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Lezing 

Op maandag 5 november spreekt Sandra Dobbelaar van stichting Landschapsbeheer Zeeland 

voor onze kring. Iedereen is welkom in De Wellevaete te Sint-Annaland, aanvang half acht. 

Mevrouw Dobbelaar gaat in haar lezing in op het landschap en bijzondere elementen daarin. 

Ze zal met name vertellen over begraafplaatsen. Dat is een project van de stichting, die een 

aantal jaren geleden al de beplanting herstelde op de oude begraafplaats bij Schakerloo.  

 

Inloopdag 

Op zaterdag 10 november is het weer zover: de halfjaarlijkse inloopdag. Dit keer zijn we in 

Stavenisse, in de Elenahof. Daar is met name onze fotowerkgroep met het nodige materiaal 

aanwezig. Oude schoolfoto’s van Stavenisse zijn er ook te zien, gepresenteerd door fam. De 

Rijke. En Frank Kousemaker is er met een collectie oude portretfoto’s. De werkgroep is altijd 

geïnteresseerd in Thools beeldmateriaal. Het kan in de Elenahof ter plekke gescand worden. 

Naast de foto’s kan er naar voorouders gespeurd worden in de klappers op de Thoolse 

burgerlijke stand. Tenslotte zijn uitgaven van de heemkundekring te koop. Iedereen is 

welkom tussen tien en vier uur. 

 

Uit het bestuur 

Verschillende activiteiten hebben we de afgelopen maanden achter de rug. In de eerste plaats 

de braderie in Sint-Annaland, waar onze stand bij De Meestoof dit keer aan de straat stond. 

Velen hebben een kijkje genomen in de fotoboeken en publicaties. Er was ook een 

fotoraadwedstrijd, maar die was blijkbaar aan de moeilijke kant. Acht mensen deden mee, 

vogelvereniging Vogelvreugd had 20 van de 22 foto’s goed en won een cadeaubon. 

Vervolgens de Open Monumentendag, die met bijzonder goed weer opnieuw velen naar 

Tholen trok. We vonden drie eigenaren van monumentale panden bereid om ze dit jaar voor 

het publiek open te stellen. Veel tijd is er gestoken in het fotograferen van 20e eeuwse 

monumentale panden in de verschillende woonkernen. De plaatjes werden gebruikt voor een 

brochure/route én voor de lezing van architect Sturm op de openingsbijeenkomst die in 

samenwerking met de gemeente is georganiseerd. Op deze bijeenkomst deelde wethouder 

Van Dis mee, dat de gemeente vanaf volgend jaar een structureel bedrag voor de organisatie 

van Open Monumentendag in de begroting gaat opnemen. Dat stemt ons tevreden. Door 

omstandigheden konden op de monumentendag de kanonnen in Tholen niet afgevuurd 

worden en was er ook geen jeugdstadswandeling. 

En dan maakten we een excursie naar Zierikzee. Met 19 deelnemers was de belangstelling 

boven verwachting. Onder leiding van een gids wandelden we door de fraaie stad en ook 

bezochten we het stadhuismuseum. De zonnige middag werd afgesloten op een terras. 

Vertegenwoordigers van het bestuur woonden in Zierikzee een regiobijeenkomst bij met 

betrekking tot het Jaar van het religieus erfgoed (2008) en in Stavenisse een vergadering over 

de organisatie van een culturele dag.        z.o.z. 



 

Nieuwe leden 

In de vorige nieuwsbrief hebben we u opgeroepen om leden aan te brengen voor de 

heemkundekring. Daar is flink op gereageerd….. Niet dus!! Niettemin hebben bestuursleden 

sindsdien vier nieuwe leden aangedragen. Mocht u in uw omgeving mensen kennen met 

belangstelling voor het Thoolse verleden, attendeer ze dan op de heemkundekring. Voor 

slechts 12 euro per jaar is men lid van onze vereniging. 

Naast de gemelde groei met vier leden, moeten we u helaas het overlijden melden van de heer 

A. Lindhout te Zoetermeer. Hij is drie jaar lid geweest van onze club. We hebben zijn familie 

ons medeleven betuigd. 

 

Begraafplaatsen 

Ons bestuurslid Magda Geluk oriënteert zich momenteel op de mogelijkheden om graftekens 

op de Thoolse begraafplaatsen te fotograferen en zo een bestand op te bouwen. Mochten er 

leden zijn die ideeën hebben, of belangstelling om hieraan mee te werken, dan kunnen zij zich 

melden bij het bestuur. De bedoeling is, om de verzamelde gegevens te publiceren op de 

website www.zerken.nl. Op deze site staan al gegevens uit de Alblasserwaard en van Goeree-

Overflakkee. Tholen zou, ook voor genealogisch onderzoek, een goede aanvulling zijn. 

 

Enquête tradities 

Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur is geïnteresseerd in tradities. Want 2009 wordt 

het Jaar van de tradities. Het centrum wil een top 100 samenstellen van belangrijke tradities in 

ons land. Onder tradities verstaat men gewoonten die van generatie op generatie worden 

doorgegeven. Vaak zijn het heel gewone dingen, zoals beschuit met muisjes bij een geboorte. 

Het centrum wil een boek uitgeven over de belangrijkste gebruiken met hun historisch 

verhaal. Daarom vraagt ze mensen om aan te geven wat ze de tien belangrijkste tradities en 

rituelen vinden. Dit kan met een enquêteformulier, dat via e-mail aangevraagd kan worden bij 

ncv@volkscultuur.nl of gedownload kan worden via www.volkscultuur.nl. 

 

Zeeuwse klapbank 

In de maanden november en december komt De Zeeuwse Klapbank naar Tholen. Een 

multimediale presentatie waarin de verschillende dialectgroepen van het Zeeuwse taalgebied 

belicht worden. Dit gebeurt aan de hand van geluidsfragmenten, taalkaarten en foto’s. De 

stichting cultureel erfgoed Zeeland wil met deze expositie een juist beeld tonen van de aard en 

de waarde van de traditionele dialecten. De presentatie zal te zien zijn in de bibliotheek in 

Tholen. 

Een ander nieuwtje op dialectgebied is, dat afgelopen maand het Zeeuws etymologisch 

woordenboek is verschenen. Samensteller dr. Frans de Brabandere gaat in dit werk in op de 

herkomst van Zeeuwse woorden. Het 400 bladzijden tellende boek kost 39,90 euro en 

verschijnt bij uitgeverij Atlas in Amsterdam. 
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