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Jaarvergadering
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Deze vindt
plaats op maandag 10 maart a.s. in gemeenschapscentrum De Wellevaete, Hoenderweg te
Sint-Annaland. Aanvang 19.30 uur.
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Verslag ledenvergadering 5 maart 2007 (bijgevoegd)
4. Jaarverslag secretaris (bijgevoegd)
5. Financieel verslag
6. a) Verslag kascommissie
b) Verkiezing kascommissie
7. Begroting 2008
8. Bestuursverkiezing
Periodiek aftredend zijn de dames D. van Dijke en M. Geluk, en de heer C. Kleppe.
Laatstgenoemde stelt zich niet herkiesbaar.
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen tot de aanvang van de vergadering
aangemeld worden bij de secretaris.
9. Rondvraag
10. Sluiting
11. Pauze
12. Lezing door schrijver/journalist Kees Slager.
Cursus geschiedenis
Op ons initiatief is een inleidende cursus streekgeschiedenis in voorbereiding die komend
najaar wordt gegeven. Tijdens zeven cursusavonden en een excursie komen uiteenlopende
onderwerpen aan bod. We werken hierbij samen met het gemeentearchief Tholen, stichting
cultureel erfgoed Zeeland en zustervereniging Philippuslandt. Nadere informatie volgt.
Nieuwe leden
Het afgelopen kalenderjaar mochten we de volgende nieuwe leden verwelkomen: J.C.L.
Clijsters, J.E.M. Mees en boekhandel Dieleman te Tholen; M.J. Klippel en ds. M. van Kooten
te Scherpenisse; H.H. Vinkeles Melchers en J.C. de Korte te Sint-Maartensdijk; A Verheul te
Sint-Annaland; M. Moerland en A.J. Zwerus te Stavenisse; M. Ponse te Berkel en Rodenrijs.
z.o.z.

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. Dit is de planning:
19 april inloopdag Oud-Vossemeer
Eerste week juni lezing
9 augustus braderie Sint-Annaland
13 september Open Monumentendag
27 september excursie
Laatste week oktober, lezing religieus erfgoed
8 november inloopdag Sint-Annaland
Verder richt de fotowerkgroep, op verzoek van de bibliotheek, in maart een tentoonstelling in
in de bieb aan de Abr. Beeckmanlaan in Tholen. Het thema is ‘Oude mensen en letteren’.
Schenkingen
Het afgelopen jaar zijn we geregeld verrast door mensen die ons boeken en tijdschriften
schonken. De collectie groeit gestaag en we schaffen daarom enkele nieuwe kasten aan. Ook
oude foto’s worden geregeld aangeboden om er afdrukken van te maken. Alle schenkers
worden hartelijk bedankt. Het mag duidelijk zijn: wie boeken, documenten of foto’s heeft die
op Tholen betrekking hebben, en er vanaf wil, kan bij de heemkundekring terecht.
Een voorbeeld: recent kregen we 85 handgeschreven pagina’s met de evacuatieadressen en
namen – allemaal in Tholen – van inwoners van Stavenisse en Sint-Annaland. Deze lijsten
zijn zo’n 30 jaar geleden in Kloetinge uit het oud papier gered en al die tijd bewaard.
Krantenbank
Sinds half januari is via internet de website www.krantenbankzeeland.nl in de lucht. Hierop
kunt u kennis nemen van kranten die vroeger in de provincie verschenen. Het bijzondere is,
dat ze via het ingeven van trefwoorden digitaal doorzoekbaar zijn. Inmiddels zijn twee
kranten te raadplegen: de Thoolsche en Ierseksche Courant (1883-1950, met hiaten) en de
Zierikzeesche Nieuwsbode (1844-1998). In beide bladen is volop berichtgeving over Tholen
te vinden. Het project, een samenwerking van de Zeeuwse Bibliotheek en zes archiefdiensten,
moet in 2010 afgerond zijn. Op dat moment zullen ruim 700.000 krantenpagina’s online
staan. Bladen die nog volgen, zijn onder meer de Zierikzeesche Courant, de Goesche Courant
en het Noord-Bevelands Nieuws- en Advertentieblad.
Uit het water gered
Dit is de titel van een boek waarin 25 mensen die de watersnood hebben meegemaakt,
vertellen over een voorwerp dat de ramp heeft doorstaan en – soms pas jaren later – terug in
hun bezit is gekomen. Marga Haas interviewde hen – er zijn drie mensen bij die destijds op
Tholen woonden – en Corien de Witte fotografeerde hen mét het betreffende voorwerp.
‘Uit het water gered’, een uitgave van De Koperen Tuin, telt 104 blz. en kost 19,50 euro.
Schrijver vertelt
In de bibliotheek aan de Abr. Beeckmanlaan in Tholen vertelt op dinsdag 18 maart Anton
Valens over zijn debuutroman ‘Meester in de hygiëne. Tragikomische verhalen uit de praktijk
van de thuiszorg’. Rond de hoofdpersoon Bonne, die in Amsterdam woont en bij de thuiszorg
werkt, zijn negen verhalen geschreven in een droge stijl met Gerard Reve-trekjes. De
schrijver, Valens, combineerde zijn studie kunstschilderen met een baan bij de thuiszorg in
Amsterdam.
De lezing in de bibliotheek begint om 20.15 uur, toegangskaarten kosten 3,50 euro.
z.o.z.

