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Logo vernieuwd
Na ongeveer zeven jaar was in de ogen van het bestuur ons logo toe aan vernieuwing. Een
professioneel ontwerpster heeft het bestaande concept een eigentijdser aanzien gegeven, met
kleuren. U ziet het resultaat bovenaan deze nieuwsbrief. Het door onze oud-voorzitter Ron
Wielinga gemaakte ontwerp blijft overeind: de contouren van de vijf eilandjes waaruit Tholen
is ontstaan in combinatie met de vorm van het huidige eiland. De kleur bruin is gebruikt voor
Tholen van vroeger, groen voor Tholen in het heden.
Voorzitterswissel
Een gedenkwaardige jaarvergadering, op 12 april jl. Na acht jaar in het bestuur, waarvan
zeven jaar als voorzitter, legde Wally Blaas zijn functie neer. Hij kijkt terug op een mooie
periode, maar vindt het tijd voor verjonging en frisse ideeën. De heemkundekring is onder
zijn leiding gegroeid naar 300 leden, heeft een plaats verworven in de Thoolse samenleving
en wordt herkend en erkend als overlegpartner. Voor zijn verdiensten is Wally, op voorstel uit
de vergadering, benoemd tot het eerste erelid van onze vereniging.
In de vacature is bij acclamatie Jaap Bout uit Tholen gekozen, die inmiddels de taak van
voorzitter op zich heeft genomen. Jaap is sinds 2005 lid van de heemkundekring, en oudgemeenteraadslid. Van zijn contacten bij de gemeente hoopt het bestuur een nuttig gebruik te
maken. De nieuwe preses heeft er in ieder geval zin in. De Thoolse geschiedenis en gebruiken
hebben zijn belangstelling, en de doelstellingen van de vereniging spreken hem aan.
De ledenvergadering stemde verder in met een wijziging van de statuten. Na een aanpassing
vorig jaar, vooral bedoeld om de zittingstermijn van de bestuursleden te verlengen naar vier
jaar, werd nu een update op voorstel van de notaris voorgelegd. De bevoegdheden van de
ledenvergadering zijn uitgebreid en duidelijker vastgelegd. Op 21 april is de akte gepasseerd.
Excursie
Voor ons jaarlijkse uitstapje wordt het programma momenteel uitgewerkt. Als datum is
zaterdag 24 september geprikt. We denken dan om 12.45 uur in Tholen te vertrekken naar
Zuid-Beveland. De bestemming: allereerst Hoeve Van der Meulen in ’s-Heer Abtskerke, een
gerestaureerde boerderij van Het Zeeuws Landschap. En aansluitend het Ambachtscentrum in
Goes. Nadere informatie over het programma en de kosten volgt nog. Belangstellenden
kunnen zich nu al aanmelden bij de secretaris
z.o.z.

Activiteiten
Het bezoek aan de hervormde kerk in Oud-Vossemeer, in maart was geslaagd. Dominee
Scheurwater wist op een erg onderhoudende manier te vertellen over met name de symboliek
in en het gebruik van dit monumentale gebouw. Leuk was het bijvoorbeeld, om te horen dat
de kerkenraad al tientallen jaren het aantal aanwezigen tijdens de kerkdiensten noteert. De
belangstelling voor de avond had beter gekund. Degenen die thuis bleven, hebben beslist heel
wat gemist.
De inloopdag diezelfde maand in Maartenshof te Sint-Maartensdijk trok een fors aantal
bezoekers die kwamen grasduinen in de collectie van de fotowerkgroep. De kring deed het
nodige nieuwe materiaal op, vaak met bijbehorende verhalen. Ook meldden zich enkele leden
aan. Al met al een geslaagde en gezellige dag.
Een succes was ook weer de lezing van Gerard Smallegange over boerderijen, op de
jaarvergadering. Zijn smakelijke verteltrant maakte dat het verhaal geen moment verveelde.
Het bestuur had ook verschillende zaken die aandacht vroegen. Het boog zich over de
geplande maatregelen bij de haven van Tholen in het kader van waterberging op het ScheldeRijnkanaal, over de toekomstige verzilting van het Rammegors, over het archeologiebeleid,
en over de Oranjekamer in Sint-Maartensdijk.
Convenant
Op 30 juni is in het gemeentehuis een convenant ondertekend m.b.t. de zorg voor de
cultuurhistorische bescheiden in de gemeente Tholen. Onze heemkundekring is
ondertekenaar, samen met zustervereniging Philippuslandt, streekmuseum De Meestoof en de
gemeente (het gemeentearchief). Er zijn afspraken gemaakt over wie welke materialen het
beste kan beheren. Dit om ze zo optimaal mogelijk te kunnen bewaren voor het nageslacht.
Ook is overeengekomen dat de deelnemers voor activiteiten kosteloos kunnen beschikken
over stukken uit elkaars collecties.
Monumentendag
Op zaterdag 10 september wordt in Tholen voor de 24ste keer (landelijk wordt het zilveren
jubileum gevierd) de Open Monumentendag gehouden. Er zijn enkele bijzondere elementen.
Zo informeren mensen van de Monumentenwacht Zeeland over hun werk, en ze laten zien
hoe ze een visuele inspectie uitvoeren aan de buitenkant van de toren van de Grote Kerk in
Tholen. Bij Poortvliet kan het voormalige stoomgemaal Oosterschelde bezocht worden, in
het kader van het landelijke thema ‘Oud gebouw, nieuw gebruik’. De molen in Poortvliet is
een nieuwkomer op de lijst van opengestelde monumenten.
Toezeggingen van openstelling zijn er op dit moment van:
Tholen: stadhuis, molen De Verwachting, molen De Hoop, Grote Kerk, R.K. kerk, boerderij
Huis Vermuyden en pand Markt 24. Oud-Vossemeer: ambachtsherenhuis, hervormde kerk en
R.K. kerk. Sint-Maartensdijk: Maartenskerk en molen. Poortvliet: kerk, molen en
stoomgemaal. Scherpenisse: kerk en molen. Stavenisse: kerk, molen, slotrestanten (Bos) en
hoeve De Roosentuyll. Sint Philipsland: molen.
Geprobeerd wordt nog om de lijst uit te breiden. Houd u de komende weken de media in de
gaten voor meer bijzonderheden over het programma. Het afschieten van de kanonnen bij de
Molenvlietsestraat als ‘openingssignaal’ is inmiddels al een leuke traditie geworden.
Ter gelegenheid van 25 jaar Open Monumentendag wordt de Monumenten Estafette
georganiseerd. 25 weken lang is er een veelbezocht monument gratis open voor het publiek.
Op zaterdag 20 en zondag 21 augustus is dat vlak in de buurt: het Markiezenhof te Bergen op
Zoom. Beide dagen kunt tussen 10 en 5 uur een kijkje nemen in dit middeleeuwse stadspaleis.
z.o.z

