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Inloopdag Stavenisse
Komende zaterdag 29 maart verwelkomen wij u graag in Stavenisse. Daar is tussen tien en
vier uur onze inloopdag, in de Elenahof aan de Poststraat 7. Toegang gratis.
Kom gezellig grasduinen in de mappen met duizenden oude foto’s van het Tholen van
vroeger, de collectie portretfoto’s van Frank Kousemaker, of de schoolfoto’s van Stavenisse
die Flip en Matty de Rijke hebben verzameld. Voor familieonderzoekers is er informatie te
vinden over de voorouders van honderden Stavenissenaren, en ook de indexen op de
burgerlijke stand van de voormalige gemeenten op Tholen en Sint-Philipsland. Verder zijn
uitgaven van de heemkundekring te koop. In de gangen van de Elenahof zijn de fotopanelen
te bewonderen van onze lustrumexpositie. Wie oude foto’s of prentbriefkaarten heeft van het
eiland Tholen: breng ze mee! Onze kring is geïnteresseerd en wil ze graag ter plekke scannen.
Herdruk boek straatnamen
Het bestuur overweegt een tweede druk van het boek Zeven eeuwen straatnamen op Tholen
en Sint Philipsland. Maar alleen als daarvoor voldoende belangstelling bestaat. De prijs kan
gelijk blijven: 19,95 euro. Een koopje voor dit 340 pagina’s tellende en rijk geïllustreerde
boek. Geïnteresseerden wordt verzocht dit kenbaar te maken bij het bestuur. Na de
zomervakantie valt de beslissing of de tweede druk er daadwerkelijk komt.
Heemkundige markt
Op zaterdag 19 april, paaszaterdag, is er in dorpshuis DeVroone in Kapelle (C.D.
Vereekestraat 74) een Genealogische en Heemkundige markt, met als thema: Voorouders
komen tot leven. Geïnteresseerden in familieonderzoek en lokale geschiedenis kunnen er
snuffelen in boeken en tijdschriften, en informatie opdoen over archieven, verenigingen en
stichtingen die op beide genoemde terreinen actief zijn. Ook Stad en Lande van Tholen is
daar aanwezig. Verder: genealogisch centrum Zeeland, genealogische publicaties Zeeland,
genealogisch centrum Goeree-Overflakkee, Familiekunde Vlaanderen (Gent en Meetjesland),
HCC afd. Zeeland, GensData Pro, gemeentearchieven Goes, Noord-Beveland en SchouwenDuiveland, heraldicus Rob Meijerink, Arjan van Westen (Braziliaanse Koorts), heemkundige
kring de Bevelanden en oudheidkundige kamer de Vier Ambachten. De markt duurt van tien
tot vier uur, en de toegang is gratis.
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Agenda
Noteert u de volgende data:
16 apr Jaarvergadering met lezing Thoolse visserij, Wellevaete 19.30 u.
19 apr Genealogische en heemkundige markt in Kapelle
13 sep Open Monumentendag
27 sep Excursie
Vragenlijsten dialect online
In Zeeland is besloten om tweemaandelijks dialectvragenlijsten online te zetten. Sprekers van
het Zeeuws kunnen op www.hetverhaalvanhetzeeuws.nl vragen over hun eigen streektaal
beantwoorden. Het doel is om de enorme variatie binnen de Zeeuwse dialecten in kaart te
brengen, door allerlei elementen te bevragen. De resultaten worden bewerkt voor artikelen of
dialectkaarten. Zeeland kent een grote variatie aan dialecten. Het is daarom interessant om
met behulp van eenzelfde vragenlijst verschillende elementen te bevragen bij sprekers van al
deze varianten. Dit heeft geleid tot een gevarieerde vragenlijst, waarbij de respondenten op
verschillende manieren kunnen aangeven hoe zij hun dialect spreken. Er wordt gebruik
gemaakt van open en gesloten vragen. De respondenten wordt gevraagd welke
dialectwoorden zij gebruiken voor bepaalde Nederlandse woorden en hoe ze bepaalde
woorden uitspreken. Daarnaast worden enkele vertaalzinnen aangeboden. Bovendien komen
ook enkele thema’s aan bod. In de eerste vragenlijst wordt aandacht geschonken aan
uitdrukkingen of woorden die te maken hebben met bepaalde levensstadia, zoals de geboorte
van een kind of het overlijden van een persoon. Andere thema’s zijn het gebruik van
streektaal in de zorg en het vormen van nieuwe dialectwoorden. De SCEZ (Stichting
Cultureel Erfgoed Zeeland) zoekt, in samenwerking met de Zeeuwse Dialectvereniging,
respondenten uit alle windstreken uit de provincie Zeeland en Goeree-Overflakkee. De
vragenlijsten zijn enkel online in te vullen.
De eerste lijst was half maart al 269 keer ingevuld. Ze staat nog tot eind april online , en de
SCEZ roept iedereen op om alsnog te reageren. Hoe meer ingevulde lijsten, hoe beter beeld
ontstaat over de verspreiding van bepaalde woorden en uitdrukkingen.
Dus spreekt u een Zeeuws dialect en wilt u graag aan dit onderzoek meehelpen, ga dan naar
de website hetverhaalvanhetzeeuws.nl. De SCEZ is u erkentelijk.
Geschiedenis Zeeland
Op zaterdag 29 maart wordt in Sas van Gent het vierde en laatste deel gepresenteerd van
Geschiedenis van Zeeland. In opdracht van het provinciaal bestuur heeft de Universiteit van
Utrecht vanaf 2008 gewerkt aan deze integrale beschrijving van het verleden van onze
provincie, vanaf de prehistorie tot heden. Dit in het kader van het 200-jarig bestaan van de
provincie Zeeland in 2014.
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