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Jaarboekje
Bij deze nieuwsbrief treft u het eerste jaarboekje aan van onze vereniging. Een bescheiden
begin. Maar we hopen, met een interessante inhoud voor degenen die in het verleden en de
cultuur van onze streek belang stellen. Drie leden leverden een bijdrage. Ron Wielinga
schreef over het ontstaan van de polders van het voormalige waterschap Sint-Maartensdijk.
Ben v.d. Aarssen verwerkte hem aangereikte informatie over de familie Bruijnzeel en twee
van hun boerderijen tot een lezenswaardig verhaal. En Kees de Koning diepte informatie op
over de viering van de vijftigste verjaardag van koningin Emma in Sint-Annaland.
Extra exemplaren zijn beperkt verkrijgbaar tegen een prijs van 2,95 euro.
Nieuwe voorzitter
W.A. (Wally) Blaas uit Tholen is de nieuwe voorzitter van onze heemkundekring. Hij is in de
eerste bestuursvergadering na de algemene ledenvergadering als zodanig gekozen. Wally
volgt Ron Wielinga uit Sint-Maartensdijk op. Als nieuw bestuurslid is op de jaarvergadering
John Oostveen uit Yerseke gekozen. Deze heeft via zijn vrouw banden met Tholen.
Tijdens de jaarvergadering van 15 april is afscheid genomen van Ron, die na twee jaar
voorzitterschap niet herkiesbaar was. Namens het bestuur bedankte Theo Korevaar hem voor
de fijne samenwerking. Hij noemde de Open Monumentendag en de uitbreiding van
Maartenshof op het slotterrein als zaken waarmee de scheidende voorzitter zich bezig hield.
Ook in het Provinciaal Erfgoededucatie Platform was deze actief. Ron woonde nog maar kort
op Tholen toen hij bij de vereniging betrokken raakte. Volgens hem was het een prima manier
om in te burgeren. Door zijn verkiezing in de kascommissie blijft Ron bij de kring betrokken.
Monumentendag
Op zaterdag 11 september is het weer Open Monumentendag. Behalve dat dan een groot
aantal monumentale gebouwen voor het publiek is geopend, zijn er enkele bijzondere
activiteiten. In Tholen zal een expositie gewijd worden aan de vroegere vesting en aan de
inundatie van het eiland in de Tweede Wereldoorlog. Ook wordt een stadswandeling
aangeboden. En in Sint-Philipsland heeft onze zustervereniging Philippuslandt die dag een
keuring van trekpaarden georganiseerd.
De tussen 10 en 5 uur opengestelde monumenten per plaats:
Tholen: Gasthuiskapel, Grote Kerk, katholieke kerk, voormalig stadhuis en molen De Hoop.
Poortvliet: hervormde kerk. Sint-Maartensdijk: gemeentehuis. Stavenisse: hervormde kerk,
molen en slotrestanten. Sint-Annaland: houten standerdmolen. Oud-Vossemeer: hervormde
kerk, katholieke kerk en ambachtsherenhuis. Sint-Philipsland: hervormde kerk en molen.
Vrijwilligers om (een deel van) deze dag te helpen in één van de opengestelde gebouwen,
blijven welkom.

