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NIEUWSBRIEF   Nummer 3, maart 2003 

 

 

Jaarvergadering 

Hierbij nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Deze 

vindt plaats op dinsdag 15 april a.s. in De Wellevaete te Sint-Annaland. Aanvang 19.30 uur. 

 

Agenda: 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

3. Verslagen ledenvergaderingen 25 april en 28 november 2002 (bijgevoegd) 

4. Jaarverslag secretaris (bijgevoegd) 

5. Financieel jaarverslag 

6. Begroting 2003 

7. Verslag kascommissie 

8. Verkiezing kascommissie 

9. Bestuursverkiezing. Kandidaat voor het bestuur is de heer H. Geluk uit Tholen. 

Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 12 april aanmelden bij de secretaris. 

10. Jaarprogramma en werkgroepen 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

Pauze. 

 Aansluitend houdt de heer G.W. Smallegange een dia-lezing over Zeeuwse boerderijen. Bij 

dit gedeelte van de avond zijn ook niet-leden van harte welkom. 

 

Excursie 

Tot uiterlijk dinsdag 15 april kunnen belangstellenden zich melden voor onze eerste excursie. 

Deze vindt plaats op zaterdag 19 april a.s. (nieuwe datum!). 

De reis gaat naar de vestingstad Willemstad, waar ons lid Simon Nieuwkoop ons zal 

rondleiden. Het vertrek is om 13.30 uur stipt vanaf de carpoolplaats bij de stoplichten op de 

Nieuwe Postweg in Tholen. Het vervoer is met eigen auto’s, waarbij er zoveel mogelijk met 

elkaar kan worden meegereden. Aan de excursie zijn geen kosten verbonden. Verteer is voor 

eigen rekening. 

Opgave bij Theo Korevaar, tel. 0166-662354. 

 

Agenda 

14 juni Boerderijenexcursie op Tholen en Sint-Philipsland (z.o.z.) 

14 juni Open tuinen dag. 

28 juni Activiteit ZLTO op landschapscamping en boerderij Kruijtenburg te Poortvliet i.v.m. 

Week van het platteland. Onze kring staat daar met een stand (z.o.z.). 

6 sept. Genealogische contactdag Zeeland, Zeeuws Archief te Middelburg. 

13 sept. Open monumentendag. 

            z.o.z. 



Hulp gevraagd 

Ons lid Henk Geluk is druk in de weer met de voorbereidingen voor zaterdag 28 juni, de 

ZLTO-activiteit rondom de Week van het platteland. Hij verzamelt daarvoor onder meer oude 

foto’s van boerderijen, die in de stand van onze kring te zien zullen zijn. Henk zoekt mensen 

die hem bij de voorbereidingen willen helpen: tel. 0166-604145. Ook mensen die op die 

betreffende zaterdag de stand willen bemensen, zijn welkom. 

Bij deze nieuwsbrief treft u een door ons lid Willem Heijbroek geschreven verhaal aan over 

boerenbedrijven op Tholen.  

 

Werkgroepen 

De eerste werkgroepen zijn van de grond gekomen. 

In februari had de werkgroep genealogie (voorouderonderzoek) de primeur. De eerste 

bijeenkomst was met zeven belangstellenden. Inmiddels is de tweede avond achter de rug. 

Voorlopig komt de groep maandelijks bijeen aan huis bij ons bestuurslid Magda Geluk. 

 

In maart vergaderde de werkgroep waterstaatkunde – ze telt drie personen - voor het eerst. 

Deze werkgroep duikt in de geschiedenis van de polders op het eiland. Plaats van samenkomst 

is vooralsnog de woning van de voorzitter. 

 

Boerderijenexcursie op Tholen en Sint-Philipsland 
ZATERDAG 14 JUNI   
Vertrek bussen om 10 uur vanaf station Bergen op Zoom (op een eventuele vertraging van 

intercity uit Amsterdam wordt gewacht); terug circa 16.30 uur. 
Kosten bedragen 25 euro per persoon, inclusief lunch, te voldoen in de bus.  
Opgaven bij: E. Goossen, Langeweg 42, 4675 RM Anna Jacobapolder, tel. 0167-573972, 
e-mail: e.goossen@pplanet.nl  

Programma: 
10.30 Stop op Tholen (bushalte Ten Ankerweg/Molenvlietsedijk) 
          Stadszicht en Luchtenburg 

’t Huis Vermuyden , Schelphoek en stoomgemaal. 
11.00 Poortvliet boerderijtuin bezoek. 

 St.-Maartensdijk, Reigersburg en de Rampaert. 
 Stavenisse/St.-Annaland, arbeiderswoningen, Nooit  Gedacht en Ravensoord. 

12.30 St.-Annaland museum de Meestoof, lunch.  
          Rondleiding expositie ‘Boeren op goede gronden’. 
14.30 Johanna Maria, Candia, en de Enige Dochter. 
15.15 St.-Philipsland Hollands Hoeve, Nicke en Rumoirt. 
  Bezoek eendenkooi. 
16.30 Terug bij station Bergen op Zoom. 

 

Genealogische contactdag Halsteren 

Op zaterdag 29 maart – van 12 tot 4 uur - wordt in Halsteren (de Wittenhorst, Schoolstraat 6) 

voor het eerst een genealogische contactdag gehouden, georganiseerd door de werkgroep 

genealogie van heemkundekring Halchterth. De bedoeling ervan is om zoveel mogelijk 

mensen actief te betrekken bij deze vorm van vrijetijdsbesteding. Een twaalftal genealogen is 

met gegevens aanwezig. Ze vertellen de bezoekers graag iets meer over hun stamboom of 

kwartierstaat. Verder zijn er collecties bidprentjes en boeken aanwezig en een computer met 

daarin gegevens van zo’n 130.000 personen uit West-Brabant en Tholen. 


