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NIEUWSBRIEF            Nummer 53, december 2020 

Jaarboekje 2020 verschijnt later 

De laatste jaren was het gebruikelijk om het jaarboekje in de maand december gereed te 

hebben. Mede door het feit dat archieven niet bereikbaar zijn, is de redactie daar deze keer 

niet in geslaagd. Het jaarboekje 2020 zal naar verwachting pas in januari 2021 verschijnen. 

De omstandigheden waaronder we het afgelopen jaar moesten werken, hebben ook duidelijk 

gemaakt dat we met de huidige bezetting van de redactie een te beperkte capaciteit hebben om 

enige tegenslag in welke vorm dan ook te kunnen opvangen. 

Bij deze doet de redactie een oproep aan leden die bereid zijn het redactieteam te versterken. 

De taken die op u liggen te wachten zijn o.a. het samen met de overige redactieleden 

- maken van een meerjarenplanning voor wat betreft de onderwerpen 

- maken van een inhoudsopgave per boekje en per onderwerp 

- ondersteunen van auteurs 

- eventueel bij de auteur een stukje aanvullend onderzoek uit handen nemen 

- verzamelen van treffende afbeeldingen 

 

Nieuwe website 

De nieuwe website is nu precies een maand in de lucht en heeft haar nut al op vele fronten 

bewezen. We hebben in deze periode al 4 nieuwe leden mogen begroeten, veel lovende 

reacties gehad over vorm en inhoud, een actief meedenken geconstateerd over de 

erfgoedvraag van de gemeente en daarover in een aantal gevallen zelfs met het secretariaat 

gecommuniceerd. Kortom: de website blijkt een goed middel te zijn om de betrokkenheid en 

activiteit van de leden te stimuleren. Vraag uw familie, vrienden en kennissen ook eens te 

kijken op www.heemkundetholen.nl 

 

Contributienota 2021 

We wijzen u er alvast op dat u medio januari de contributienota over het jaar 2021 ontvangt. 

Deze zal gelijktijdig met het jaarboekje 2020 in dezelfde enveloppe bij u worden bezorgd. 

 

Jaarplanning 2021 

In verband met de huidige situatie rondom Corona, heeft het bestuur besloten om de 

gebruikelijke winterlezing van februari te laten vervallen. De overige activiteiten zijn onder 

voorbehoud: 

20 maart, Inloopdag (plaats nog onbekend) 

21 april, Jaarvergadering; behandelen jaarstukken 2019 en 2020, afscheid Kees de Koning. 

Na de pauze de eerder uitgestelde bijdrage in woord en beeld van Keetie van Oosten- 

Hage en Tineke Fopma. 

11 september, Open Monumentendag 

20 oktober, Najaarslezing 

? november, Keutjesavond of iets dergelijks. 

 

http://www.heemkundetholen.nl/


2 
 

Waaraan zou je als lid een actieve bijdrage kunnen leveren? 

We kregen van een van onze leden het verzoek om onderzoek te doen naar de geschiedenis 

van hun boerderij. Heb je interesse om samen met anderen aan een dergelijk onderzoek mee 

te doen?  

Wil je graag meer te weten komen over je voorouders, maar weet niet hoe je dit moet 

aanpakken? Misschien kun je samen met anderen, waaronder iemand die op dit gebied al wat 

ervaring heeft, tot verrassende ontdekkingen komen.  

Zou je wel willen meewerken om de inhoud van onze website actueel en kwalitatief goed te 

houden? Mogelijk is een functie als webredacteur dan iets voor jou. 

Heb je iets met oude foto’s, en vind je het belangrijk dat die goed gedocumenteerd worden? 

Al deze zaken en alles wat je daar zelf bij kunt bedenken is het interessante werkterrein van 

de heemkundekring. 

Heb je interesse om mee te doen in een van de werkgroepjes? Meld je aan bij het 

secretariaat. 

 

In memoriam 

Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief in oktober, hebben ons de droevige berichten 

bereikt dat volgende leden ons zijn ontvallen: 

Mevr. D. de Koning-Kastelijn, ’s Gravenpolder 

Dhr. C.M. Bierens, ’s Heerenhoek 

Dhr. P.de Vos, Stavenisse 

We wensen de naasten veel sterkte. 

 

Onderscheiding Kees de Koning 

Op 10 november 2020 is onze voormalige secretaris Kees de Koning onderscheiden met de 

zilveren erepenning van de Gemeente Tholen. Meer hierover kunt u lezen op onze website in 

de rubriek Nieuws. 


