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Excursie 
Onze jaarlijkse excursie is op zaterdag 29 september a.s. Dagvullend dit keer. We gaan naar 
Walcheren: fort Rammekens en de werf van Meerman. Het vertrek is om 9.45 u. ’s morgens 
van de carpoolplaats aan de Nieuwe Postweg bij Tholen, met eigen auto’s (probeer zoveel 
mogelijk met elkaar mee te rijden). We rijden eerst naar fort Rammekens (bij Ritthem). Door 
omstandigheden is daar momenteel geen horecavoorziening, dus neem eventueel zelf wat te 
drinken mee. Er volgt een rondleiding door het oudste zeefort van West-Europa (uit 1547), 
waarvan de restauratie in volle gang is. Om half een rijden we naar de historische scheepswerf 
C.A. Meerman  in Arnemuiden. Daar is na de lunch (broodjes) eveneens een rondleiding. 
Rond kwart over drie zal het programma afgelopen zijn. Na nog een afscheidsdrankje gaat 
ieder zijns weegs.  
De kosten van dit uitstapje zijn slechts vijf euro per persoon, af te rekenen bij vertrek.  
Wie mee wil, graag opgave, tot uiterlijk 20 september, bij de secretaris. 
 
In memoriam 
Spraken we in de nieuwsbrief van januari nog de hoop uit dat onze penningmeester Dieneke 
van Dijke-Dekker mocht herstellen, het heeft niet zo mogen zijn. Eind maart legde ze met pijn 
in het hart haar functie neer, die al vanaf oktober werd waargenomen door Magda Geluk-
Jansen. Op 29 mei overleed Dieneke. Een week tevoren bezocht een afvaardiging van het 
bestuur haar nog, en kon haar met een blijvend aandenken bedanken voor de inzet voor onze 
vereniging. Dieneke zelf liet blijken, het door de ledenvergadering verleende erelidmaatschap 
bijzonder te waarderen. Ze was praktisch vanaf het eerste moment bij de heemkundekring 
betrokken, nadat ze door wijlen Leen Hage was geïntroduceerd in de werkgroep die de 
oprichting voorbereidde. In het bestuur kreeg Dieneke de taak van penningmeester, waar ze 
aanvankelijk best tegenop zag. Maar ze heeft de functie bijna tien jaar lang met hart en ziel, 
een heel accuraat, vervuld. Hoezeer ze zich met onze heemkundekring verbonden heeft 
gevoeld, bleek uit de woorden van haar man Cent bij de uitvaart op 1 juni in Sint-Annaland.  
Het bestuur zal Dieneke, zeker ook als mens, heel erg missen. 
Ook vernamen we het plotselinge overlijden, eind augustus, van L.K. Schipper uit Etten-Leur. 
Hij was al vele jaren een trouw lid van onze vereniging, en bezocht geregeld de lezingen.   
We wensen de families sterkte toe. 
 
 
 



Lezing 
Peter Koster uit Bergen op Zoom komt op woensdag 24 oktober vertellen over het schilderen 
van (familie)wapens. Over de techniek, de regels ten aanzien van kleurgebruik, registratie van 
een familiewapen. De heer Koster schildert al vele jaren wapens. Daarnaast heeft hij 
genealogie – familieonderzoek – als hobby. Het belooft een interessante avond te worden. De 
lezing is zoals gebruikelijk in De Wellevaete in Sint-Annaland en begint om half acht. 
 
Nieuwe penningmeester 
Na de jaarvergadering heeft Magda Geluk uit Oud-Vossemeer definitief het 
penningmeesterschap van onze vereniging op zich genomen.  
Voor het opvullen van de vacature in het bestuur zijn inmiddels diverse kandidaten gepolst. 
Helaas is tot nog toe zonder resultaat. 
 
Oproep fotowerkgroep 
Van alle kanten krijgt onze vereniging fotomateriaal aangereikt dat het waard is om bewaard 
te worden. Daarnaast is het van belang dat situaties die gaan veranderen, tevoren worden 
vastgelegd voor het nageslacht. Het is het werk van onze fotowerkgroep, die zich tijdens de 
inloopdagen steeds in een goede belangstelling mag verheugen. Deze werkgroep kan 
versterking gebruiken om het werk te doen, mogelijke nieuwe projecten op te pakken en de 
collectie te documenteren. Belangstellenden kunnen zich melden bij verantwoordelijk 
bestuurslid Kees Fase (e-mail cpfase@hetnet.nl of tel. 0166-652174), of bij de secretaris. 
 
Open Monumentendag 
Zaterdag 8 september is het weer Open Monumentendag. In de gemeente Tholen kunnen 
belangstellenden tussen tien en vijf uur (tenzij anders vermeld) terecht in 23 monumenten: 
Tholen: Grote Kerk, R.K. kerk, voormalig stadhuis, molen De Hoop, molen De Verwachting. 
Oud-Vossemeer: ambachtsherenhuis, molen De Jager, hervormde kerk, R.K. kerk. 
Sint-Annaland: molen De Vier Winden, standerdmolen (tot 16.30 u.) en hervormde kerk (v.a. 
13 u.). 
Stavenisse: hervormde kerk, molen, restanten slot, boerderij De Roosentuyll. 
Sint-Maartensdijk: Maartenskerk, molen De Nijverheid. 
Scherpenisse hervormde kerk, molen De Korenbloem (tot 12.30 u.). 
Poortvliet: voormalig stoomgemaal, kerk hersteld hervormde gemeente. 
Sint Philipsland: molen De Hoop. 
Meer informatie is te vinden op www.openmonumentendag.nl. 
 
Molenmuseum 
Onze leden Jan en Isa van Gorsel hebben er een leuke attractie bij in hun molen De 
Verwachting in Tholen. In het Willem Bastiaanse Molenmuseum zijn ruim veertig 
schaalmodellen te bewonderen van Nederlandse en Belgische molens. En unieke collectie. 
Voor de écht geïnteresseerden is er bovendien een flinke hoeveelheid naslagwerken en 
documentatie aanwezig.  
 
Geschiedenis Zeeland 
In 2014 bestaat de provincie Zeeland 200 jaar. Voor het provinciaal bestuur aanleiding om 
een officiële geschiedschrijving van onze provincie het licht te doen zien. Het eerste deel van 
Geschiedenis Zeeland (prehistorie tot 1550) wordt deze maand gepresenteerd, en deel twee 
(periode 1550-1700) half november. In het najaar van 2013 volgt deel drie (periode 1700-
1850) en ten slotte in het voorjaar van 2014 deel vier (1850-heden).  
  


