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Lezing Roosevelt 
Roosevelt en Tholen. Dat is het onderwerp van de presentatie die onze secretaris Kees de Koning op 
woensdag 19 oktober verzorgt. Hij belicht daarbij de band van de Amerikaanse Roosevelts met Tholen 
– en Oud-Vossemeer in het bijzonder, hun geschiedenis en die van de Zeeuwse Van Rosevelts, sporen 
die aan deze familie herinneren, de Four Freedoms Awards, en het Roosevelt Informatiecentrum. 
De presentatie is in De Wellevaete te Sint-Annaland en begint om half acht. Ook niet-leden zijn 
welkom, de toegang is – zoals altijd – vrij. 
 
Keutjesavond 
Gezien het succes van de voorgaande keren staat ook dit jaar weer een keutjesavond op het 
programma. De lekkernijen van het varken worden geserveerd op vrijdag 18 november, om zes uur in 
De Wellevaete te Sint-Annaland (inloop vanaf half zes). Aanmelden kan tot uiterlijk 5 november bij 
de secretaris.  
Van de leden wordt een bijdrage gevraagd van 14 euro voor de maaltijd, inclusief koffie, thee of melk 
én twee consumptiebonnen. Introducés en niet-leden betalen 19 euro. De bijdrage kan bij binnenkomst 
contant worden voldaan. We hopen op een goede belangstelling en een gezellige avond. 
 
Reimerswaal 
In het kader van de Week van de Streek organiseert streekmuseum De Meestoof op zaterdag 29 
oktober een lezing over Reimerswaal, verdronken stad. Deze wordt verzorgd door Joop Smits, leraar 
Latijn aan de Volksuniversiteit Lisse en afkomstig uit Nieuw-Vossemeer. De lezing in het museum 
begint om twee uur. Voor leden/donateurs van De Meestoof is deze gratis, overige bezoekers betalen 
de normale toegangsprijs van 3,50 euro. Belangstellenden wordt gevraagd zich van tevoren aan te 
melden via e-mail demeestoof@zeelandnet.nl of tel. 0166-652901. 
 
Expositie kant 
Bij heemkundekring Halchterth in Halsteren is een tentoonstelling te zien over kantklossen. Ze kwam 
tot stand door een samenwerking van de werkgroep kantklossen met de kantklosschool Artofil uit het 
Belgische Temse. Bezoekers kunnen nog terecht op zaterdag 15 en zondag 16 oktober tussen tien en 
vier uur, in het Heemhuis aan de De Beeklaan 29A. Op de expositie zijn fraaie kantwerkstukken te 
bewonderen. Van klassiek tot modern, en van heel klein tot meters hoog. Onder meer worden vier 17de 
eeuwse jurken getoond. 


