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NIEUWSBRIEF

Nummer 28, januari 2011

Wensen
Het bestuur wenst alle leden een goed en gezond 2011 toe.
Het afgelopen jaar mochten we 42 nieuwe leden begroeten (22 individueel en tien met een
gezinslidmaatschap). Het ledental nadert inmiddels de 300. Op 31 december stond de teller op
292, namelijk 142 individuele leden en 75 met een gezinslidmaatschap. De verdeling is als
volgt: Tholen 90, Sint-Annaland 44, Sint-Maartensdijk 35, Stavenisse 26, Poortvliet 16,
Scherpenisse 15, Oud-Vossemeer 14, Sint Philipsland 2, en buiten Tholen 50 leden.
Overledenen
Twee van onze leden zijn ons het afgelopen jaar helaas ontvallen, de heer J. Leune in SintAnnaland en de heer H. Elenbaas in Tholen. Ook drie leden die in 2009 zijn overleden, zijn
niet eerder in de nieuwsbrief genoemd: de heer L. Hage in Goes, de heer F. Boogaart in
Tholen en mevrouw C. Vercouteren in Tholen. Op deze plaats willen we hen memoreren, en
hun familie veel sterkte wensen.
Uitnodiging
Alle leden zijn op maandagavond 17 januari uitgenodigd in Oud-Vossemeer. De predikant ds.
Scheurwater wil ons daar de Hervormde kerk laten zien en vertellen over dit monumentale
gebouw. Aanvang 19.30 uur. De avond duurt, inclusief koffiepauze, tot ongeveer half tien.
Agenda
Noteert u vast dat op zaterdag 26 maart de volgende inloopdag wordt gehouden. We zijn dan
in de recreatiezaal van Maartenshof in Sint-Maartensdijk.
En als datum voor de jaarvergadering is voorlopig 4 april geprikt.
Munitiedump in Zeeland: weet u meer?
De provincie Zeeland maakt een kaart met gebieden van niet gesprongen explosieven (NGE)
en munitiedumpplaatsen uit de Tweede Wereldoorlog. Deze kaart kan de overheid gebruiken
wanneer er een bouwproject gestart wordt. Om te kunnen achterhalen waar er zich mogelijk
nog NGE en munitie kan bevinden, richt de provincie zich deels op mensen die de oorlog
hebben meegemaakt. Hun kennis en hulp is welkom om een goed beeld te krijgen van
dumpplaatsen. Daarom worden onder meer zorgcentra voor ouderen bezocht. Het
uiteindelijke doel is een veiligere leef- en werkomgeving voor de Zeeuwse bevolking.
Wie informatie meent te hebben die van belang is, kan contact opnemen met
projectondersteuner Hilanda de Bruine, tel. 0118-631053 of email ham.de.bruine@zeeland.nl
(telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 9 tot 12 uur) of projectleider Peter
Michielsen, tel. 0118-631950 of email. munitiedump@zeeland.nl.
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Terugblik activiteiten
Het laatste kwartaal van 2010 waren er de nodige activiteiten van onze heemkundekring. Dat
begon op 2 oktober met een excursie naar Bergen op Zoom. Een gids leidde een gezelschap
van zo’n twintig belangstellenden rond langs de Gevangenpoort, het oude stadhuis, de
Gertrudiskerk en de synagoge. Het was bijzonder interessant en de deelnemers kijken er met
plezier op terug.
Op 16 oktober waren we present op de Open archievendag in het gemeentehuis. Daar was –
hoewel de dag op zich drukker had mogen zijn - een goede belangstelling voor het oude
fotomateriaal van onze vereniging. En er werden leuke contacten gelegd.
Twee dagen later vertelde Ilona van der Weide over haar werk als archeologisch medewerker
van de Scez. Ook ging ze in op de vondsten die eerder dit jaar op een akker langs de Lageweg
in Poortvliet, nabij de Kadijk, zijn gedaan. Er was een goede belangstelling, maar het verhaal
werd als nogal technisch ervaren. Velen hadden meer informatie over de opgraving bij
Poortvliet verwacht.
De belangstelling voor de inloopdag in de Elenahof in Stavenisse, op 13 november, overtrof
alle verwachtingen. Het was flink druk met bezoekers die naast het fotomateriaal van de
heemkundekring grasduinden in de collectie portretfoto’s van Frank Kousemaker en de
klassenfoto’s van Flip en Mattie de Rijke. Ook de aanwezige indexen op de akten van de
burgerlijke stand werden geraadpleegd. Een heel gezellige dag, die ook een paar nieuwe leden
opleverde!
Dat over zoiets als een houten wagenwiel heel veel valt te vertellen, bewees de heer A. Dierkx
op 22 november. Hij wist er een boeiend geheel van te maken, met behulp van de
meegebrachte onderdelen en gereedschappen. Ook hier was de belangstelling goed te noemen,
met opvallend weinig dames in de zaal.
Statuten
In maart ging de ledenvergadering akkoord met een aanpassing van de statuten. Contact
daarover met de notaris, heeft ertoe geleid dat de complete statuten nog eens tegen het licht
zijn gehouden. Naast de goedgekeurde wijzigingsvoorstellen komt er een algehele ’update’ in
verband met inmiddels veranderde regelgeving. Een en ander zal dit voorjaar aan de
ledenvergadering voorgelegd worden.
E-mail
Als we u deze nieuwsbrief voortaan via e-mail kunnen toesturen in plaats van op papier,
scheelt dat het bestuur behoorlijk wat werk. En de vereniging bespaart het kosten. Dus een
oproep aan ieder die de papieren versie in de bus krijgt: geef uw e-mailadres door aan de
secretaris! (zie voorzijde)
Genealogische dag Halsteren
De werkgroep genealogie van de heemkundekring Halchterth te Halsteren zoekt mensen die
hun gegevens over voorouders of families willen exposeren op de Genealogische Dag. Deze
wordt op zaterdag 26 maart van 10 tot 4 uur georganiseerd in het heemhuis Hof van Ram, De
Beeklaan 29a te Halsteren. Deelnemers kunnen vanaf 9 uur ’s morgens terecht, aanmelden
graag voor 1 maart a.s. Dat kan bij dhr. A. Heeffer, tel. 076-5021418, email andre@heeffer.nl,
die ook verdere informatie kan verstrekken.
Belangstellende bezoekers zijn vanzelfsprekend ook welkom op deze dag, de toegang is
gratis.
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