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Voorwoord
Na de zomervakantie breekt een drukke periode aan. Tijd daarom voor een nieuwsbrief, nadat
de laatste alweer een jaar geleden is verschenen. U kunt hierin lezen wat er de komende
maanden allemaal op stapel staat. Het bestuur hoopt velen van u bij één of meer van deze
activiteiten te ontmoeten.
Ook de afgelopen maanden hebben we niet stilgezeten. Stad en Lande van Tholen
presenteerde zich zoals gebruikelijk op de braderie in Sint-Annaland, en eerder op de
boerendag van streekmuseum De Meestoof. De fotowerkgroep verzorgt op verschillende
plekken kleine exposities. We blijven intensief betrokken bij een project van de Heidemij om
met kunst in de openbare ruimte de verdwenen Thoolse havens te verbeelden. Ook in een
gemeentelijke klankbordgroep m.b.t. herstel van de stadswallen in Tholen leveren we onze
inbreng, net als in een werkgroepje dat zich buigt over de mogelijkheden van openstelling van
méér Thoolse monumenten. En ten aanzien van het ontwerp-bestemmingsplan Tholen-Noord
hebben we een zienswijze ingediend (z.o.z.). De open Monumentendag, voor het eerst
uitgebreid met een activiteit voor de basisscholen, is inmiddels achter de rug. De
heemkundekring coördineert deze voor de gemeente Tholen. Op zaterdag 16 oktober doen we
mee aan een open dag van het gemeentearchief in het kader van de Week v.d. Geschiedenis.
Excursie
Het jaarlijkse uitje gaat op zaterdagmiddag 2 oktober naar Bergen op Zoom. Hier krijgen we
een stadswandeling onder leiding van een gids, waarbij we de Gevangenpoort, het oude
Stadhuis, de Gertrudiskerk en de Synagoge bezoeken. Tussendoor pauzeren we een uurtje om
iets te drinken, en we sluiten ook af met een gezamenlijk drankje. De stadswandeling begint
om één uur. We willen om 12.15 uur vertrekken vanaf de carpoolplaats aan de Nieuwe
Postweg bij Tholen (zoveel mogelijk met elkaar meerijden). De kosten per persoon bedragen
7,50 euro, inclusief entrees, eenmaal koffie en eenmaal een drankje. Opgave graag z.s.m.,
doch uiterlijk 27 september, bij de secretaris (contactgegevens zie hierboven).
Lezingen najaar
Op maandag 18 oktober is Ilona van der Weide-Haas bij ons te gast. Zij werkt bij de stichting
cultureel erfgoed Zeeland als adviseur archeologie, o.m. voor de gemeente Tholen. Als
zodanig was ze dit voorjaar betrokken bij een archeologische opgraving aan de Postweg bij
Poortvliet, de tot nu toe oudste vindplaats op Tholen. Ilona vertelt over de eerste resultaten
van deze opgraving en over haar werk voor de Scez.
De wagenmakerij staat centraal in een lezing op maandag 22 november. De heer A. Dierkx,
oud-leraar van een ambachtsschool, vertelt hoe de typisch Zeeuwse boerenwagen in elkaar
steekt. Op de werkbank demonstreert hij het in elkaar zetten van een wagenwiel.
Beide lezingen willen we bij u aanbevelen. Ze worden gehouden in De Wellevaete te SintAnnaland. Op 18 oktober beginnen we om acht uur, op 22 november om half acht.
z.o.z.

Jaarboek
Het jaarboek 2010 is verschenen. Het is een themanummer geworden naar aanleiding van de
viering van 600 jaar Oud-Vossemeer. Dat heeft in 60 bladzijden een aantal interessante en
lezenswaardige bijdragen over dit dorp opgeleverd. Elk lid dat de contributie voor dit jaar
heeft voldaan, krijgt het jaarboek gratis thuisbezorgd.
Inloopdag
De halfjaarlijkse inloopdagen leveren met name de fotowerkgroep een schat aan informatie
op. Daarnaast vindt het bestuur dit een prima middel om de naamsbekendheid van onze
vereniging op Tholen te vergroten. De eerstvolgende inloopdag is zaterdag 13 november in
Stavenisse, in de Elenahof. Iedereen is daar tussen tien en vier uur van harte welkom.
Braderie
De heemkundekring was in augustus, zoals gebruikelijk, met een stand bij De Meestoof te
vinden tijdens de braderie in Sint-Annaland. Er was veel belangstelling voor de mappen vol
oude foto’s. En we konden acht nieuwe leden inschrijven. Bezoekers konden raden naar twee
afbeeldingen van Sint-Annaland uit de jaren dertig en vijftig. Het betrof de achterkant van
inmiddels verdwenen huizen aan de binnenkant van de Ring, en de doorbraak van de
Cureestraat naar de Hoenderweg. Er deden veertien mensen mee aan deze quiz, als winnaar is
mevrouw S. Gaakeer-Scherpenisse uit Roosendaal getrokken.
Tholen-Noord
Drie jaar geleden maakten we bij de gemeente onze bedenkingen kenbaar tegen de
structuurvisie voor Tholen-Noord. In navolging daarvan hebben we nu ook onze zienswijze
ingediend op het ontwerp-bestemmingsplan. Kort gezegd komt het er op neer dat de
heemkundekring een betere invulling voorstaat van het gebied Slachtveld. We pleiten voor het
afgraven van de in de jaren vijftig van de vorige eeuw aangelegde oprit naar de brug over de
Eendracht, die dwars door het noordoostelijke bolwerk van de stad is aangelegd. En voor het
maken van een nieuwe toegang naar de stad vanaf de Wattstraat naar de Eendrachtsweg.
Verder gaan we in op het bebouwen van de terreinen langs de bestaande oprit Ten Ankerweg,
de mogelijkheid van het realiseren van vijf bouwlagen op de Wal en de hoogte van de
bebouwing in het plan – tot 20 meter bij de voormalige Timpa. Ook het verleggen van de
geplande waterpartij stellen we in onze zienswijze aan de orde.
Thools dictee
De stichting Oud-Vossemeer 600 jaar organiseert op woensdag 3 november voor de eerste
keer het Groot dictee der Thoolse taal. Liefhebbers van dialect worden uitgenodigd om mee te
doen. Zij kunnen zich aanmelden via een brief/email, waarin ze uitleggen waarom ze mee
willen doen (liefst in dialect). De opzet is een gezellige avond te organiseren, dus mensen
moeten zich zeker niet laten weerhouden om mee te doen. Voorzitter van de jury zal onze
commissaris van de koningin Karla Peijs zijn.
Ook het publiek wordt nauw bij de streektaal betrokken, want dat speelt een publieksspel.
Daarnaast is er een origineel muzikaal intermezzo, óók in dialect. De avond wordt gehouden
in dorpshuis de Vossenkuil in Oud-Vossemeer. Meedoen is gratis, men kan zich aanmelden
via www.thoolsdictee.nl, waar ook meer informatie is te vinden. Wie het evenement wil
bijwonen, kan vanaf 27 september een toegangskaart kopen. Deze kost 2,50 euro. De
opbrengst gaat volledig naar het goede doel dat de stichting Oud-Vossemeer 600 jaar steunt:
een scholenproject in Brazilië.
z.o.z.

