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NIEUWSBRIEF           Nummer 37, september 2014 
 
Middagexcursie fort De Roovere 
Op zaterdag 27 september is onze jaarlijkse excursie. Dit keer is het fort De Roovere bij Halsteren 
onze bestemming. Onder leiding van een gids wandelen we anderhalf uur lang door dit onderdeel van 
de West-Brabantse waterlinie, aangelegd in de 17de eeuw. Aansluitend rijden we naar Het Zwijnshoofd 
in Bergen op Zoom (Moeregrebstraat 18), waar we eerst iets drinken. Daarna praat C. de Korte van de 
gemeente Bergen op Zoom ons bij over de geschiedenis en de plannen voor het terugbrengen van de 
17 kilometer lange waterlinie, een project in het kader van het zogenaamde Landschap van Allure. 
Verzamelpunt voor het uitstapje is de carpoolplaats aan de Steenbergseweg/kruising A4 bij Halsteren, 
waar we om 13.40 uur willen vertrekken. De rondwandeling zal tot ongeveer half vier duren. Rond 
kwart voor vijf verwachten we de middag af te sluiten in Het Zwijnshoofd.  
Aanmelden voor deelname kan bij de secretaris (contactgegevens in het hoofd van deze brief) tot 
uiterlijk zaterdag 20 september. De kosten zijn vijf euro p.p., af te rekenen op het verzamelpunt. 
 
Keutjesavond en lezing 
Onze eerste keutjesavond is bijzonder in de smaak gevallen bij de vijftig deelnemers. Daarom heeft 
het bestuur besloten om op herhaling te gaan. Noteert u vast de datum: vrijdag 14 november. Nadere 
informatie volgt. 
Op woensdag 8 oktober vertelt Frank Kousemaker ons over portretfotografie. Deze lezing wordt in 
Meulvliet in Tholen gehouden. Aanvang half acht. Brengt u gerust oude portretfoto’s mee. 
 
In memoriam Henk Geluk 
Op 21 mei overleed ons bestuurslid Henk Geluk uit Oud-Vossemeer. Binnen een jaar ’gesloopt’ door 
een ernstige uitputtende ziekte, nog maar 60 jaar oud. Allereerst natuurlijk een grote slag voor zijn 
vrouw Magda – onze penningmeester – en de kinderen en naaste familie. Maar ook wij als bestuur 
ervaren het wegvallen van Henk als een groot gemis. Dertien jaar maakte hij deel uit van het bestuur 
van de heemkundekring. Henk was algemeen adjunct, maar daarnaast actief op meerdere terreinen. 
Met de foto’s, exposities, website, inloopdagen en jaarboeken en andere publicaties hield hij zich 
graag bezig. Het boerenleven van vroeger, boerderijen en trekpaarden genoten Henks bijzondere 
belangstelling. Hoewel een man van weinig woorden, stak hij zijn mening nooit onder stoelen of 
banken. Hij voelde zich betrokken bij de heemkundekring, leverde zijn inbreng en hield het belang van 
de vereniging steeds in het oog. Tijdens zijn ziekte bleef Henk tot het laatst belangstelling houden 
voor de heemkundekring. Dat bleek tijdens de bezoekjes die de bestuursleden hem geregeld brachten, 
zoals de voorzitter bij de begrafenis memoreerde. We wensen zijn naasten veel sterkte toe. 
 
Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief zijn ook de leden J.P. Geluk uit Poortvliet, H.W. van 
Eenennaam en N. de Graaf-van Popering uit Sint-Annaland, en L. de Korte uit Tholen ons ontvallen. 
We wensen de families sterkte met hun verlies.       z.o.z. 



 
 
Open Monumentendag 
Ons bestuur coördineert al vele jaren de Open Monumentendag in de gemeente Tholen. Op zaterdag 
13 september is het weer zover. Die ochtend om tien uur zal wethouder Kees van Dis in Tholen de 
kanonnen bij de Molenvlietsestraat afschieten als opening van deze dag. Leden van het 
Cloveniersgilde in historische kleding zijn daarbij aanwezig en maken dan een rondwandeling door 
Tholen. Komt u ook even een kijkje nemen. 
Verspreid over acht woonkernen zijn 25 monumenten open voor het publiek. In diverse kerken vinden 
orgelbespelingen plaats. En in Scherpenisse organiseert de Hervormde Gemeente een verkoping. 
 In de schuur van boerderij Den Roosentuyll in Stavenisse zijn oude foto’s van de boerderij te zien, en 
tevens exposeert de bewoonster Annemiek Buijs haar olieverf- en pastelschilderijen en 
houtskooltekeningen. Aan het Bos in Stavenisse is er ’s middags een uilenshow. 
In molen De Verwachting in Tholen is een museumpje ingericht met onder meer schaalmodellen van 
allerhande typen molens. En in Sint Philipsland is een collectie oude timmermansgereedschappen te 
zien in de molen. 
 
Een overzicht van de opengestelde monumenten (geopend tussen 10 en 17 uur, tenzij anders vermeld): 
THOLEN:  Stadhuis   Hoogstraat 12 
  Grote Kerk   Kerkplein 1 
  R.K. kerk   Markt 22   
  Molen De Verwachting  Vlasmarkt 3 
  Molen De Hoop  Oudelandsepoort 25 
  Huis Lichtenberg  Markt 24 
OUD-VOSSEMEER:  Ambachtsherenhuis  Raadhuisstraat 5 
   Hervormde kerk  Ring 10    
   R.K. kerk   Dorpsweg 7 
   Molen De Jager   Hikseweg 12a 
SINT-ANNALAND:  Molen De Vier Winden  F.M. Boogaardweg 4 
   Standerdmolen   Molendijk 31 (open 10-13 u.) 
   Hervormde kerk  Ring 1 (open 13-17 u.) 
   Streekmuseum De Meestoof Bierensstraat 6 
STAVENISSE:  Hofstee Den Roosentuyll Buurtweg 239 
   Korenmolen   Molendijk 72 (open 9-12 u.) 
   Restanten slot   Bos 19 
SINT-MAARTENSDIJK:  Maartenskerk   Hazenstraat 1 
    Hotel Kom   Markt 58 
    Molen De Nijverheid  Oudelandseweg 4 
SCHERPENISSE:  Dorpskerk   Molenstraat 2 
   Molen De Korenbloem  Westkerkseweg 41 
POORTVLIET;  Hersteld Hervormde kerk Markt 2 
   Molen De Korenaar  Molenstraat 38 (open 13-17 u.) 
SINT PHILIPSLAND:   Molen De Hoop  Oostdijk 2 
 
            z.o.z. 


