poortvliet; mevr. C. de Ruijter en 

fam. Van der Werff-Slager uit Scherpenisse; G.J. Hoek uit Sint-Maartensdijk; mevr. A.E. 

Soeters uit Stavenisse; C. Scherpenisse, J. Vermaas, M.J. Kaljouw, P.J. Westdorp, A.W. 

Goedegebuure, mevr. K. van Winkelen-van Vossen, J.L. Goedegebuure en J.W. Westdorp uit 

Sint-Annaland; mevr. J.M. Blaas uit Vlierden; G.J. Gerestein uit Middelburg; A. Neele uit 

Amsterdam; J.G. Sival-Goedhart uit Zwijndrecht; fam. Koene uit Bergen op Zoom; mevr. W. 

Kloet uit Deventer. 

 

Genealogische dagen 

Voor mensen die belang stellen in familieonderzoek, staan enkele interessante bijeenkomsten 

op het programma. Het genealogische centrum Goeree-Overflakkee organiseert op zaterdag 3 

maart een genealogische dag in het gebouw van ISGO/streekarchief aan de Dwarsweg in 

Middelharnis. Tussen tien en vier uur is iedereen welkom. 

En de werkgroep genealogie van heemkundekring Halchterth te Halsteren organiseert op 

zaterdag 31 maart een genealogische dag. Hier kan men tussen twaalf en vier uur terecht in 

het heemhuis Hof van Ram aan de De Beeklaan. 

 

Kleine cultuurhistorische elementen 

In onze provincie spant de stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) te Goes zich in om 

kleine elementen in het landschap met een cultuurhistorische waarde in ere te herstellen. Het 

kunnen toegangshekken, regen- of welputten, varkens- of hondenhokken, aardappelkelders, 

makelaars op schuren en dergelijke zijn. Maar ook grenspalen of oude, in onbruik geraakte 

begraafplaatsen. In 2005 is bijvoorbeeld in Sint-Maartensdijk een verzamelput voor brongas 

op een erf hersteld. Eigenaren kunnen elementen aanmelden (informatie tel. 0113-230936), 

waarna ze worden beoordeeld en geselecteerd. Er zijn subsidiemogelijkheden, waarbij van de 

eigenaar meestal een bijdrage wordt verwacht van 50%. Overige voorwaarden en een 

inschrijfformulier zijn verkrijgbaar bij SLZ. Via onze kring is bijvoorbeeld afgelopen jaar een 

bijdrage verkregen voor herstel van het kolenhok bij het oude gemaal de Schelphoek. z.o.z. 


