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NIEUWSBRIEF           Nummer 38, januari 2015 
 
Nieuwjaar 
Het bestuur wenst alle leden een gelukkig, succesvol en bovenal gezond 2015 toe. 
 
Lezing 
De eerste activiteit dit jaar is een lezing op dinsdag 10 februari. Gerard van der Wal verzorgt samen 
met Matty Verkamman een presentatie over de relatie tussen Cats en Tholen. Dit naar aanleiding van 
een boek dat zij vorig jaar uitgaven over het riddergeslacht Van Cats en het in 1530 verdronken dorp 
Cats op Noord-Beveland. Het geslacht Van Cats was verwant aan de Thoolse ridderfamilies Van 
Scherpenisse en Van Stavenisse. Zo maakte Lielt van Stavenisse door een schenking van land in 1226 
de stichting mogelijk van een cisterciënzer klooster bij Emelisse op Noord-Beveland. Maar er zijn veel 
meer raakvlakken met de geschiedenis van Tholen, dankzij de rol die genoemde geslachten speelden. 
Van der Wal, die het boek Cats voor 1530, de middeleeuwse geschiedenis  van Cats en de twee 
riddergeslachten Van Cats schreef, en oud-Tholenaar Verkamman – die het uitgaf – vertellen ons er 
over. De avond wordt gehouden in De Wellevaete, Hoenderweg 133 in Sint-Annaland, en begint om 
half acht. 
 
In memoriam 
Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief is ons lid mevrouw Kloet uit Deventer ons ontvallen. 
We wensen de familie sterkte toe. 
 
Jaarvergadering 
Als datum voor de algemene jaarvergadering is woensdag 22 april vastgelegd. Noteert u die alvast. 
 
Terugblik 
In het laatste kwartaal van 2014 stonden de nodige activiteiten op de kalender. Dat begon eind 
september met een excursie naar het Fort de Roovere bij Halsteren. Met 24 deelnemers een leuke 
groep, die door een deskundige gids werd rondgeleid en bijgepraat over de geschiedenis van en de 
plannen met dit fort uit de Tachtigjarige Oorlog. Aansluitend vertelde Kees de Korte van de gemeente 
Bergen op Zoom over de ontwikkeling van de West-Brabantse Waterlinie in het kader van het 
provinciaal investeringsprogramma landschappen van allure. 
De lezing van Frank Kousemaker in oktober, over portretfotografie, verdiende een ruimere 
belangstelling dan ze kreeg. 
Voor de keutjesavond schoven – na enkele afmeldingen – in november 49 liefhebbers aan in het 
Holland Huis in Scherpenisse. Ze werden vergast op lekkernijen van het varken, met snert vooraf en 
een toetje na. Gastvrouw Renate Bruijnzeel lichtte de gerechten toe, en bestuursleden brachten enkele 
anekdotes en gedichten over de slacht. Het was opnieuw een bijzonder gezellige avond.  
Ten slotte verscheen in december het jaarboek.        



Contributie 
Binnenkort – of bij deze nieuwsbrief ingesloten – ontvangt u de nota voor de contributie 2015. Het zou 
fijn zijn als u voor een tijdige betaling zorg draagt.  
Onze vereniging telde eind vorig jaar 327 leden.  
 
Cultuurplein 
Een aantal culturele organisaties in de gemeente Tholen is sinds vorig jaar onder de paraplu gekomen 
van Cultuurplein Tholen. Dat platform adviseert onder meer het gemeentebestuur over de subsidiëring. 
Onze heemkundekring maakt geen onderdeel uit van het cultuurplein. Wél maken wij gebruik van de 
website www.cultuurpleintholen.nl, om onder de knop ’jaarprogramma cultuur’ onze activiteiten 
onder de aandacht te brengen.  
 
Visserstruien 
Een klein jaar geleden verzorgden Anja Geldof en Stefanie Huibregtse voor onze vereniging een 
presentatie over Zeeuwse visserstruien. Inmiddels hebben ze de Stichting Zeeuwse Visserstruien 
opgericht, en later dit jaar ziet een boek over de visserstruien het licht. Volop aandacht dus voor een 
stukje Zeeuwse cultuurhistorie. Wie op de hoogte wil blijven van activiteiten rond dit thema, kan 
terecht op internet: www.zeeuwsevisserstruien.blogspot.nl. 
 
Quilts, archeologie en visserij 
Ons eigen Thoolse streekmuseum De Meestoof opent de deuren weer op zaterdag 18 april. Inmiddels 
wordt hard gewerkt aan drie wisselexposities die komend seizoen in Sint-Annaland te zien zullen zijn: 
Bijzondere quilts; Boven water gehaald, archeologie uit de Oosterschelde en van Thoolse bodem; De 
visserij rondom Tholen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             


