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Logo 

Bovenaan deze nieuwsbrief treft u het logo aan dat onze vereniging gaat gebruiken. De 

stippellijn verbeeldt de contouren van het tegenwoordige eiland Tholen, de vaste lijnen geven 

de Middeleeuwse gebiedjes aan waaruit dat eiland is ontstaan. Op die manier symboliseert het 

logo de verbinding tussen heden en verleden, het werkterrein van onze heemkundekring. 

 

Jaarvergadering 

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Deze vindt 

plaats op donderdag 15 april a.s. in de koffiekamer van streekmuseum de Meestoof (ingang 

politiepost) te Sint-Annaland. Aanvang 19.30 uur. 

 

Agenda: 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

3. Verslag ledenvergadering 15 april 2003 (bijgevoegd) 

4. Jaarverslag secretaris (bijgevoegd) 

5. Financieel jaarverslag 

6. Begroting 2004 

7. Verslag kascommissie 

8. Verkiezing kascommissie 

9. Bestuursverkiezing. Periodiek aftredend zijn voorzitter R. Wielinga (niet herkiesbaar), 

penningmeester mevr. D. van Dijke en mevr. M. Geluk (beiden herkiesbaar). De leden 

wordt gevraagd om het mandaat van secretaris C. de Koning en Th. Korevaar, in 

afwijking van de statuten, met een jaar te verlengen.                                                   

Tot de aanvang van de vergadering kunnen kandidaten voor een bestuursfunctie 

aangemeld worden bij de secretaris. 

10. Rondvraag 

11. Pauze 

12. Inleiding van P.J. Stokman over militaire versterkingen in Zeeland en de militaire 

betekenis van Tholen in de 16e en 17e eeuw.  

 

Agenda 

Noteer de volgende data vast in uw agenda: 

8 mei  Nationale molen- en gemalendag 

15 mei  Excursie naar Oud-Vossemeer 

26 juni  Activiteit ZLTO 

11 sept. Open monumentendag 

16 okt.  Zeeuwse dialectdag       z.o.z.  



Schenkingen 

Van Jopie Meerman ontvingen we 47 nummers van het blad Nehalennia, het ledenblad van de 

werkgroep historie en archeologie van het Zeeuws genootschap en van de Zeeuwsche 

vereeniging voor dialectonderzoek. 

Verder bedacht ze ons met het boekje ‘De Geuzen’, van oud-St.-Annalander Harry Paape, het 

boekenweekgeschenk van 1965. En met het door de dialectvereniging uitgegeven ‘Tussen 

Holland en Vlaanderen, verhalen en gedichten in de dialecten uit dit gebied’. 

‘De herinnering blijft. 1953-2003, 50 jaar watersnoodramp Nieuw-Vossemeer’ is ons 

geschonken door Wally Blaas. 

Van de gemeentearchivaris kregen we ‘Tholen in beeldspraak’, een door hem samengesteld 

werkje over de kunstwerken in de openbare ruimte op Tholen en Sint-Philipsland. 

 

Werkgroep genealogie 

De werkgroep genealogie komt bij elkaar op 14 april, 26 mei en 7 juli. Telkens om acht uur in 

De Meestoof (ingang politiepost). Belangstellenden zijn van harte welkom. 

 

Excursie 

Voor de excursie blijven we in het eigen gebied, want vaak zijn juist daar onbekende zaken te 

ontdekken. We kijken zaterdagmiddag 15 mei rond in Oud-Vossemeer. Vertrek om 14.00 

uur op het parkeerterrein aan de Raadhuisstraat, in het centrum. Deelname is gratis, maar 

graag tevoren aanmelden bij de secretaris. 

 

Dichten in dialect 

Mensen die dichten in het Zeeuws en hun pennenvruchten aan een breder publiek kenbaar 

willen maken, krijgen de kans. In Leiden wordt een serie uitgegeven onder de naam ‘Honderd 

Dichters’. U stuurt daar vijf door uzelf geschreven gedichten heen (als het een vertaling van 

een bestaand gedicht is, moet u het origineel ook meesturen) en dan wordt er één uitgekozen. 

Het is overigens niet beperkt tot bijdragen in het Zeeuws. Ook gedichten in andere 

Nederfrankische, Middelfrankische, Nedersaksische en Nederduitse dialecten, of in het 

Nederlands, Fries of Afrikaans zijn welkom. 

Opsturen naar: Redactie Honderd Dichters, t.a.v. Annekoosje Ming, Stichting Internationaal 

Forum, Seringenstraat 37a, 2312 VS Leiden.  

  

Luchtfoto’s 

Luchtfoto’s die de Britse Royal Air Force tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte (ook van 

ons gebied) zijn voor geïnteresseerden op internet te vinden:  www.evidenceincamera.co.uk 

 

 

Wij zoeken onder onze leden mensen die zich als vrijwilliger op de tweede zaterdag in 

september actief willen inzetten (voor toezicht en geven van uitleg) voor de Open Monu-

mentendag en de tentoonstelling. Bent u geïnteresseerd, meldt u dan aan bij het bestuur.  

  

            

 

 

 

 

 

 

z.o.z. 


