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Vakantie
De komende tijd gaan ongetwijfeld velen van u vakantie vieren – of u deed dat de afgelopen tijd al –
en het bestuur wenst u dan ook veel plezier. De activiteiten van onze vereniging staan eveneens
tijdelijk op een laag pitje. Maar we willen u toch vast informeren over enkele zaken die in het najaar
staan te gebeuren. Verder zijn we op zaterdag 13 augustus weer present op de braderie in SintAnnaland. U vindt onze stand in de Bierensstraat, bij De Meestoof. Kom een kijkje nemen.
Het zou fijn zijn als de interesse voor de heemkundekring in het najaar net zo groot is als vóór de
vakantie. Zowel de jaarvergadering, met lezing van gemeentearchivaris Fred van den Kieboom over de
Thoolse historie, als de lezing over de weervisserij trok zo’n zestig belangstellenden. Ook onze
inloopdag in Sint-Annaland was prima bezocht.
Excursie
Het voormalige eiland Duiveland is op zaterdag 24 september de bestemming van onze jaarlijkse
excursie. Gezien de plezierige ervaringen van vorig jaar is besloten om opnieuw gezamenlijk met een
bus te gaan. De bestemming: streek- en landbouwmuseum Goemanszorg in Dreischor en Brusea in
Bruinisse.
Bij Goemanszorg is er koffie met kruidkoek, en we gebruiken er ook een lunchbuffet. Daar tussenin
wordt een rondgang gemaakt door het museum, gevestigd in een oude boerderij, met veel informatie
en werktuigen die betrekking hebben op de landbouw van vroeger in deze streek, onder meer de
vlasteelt. De wisseltentoonstelling is gewijd aan streekdracht en dialect.
Brusea bestaat uit een visserijmuseum, en een oudheidkamer ondergebracht in een voormalige
visserswoning. We krijgen er onder meer inzicht in de mosselvisserij van vroeger tot nu, en het leven
van een mosselvisser. Verder is er een demonstratie bolusbakken, waarna we getrakteerd worden op
koffie of thee met een bolus.
De bus vertrekt ’s morgens om kwart voor tien stipt, vanaf het parkeerterrein bij het gemeentehuis in
Tholen. Tussen half vijf en vijf uur denken we daar weer terug te zijn.
De kosten van deelname zijn 19 euro voor leden en 29 euro voor niet-leden/introducés, te voldoen in
de bus bij vertrek. Houders van een Zeelandkaart of Museumjaarkaart krijgen, op vertoon, korting.
Aanmelden kan vanaf heden, tot uiterlijk 1 september, bij de secretaris. Wilt u daarbij tevens een
(gsm)telefoonnummer opgeven. Deelnemers worden genoteerd in volgorde van binnenkomst.
Najaarslezing
Op woensdag 19 oktober staat de najaarslezing op het programma. Onze secretaris Kees de Koning
vertelt over de Thoolse familie Van Rosevelt, de Amerikaanse familie Roosevelt en het verband met
het Roosevelt Informatiecentrum dat in april door prinses Beatrix is geopend in het
Ambachtsherenhuis in Oud-Vossemeer, De avond wordt gehouden in De Wellevaete, Hoenderweg
133 in Sint-Annaland, en begint om half acht.
z.o.z.

In memoriam
Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief zijn de volgende leden ons ontvallen:
L. de Bruin en W. Oosdijk in Stavenisse, G.J. Geluk in Schiedam , C. Priem in Sint-Maartensdijk, H.
Ooms en mevrouw W.J. Klippel-de Vries in Tholen. We wensen de nabestaanden veel sterkte.
Monumentendag beperkt
Omdat dan in het kader van 650 jaar stad Tholen een historische en nostalgische dag vol activiteiten
wordt georganiseerd, hebben we besloten de Open Monumentendag op 10 september a.s. eenmalig tot
Tholen-stad te beperken. Het publiek kan een kijkje nemen in het voormalige stadhuis, huis
Lichtenberg, Grote Kerk, R.K. kerk, molen De Hoop, molen De Verwachting en werf van Van
Duivendijk. In het stadhuis wordt een expositie ingericht n.a.v. 650 jaar Tholen, in de koorkerk van de
Grote Kerk wordt de Thoolse visserij in een expositie belicht. Verder is in de Gasthuiskapel een
muzikale uitvoering in de reeks Zomerconcerten te zien en horen, en zal Chantez á Dieu een concert
verzorgen met als thema 650 jaar stad Tholen. De bedoeling is om, zoals de laatste jaren gebruikelijk,
de dag te openen met het afvuren van de kanonnen aan de Molenvlietsestraat. Die opening krijgt
eveneens een speciaal tintje in het kader van de festiviteiten in Tholen.
Agenda
13 aug braderie Sint-Annaland.
10 sep Open Monumentendag; historische en nostalgische dag Tholen 650 jaar.
24 sep excursie.
19 okt lezing over Ro(o)sevelt.
18 nov keutjesavond (gewijzigde datum).
Boekennieuws
De wurf. De werf van Duivendijk. Zo is de scheepswerf in Tholen bekend. Maar eigenlijk heet ze
Zeelandia. Dat is te vinden in het recent verschenen boek ‘Het liefst eigen baas. De scheepswerven
van de Familie van Duijvendijk’. In ruim 300 bladzijden – rijk geïllustreerd – presenteert ir. Hans van
Duivendijk het wel en wee van de 35 scheepswerven die leden van dit geslacht de afgelopen 280 jaar
hebben geleid. Nu zijn er nog twee over; naast de werf in Tholen is dat er nog een in Bruinisse. In
Tholen vestigde Dirk van Duivendijk zich in 1873 met zijn gezin vanuit Puttershoek. Op de werf zijn
alleen houten schepen gebouwd, vooral hoogaarzen. Tegenwoordig vindt er onderhoud en reparatie
plaats van zowel houten als stalen jachten, alsmede winterberging en verhuur van ligplaatsen.
‘Het liefst eigen baas’ is in eigen beheer uitgegeven en kost 45 euro exclusief verzendkosten.
Informatie is te verkrijgen bij de auteur, e-mail Hans@vanduivendijk.nl.
Begin september verschijnt ‘Op Hoop van zegen. De Thoolse visserij in woord en beeld’. Eveneens
een werk van dik 300 pagina’s, en met vele honderden illustraties. Oud-Tholenaar Adrie Blaas gaat,
met medewerking van Adrie Cornelisse, in op de verschillende visserijen die vanuit Tholen zijn
beoefend. Alle aspecten van deze bedrijfstak komen daarbij aan bod. Ook op de Thoolse geschiedenis
wordt ingegaan. Het boek gaat 29,90 euro kosten. Informatie: awblasius@hotmail.com.
Lezingen (streek)taal
Adviseur streektalen Veronique De Tier van stichting cultureel erfgoed Zeeland organiseert, samen
met prof. dr. Piet van Sterkenburg, een lezingenreeks over de achtergronden van (streek)taal. Daarom
komen zaken aan bod als taal en identiteit, taal en emotie, taal en economie, etymologie,
spreekwoorden, het Zeeuwse dialect, familienamen en spelling. De lezingenreeks (tien onderdelen)
vindt ongeveer driewekelijks plaats bij de Scez in Middelburg (Looierssingel 2), op dinsdagmiddag
van half drie tot vijf uur. Ze begint op 6 september en duurt tot 7 maart volgend jaar. Belangstellenden
kunnen zich tot 15 augustus aanmelden voor een of meerdere lezingen afzonderlijk (kosten 10 euro per
keer), of voor de complete reeks (80 euro). Bij een té grote belangstelling krijgen inschrijvingen voor
de complete reeks voorrang. Inschrijvers ontvangen een bevestigingsmail. Voor informatie of
aanmelden, mail v.de.tier@scez.nl.

