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Excursie 
Ons jaarlijkse uitstapje is gepland op zaterdagmiddag 27 september. We bezoeken eerst de 
Krammersluizen in de Philipsdam, waar we – na ontvangst met koffie – een toelichting 
krijgen over rijkswaterstaat en de werking van de sluizen, gevolgd door een rondleiding over 
het complex (dames: geen naaldhakken!). De Krammersluizen hebben een uniek zout/zoet 
scheidingssysteem, dat moet voorkomen dat bij het schutten zoet water in de zoute 
Oosterschelde komt. De sluis is 280 m lang, 24 m breed en 6,5 m diep. 
Vervolgens rijden we naar het Watersnoodmuseum bij Ouwerkerk. Ook hier is er eerst een 
inleiding, en koffie met wat lekkers. In het in een caisson gevestigde museum zijn beelden en 
materialen te zien over de ramp, de hulpverlening en het herstelwerk. Journaalbeelden van 55 
jaar geleden, de eerste radioberichten, de namen van de slachtoffers. Op de leestafel verslagen 
van ooggetuigen, en krantenberichten. Een wisselexpositie geeft aandacht aan de rol van de 
kerken, en aan de manier waarop die verbonden waren met geëvacueerde gemeenteleden     
Van deelnemers wordt een bijdrage gevraagd van 5 euro. Aanmelden kan tot 20 september 
bij de secretaris: email secretaris@heemkundetholen.nl, of tel. 0166-672872 (na 18.30 u.). 
Het verzamelpunt is de carpoolstrook op de hoek van de Krabbenkreekweg en de Broekseweg 
bij Oud-Vossemeer. U dient hier om 13.00 uur aanwezig te zijn.  
 
Inloopdag 
Op zaterdag 1 november is er weer een inloopdag. Belangstellenden zijn tussen tien en vier 
uur welkom in De Vossenkuil, Bou Kooijmanstraat te Oud-Vossemeer. U kunt er grasduinen 
in de uitgebreide collectie van de fotowerkgroep. Hebt u zelf oude foto’s, dan is de werkgroep 
geïnteresseerd. Ze wil ze graag scannen, wat ter plekke kan gebeuren. 
Wie geïnteresseerd is in zijn voorgeslacht, kan indexen op de akten van de burgerlijke stand 
vanaf 1811 (van Tholen en Sint-Philipsland) raadplegen.  
   
‘In Beeld’ in Grote Kerk 
In de Grote Kerk in Tholen is – in de koorkerk – van vrijdag 12 t/m zaterdag 27 september de 
fototentoonstelling ‘In Beeld’ te zien. Uit werk van Zeeuwse amateurfotografen zijn 40 foto’s 
geselecteerd die worden getoond op een formaat van anderhalf bij één meter. Ze geven de 
visie weer van de makers op cultuur, wereldbeeld en religie. De expositie voert de bezoeker 
mee naar betekenisvolle plekken in binnen- en buitenland waar mensen hun religieuze 
ervaring vormgeven en beleven. Mensen, beelden, symbolen en rituelen komen voorbij. De 
expositie – in het kader van het Jaar van het religieus erfgoed – is gratis toegankelijk, en te 
zien op maandag t/m zaterdag, van 13.30 tot 17 uur.  
Ter gelegenheid van dat jaar zijn er ook nog twee concerten van het koor Studium Chorale in 
de Grote Kerk. Op 15 november worden werken uitgevoerd van de 20ste eeuwse componisten 
Margreeth Chr. de Jong en Daan Manneke. En op 12 december is vocale muziek uit de 
renaissance te beluisteren, o.a. werk van de in Tholen geboren Ghiselain Danckerts. z.o.z. 



Emailadres 
Wanneer er leden zijn die deze nieuwsbrief voortaan liever per email dan op papier 
ontvangen, dan kan dat. Geef in dat geval uw emailadres door aan het secretariaat (zie boven). 
Voor het bestuur scheelt het werk, en het bespaart ook kosten. 
    
Cursus volgeboekt 
De cursus Inleiding op de streekgeschiedenis blijkt een voltreffer. Het aantal aanmeldingen 
overtrof alle verwachtingen, binnen de kortste keren was het maximale aantal deelnemers 
bereikt. Er is een flinke wachtlijst voor een eventueel vervolg, indien mogelijk komend 
voorjaar.  
Op maandag 29 september is de eerste avond, om 19.30 uur in het gemeentehuis, Hof van 
Tholen, in Tholen. De volgende data zijn 6, 20 en 27 oktober en 3, 10 en 17 november. En op 
zaterdag 18 oktober is een stadswandeling met gids gepland.  
 
Open Monumenten 
Op zaterdag 13 september is het weer zover; tussen tien en vijf uur zal een flink aantal 
Thoolse monumenten de deur open zetten voor het publiek. Per plaats zijn de volgende 
gebouwen te bezichtigen. 
Tholen: voormalig stadhuis, molen De Hoop, Grote Kerk, Rooms-Katholieke kerk, Christelijk 
Gereformeerde kerk, Rehobothkerk. 
Oud-Vossemeer: ambachtsherenhuis, Hervormde kerk, Rooms-Katholieke kerk. 
Sint-Annaland: Hervormde kerk, streekmuseum De Meestoof. 
Stavenisse: Hervormde kerk, korenmolen, boerderij Den Roosentuyll (Buurtweg), 
fundamenten slot (Bos). 
Sint-Maartensdijk: Maartenskerk. 
Scherpenisse: Hervormde kerk. 
Poortvliet: Hersteld Hervormde kerk. 
Sint-Philipsland: Hervormde kerk.  
In Halsteren is, in het oude raadhuis aan de Dorpsstraat, op deze dag een fototentoonstelling te 
zien over de Thoolse brug. 
 
Archievendag 
Op 11 oktober is de jaarlijkse landelijke archievendag. In het Zeeuws Archief te Middelburg 
worden dan gratis rondleidingen verzorgd door de depots: om 12.05 u., 13 u., 14 u. en 15 u. 
Verder kunt u in de studiezaal met uw vragen, of voor advies over het in bewaring geven van 
documenten en foto’s, terecht bij experts. Ook is er een expositie te zien ‘Veelstromenland – 
Kerken en godsdiensten in Zeeland’. De auteur Arthur Japin geeft die middag om vier uur een 
lezing ‘Liefde in archieven’, in de Hofpleinkerk tegenover het archief. Hiervoor bedraagt de 
entree 5 euro.  
 
Prentenkabinet 
De voormalige expositieruimte in De Drvkkery aan de Markt 51 te Middelburg heeft een 
nieuwe bestemming als Prentenkabinet. Dit stelt een wisselende selectie hoogwaardige 
reproducties van Zeeuwse historische prenten, kaarten, foto’s en ansichten beschikbaar uit de 
collecties van het Zeeuws Archief. Naast keuze uit de getoonde reproducties, is het mogelijk 
om van een afbeelding uit de digitale beeldbank (Zeeland in Beeld) van het Zeeuws Archief 
(zelf op de pc zoeken in www.zeeuwsarchief.nl/afbeeldingen) bij de Drvkkery een reproductie 
te bestellen.  
 
            z.o.z. 


