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Cursus wonen in een historisch pand
Uitgebreide informatie over deze cursus, met inschrijfformulier, vindt u aan de achterzijde
van deze nieuwsbrief. Ze begint op maandag 2 november en kost voor leden 45 euro.
Lezing Tweede Wereldoorlog
Eind oktober is het 65 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Duitse bezetting van
Tholen. Aanleiding voor het bestuur om daar met een lezing aandacht aan te schenken. Op
dinsdagavond 20 oktober om acht uur zal de heer M. van Dijk uit Krabbendijke vertellen over
’Oorlogsvliegtuigen en hun bemanningen’, de luchtoorlog in Zuidwest-Nederland.
De lezing wordt gehouden in de kleine zaal van De Wellevaete te Sint-Annaland.
De lezing valt in de Week van de geschiedenis. Die week is er in de hal van het gemeentehuis
een expositie over WOII, tot stand gebracht door samenwerking van het gemeentearchief,
Philippuslandt, de Meestoof en onze vereniging.
In memoriam
De afgelopen tijd zijn ons enkele leden ontvallen. Begin dit jaar overleed onverwachts de heer
M. van den Dorpel uit Tholen, die vele jaren als vrijwilliger betrokken was bij de Open
Monumentendag. En nog niet zo lang geleden overleed mevrouw Schot-van der Vlies uit
Tholen. Wij wensen de familie sterkte.
Aan de weg getimmerd
De heemkundekring heeft de afgelopen maanden nadrukkelijk aan de weg getimmerd. Vooral
de fotowerkgroep had het druk. Allereerst waren we nauw betrokken bij de foto-expositie van
boerderijen in het gemeentehuis. Enkele panelen waren vervolgens gedurende vier zaterdagen
te zien in het oude gemeentehuis in Sint-Maartensdijk. Ze hangen momenteel in Maartenshof.
Foto’s over de landbouw werden getoond tijdens de oogstdemonstratie van Het Werkend
Trekpaard Zeeland in Scherpenisse. Die zijn nu in De Schutse Sint-Annaland te zien. Ook
waren we met een stand bij het streekmuseum aanwezig op de braderie in Sint-Annaland. Het
wierp allemaal zijn vruchten af. Want naast veel nieuwe foto’s, kwamen er de nodige
aanmeldingen van nieuwe leden. Daardoor hebben we inmiddels de 250 overschreden.
De organisatie/coördinatie van Open Monumentendag vergde ook weer het nodige werk. Dat
werd beloond met een bezoekersaantal van ongeveer 2250, het hoogste in jaren. Bijzonder
was de mini-expositie Op de kaart in verschillende monumenten, opgezet door het
gemeentearchief in samenwerking met de heemkundekring. Een dankwoord aan iedereen die
aan het succes van deze dag heeft bijgedragen, is zeker op zijn plaats.
Recent was onze jaarlijkse excursie. Achttien mensen bekeken in Dordrecht de monumentale
Grote Kerk, en de Calvijntentoonstelling die daar werd gehouden. De moeite waard. En mede
dankzij het mooie weer, de gezelligheid onder elkaar en het geslaagde diner aan het einde van
de dag kijken de deelnemers terug op een fijn uitje.
z.o.z.

Cursus wonen in een historisch pand
Onze heemkundekring organiseert samen met het Thools archief en de stichting cultureel erfgoed
Zeeland (Scez) een cursus Wonen in een historisch pand. Ze is vooral bedoeld voor mensen die iets
meer willen weten over de geschiedenis van hun (monumentaal of historisch) pand en de
woonomgeving. Maar ook geïnteresseerden in de geschiedenis van gebouwen zijn van harte welkom.
Het bezit van een pand roept vaak vragen op over vroeger: over de tijd van ontstaan, over de vaak
gecompliceerde bouwgeschiedenis en over soms kleurrijke bewoners van weleer. Dat bezit betekent
tevens een verantwoordelijkheid voor de toekomst, waarbij vragen over onderhoud en restauratie,
beleid en subsidie aan de orde komen. In deze cursus worden de uiteenlopende aspecten helder op een
rij gezet. Het is een cursus die, met vooral praktische informatie, hulp biedt aan bewoners en eigenaren
van monumentale/historische panden in de gemeente Tholen.
De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde.
Op de eerste cursusavond vertelt wethouder C. van Dis iets over het monumentenbeleid van de
gemeente Tholen. Gemeentearchivaris Fred van den Kieboom gaat hierna in op de geschiedenis van
Tholen met zijn steden, dorpen en monumenten. Aan de hand van concrete Thoolse voorbeelden zal
architect Erik Jan Brans een volgende keer onthullen welke geheimen over de bouwgeschiedenis van
een huis opgesloten kunnen liggen in het pand zelf. Hoe aan de hand van archiefstukken de
geschiedenis van een monument of historisch gebouw en de bewoners ontrafeld kan worden, wordt
toegelicht door de gemeentearchivaris. Wim Jakobsen van de Monumentenwacht Zeeland gaat aan de
hand van voorbeelden in op vragen rond onderhoud, restauratie en advies. Vragen op het terrein van
(gemeentelijk) monumentenbeleid, beschermde stadsgezichten, welstand en subsidiemogelijkheden –
waarmee eigenaren en bewoners geconfronteerd kunnen worden – worden door een medewerker van
de gemeente beantwoord. En Sandra Dobbelaar van de stichting Landschapsbeheer Zeeland informeert
over flora en fauna in, op en rond monumentale gebouwen, en vertelt over maatregelen die getroffen
kunnen worden. In het programma is een uitstapje opgenomen door Tholen, met bezoeken aan en
toelichting in het Huis Lichtenbergh aan de Markt en molen De Verwachting aan de Vlasmarkt.
De cursus beslaat zes maandagavonden op 2, 9, 16, 23 en 30 november en 7 december, steeds van
19.30 tot 21.30 uur. De excursie is op zaterdag 14 november. De gemeente stelt voor deze cursus
ruimte beschikbaar in het gemeentehuis, aan de Hof van Tholen in Tholen.
Deelname kost voor leden van de heemkundekring € 45,- en voor niet-leden € 60,-. Het verschuldigde
bedrag kan bij aanmelding overgemaakt worden op bankrekening 30.30.31.883 van heemkundekring
Stad en Lande van Tholen te Sint-Annaland, of op de eerste cursusavond contant worden voldaan.
Aanmelden vooraf is noodzakelijk. Het onderstaande aanmeldingsformulier kunt u sturen naar
heemkundekring Stad en Lande van Tholen, Burg. Versluijsstraat 34, 4698 AS Oud-Vossemeer. Of
aanmelden per email: secretaris@heemkundetholen.nl.
Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij de voorzitter, Wally Blaas, tel. 0166-602709.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------AANMELDINGSFORMULIER.
Ondergetekende meldt zich aan voor de cursus Wonen in een historisch pand en zal de verschuldigde
kosten overmaken dan wel op de eerste cursusavond voldoen.
De heer/mevrouw.…………………………………………………………………………….
Adres………………………………………………………………………………………….
Postcode ……………………… Plaats ………………………………………………………
Telefoon ……………………… E-mail………………………………………………………
Is wel/geen lid van HK Stad en Lande van Tholen. (Omcirkelen wat van toepassing is)
Datum:…………………………….

Handtekening:…………………….

(z.o.z.)

