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NIEUWSBRIEF      Nummer 45, juli 2018 

Excursie Ouwerkerk 
Dit jaar is het 65 jaar geleden dat een gedeelte van ons eiland werd getroffen door de watersnood. 
Voor het bestuur aanleiding om de excursie te laten gaan naar het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. 
Daar is, verspreid over vier caissons, aandacht voor de feiten van de Ramp, voor de emoties, de 
wederopbouw en bewustwording, en de altijd durende strijd tegen het water. Ook zijn er 
wisselexposities: watersnoodpenningen gemaakt door oud-Smurdiekenaar Sjaak Jasperse; originele 
foto’s van Nederlandse fotografen, en een Franse collega; schenkingen, en objecten met een verhaal.  
De excursie is op zaterdag 22 september, de bus vertrekt om tien uur ’s morgens van het parkeerterrein 
bij het gemeentehuis in Tholen. In het museum worden we ontvangen met koffie/thee met een bolus. 
Na een inleiding met film volgt een rondleiding met een gids. Na de broodjeslunch kan iedereen op 
eigen gelegenheid verder rondkijken. We verwachten rond half vier terug naar Tholen te rijden.   
De kosten voor deelname zijn 20 euro per persoon voor leden, en 32,50 euro voor niet-leden. Dit kan 
contant afgerekend worden bij vertrek. Aanmelden uiterlijk 18 augustus a.s. bij de secretaris.   
 
Nieuwe bestuursleden 
Tijdens de jaarvergadering in april is afscheid genomen van voorzitter Jaap Bout en bestuurslid Joop 
de Korte. Zij zetten na respectievelijk zeven en tien jaar een punt achter hun bestuurlijke loopbaan bij 
onze kring. Secretaris Kees de Koning bedankte beide heren voor het werk dat ze hebben verzet, en 
voor de plezierige samenwerking in het bestuur. Hij liet zijn woorden vergezeld gaan van een attentie. 
De leden herkozen penningmeester Magda Geluk bij acclamatie voor een nieuwe termijn. 
In de bestuursvacatures is voorzien door de verkiezing van de dames Tineke Fopma en Gre 
Boelhouwers-Stigter, allebei uit Tholen. Tineke is werkzaam bij museum Het Markiezenhof in Bergen 
op Zoom; Gre is voorzitter van de stichting Tholen-Iława, was jarenlang bestuurlijk actief bij de 
Thoolse openbare bibliotheken, en tot dit voorjaar gemeenteraadslid.  
In de eerstvolgende bestuursvergadering is Gre Boelhouwers benoemd tot voorzitter, Tineke Fopma 
kreeg de taak van algemeen adjunct toebedeeld. 
 
In memoriam 
De leden mevrouw M.J. van Driel-Dormaar te Sint-Annaland en W.C. Klippel te Tholen zijn ons 
ontvallen sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief. We wensen hun naasten veel sterkte.  
 
Privacywet 
In mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht geworden. Wij gaan er in dat 
kader van uit dat u deze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen (zo niet, laat het dan weten). U kunt er op 
vertrouwen dat we zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens, en deze niet aan derden verstrekken. 


