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Excursie
Op zaterdag 28 september organiseren we ons jaarlijkse uitstapje, dit keer naar twee West-Brabantse
plaatsen. We beginnen ’s morgens in Oudenbosch, in de veertiende eeuw ontstaan aan de daar
gegraven turfvaart. We worden er rondgeleid in de basiliek, gewijd aan de H.H. Agatha en Barbara,
die in de tweede helft van de negentiende eeuw is gebouwd als een (kleinere) kopie van de Sint Pieter
in Rome.
Vervolgens rijden we naar Willemstad, dat in de zeventiende eeuw is ontstaan op het punt waar
Hollands Diep en Volkerak samenkomen. We gebruiken er gezamenlijk de lunch. Vervolgens is er een
rondleiding door het stadje, dat in de Tachtigjarige oorlog een vesting werd. Het is nu een beschermd
stadsgezicht. Tussen drie uur en half vier zal het programma afgelopen zijn.
We verzamelen om 9.30 uur op de carpoolplaats op de hoek Eendrachtweg/Steenbergseweg in
Halsteren (bij de A4), en rijden daar vandaan gezamenlijk met eigen vervoer. De bijdrage in de kosten
is tien euro per persoon, inclusief lunch (af te rekenen bij vertrek). Wie mee wil, kan zich tot uiterlijk
21 september opgeven bij de secretaris (contactgegevens zie hier boven).

In memoriam
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn opnieuw twee leden ons helaas ontvallen: J.G. Eerland uit Tholen, en
E. v.d. Klooster-Heijboer uit Sint-Annaland. We wensen de naasten veel sterkte toe.

ANBI-status
Onze heemkundekring wordt door de Belastingdienst ingaande 1 januari jl. aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat kan fiscale voordelen bieden bij het doen van giften
en schenkingen.

Keutjesavond
Iets nieuws op vrijdag 8 november. Dan houden we een ouderwetse keutjesavond in De Wellevaete te
Sint-Annaland. Op het menu staan meerdere gerechten van het varken. Een oud-slager vertelt over hoe
het slachten van een varken er vroeger aan toe ging, en ook wordt een film van de slacht getoond. De
avond begint om zes uur. De kosten (inclusief twee drankjes) zijn 12,50 euro per persoon voor leden;
introducés betalen 16 euro.
Aanmelden kan vanaf heden bij de secretaris. Aangezien het aantal plaatsen wordt begrensd door de
grootte van de zaal (vol = vol), is de volgorde van aanmelden bepalend voor deelname.

Open Monumentendag
Voor de elfde keer al weer coördineert onze vereniging de Open Monumentendag in de gemeente
Tholen. Op zaterdag 14 september a.s. kan het publiek een kijkje nemen in 26 monumenten. Op drie
na hanteren ze de landelijke openingsuren (10 tot 17 uur).
De Monumentendag wordt om 10 uur geopend door wethouder Hommel, met het afschieten van de
kanonnen bij de Vest aan de Molenvlietsestraat in Tholen. Het Cloveniersgilde uit Scherpenisse zet
dat in historisch kostuum luister bij, en deze groep maakt aansluitend een rondwandeling door Tholen.
Iedereen wordt uitgenodigd de opening bij te wonen.
In meerdere monumenten is wat extra’s te beleven. Zoals orgelspel in de kerken in Sint-Annaland,
Poortvliet en Stavenisse, en mogelijk ook in andere plaatsen. In de kerk van Stavenisse wordt om half
vijf afgesloten met samenzang. Bij de kasteelrestanten in Stavenisse is ’s middags een uilenshow te
zien, en bij hofstee Den Roosentuyll in dit dorp worden foto’s van omstreeks 1900 van deze boerderij
getoond alsmede olieverfschilderijen. In de molen van Sint Philipsland kan een collectie oude
timmermansgereedschappen bewonderd worden, en in molen De Verwachting in Tholen een
verzameling op schaal gebouwde molens. Een klederdrachtgroep brengt de Thoolse dracht onder de
aandacht. Ze toont uiteenlopende kleding en sieraden, en poppen in dracht, en vertelt er ook over. De
groep is van 10.30 tot 11 uur, en na 16 uur, in hotel Kom in Sint-Maartensdijk. Ze wandelt ’s morgens
van het hotel naar de Maartenskerk. ’s Middags tot een uur of drie is de groep op de Kettinghoeve in
Tholen, waar bovendien een kleine expositie over kleding te zien zal zijn.
Meer informatie op de pagina Nieuws van onze website www.heemkundetholen.nl, of op de landelijke
website www.openmonumentendag.nl.
Een overzicht van de opengestelde monumenten:
Tholen
Grote Kerk
R.K. kerk
Voormalig stadhuis
Molen De Verwachting
Molen De Hoop
Huis Lichtenberg
Kettinghoeve
Poortvliet
Hersteld Hervormde kerk
Scherpenisse
Dorpskerk
Molen De Korenbloem
Sint-Maartensdijk
Maartenskerk
Hotel Kom
Molen De Nijverheid
Stavenisse
Hofstee Den Roosentuyll
Korenmolen
Restanten slot
Hervormde kerk
Sint-Annaland
Molen De Vier Winden
Standerdmolen
Hervormde kerk
Streekmuseum De Meestoof
Oud-Vossemeer
Ambachtsherenhuis
Hervormde kerk
R.K. kerk
Molen De Jager
Sint Philipsland
Molen De Hoop

Kerkplein 1
Markt 22
Hoogstraat 12
Vlasmarkt 3
Oudelandsepoort 25
Markt 24
Kettingdijk 5
Markt 2
Molenstraat 2
Westkerkseweg 41 (13-17 u.)
Hazenstraat 1
Markt 58
Oudelandseweg 4
Buurtweg 239
Molendijk 72
Bos 19
Van der Lek de Clercqplein 2
F.M. Boogaardweg 4
Molendijk 31 (10-16 u.)
Ring 1 (13-17 u.)
Bierensstraat 6
Raadhuisstraat 5
Ring 10
Dorpsweg 7
Hikseweg 12a
Oostdijk 2

