Heemkundekring Stad en Lande van Tholen
Verslag over het jaar 2019
De belangstelling van zowel leden als niet-leden voor de activiteiten van de vereniging was
ook dit jaar goed te noemen. Bij de keutjesavond was er wel voor het tweede jaar op rij
minder animo. Daarentegen trokken de lezingen veel belangstellenden; die over Reimerswaal
zelfs iets meer dan honderd.
Via de website kwamen 27 verzoeken binnen om informatie over uiteenlopende zaken, vier
bestellingen van publicaties en vier aanmeldingen als lid.
Het ledental groeide licht. Op 31 december waren er 358 leden (te weten 154 individuele
leden en 102 gezinslidmaatschappen), een toename van zeven. Vier leden zijn ons ontvallen
door overlijden.
Bestuur
In het achttiende verslagjaar vergaderde het bestuur acht keer. Zaken die de aandacht vroegen,
zijn onder meer de jaarplanning, verzekeringsportefeuille, eigen website (die werd gehackt)
en Facebookpagina, en website Open Monumentendag.
Tijdens de jaarvergadering is afscheid genomen van bestuurslid Albert Walpot. In de vacature
is John Verweij gekozen. Deze werkte enthousiast zijn idee uit voor monumentenfietsroutes
en een –wandelroute, die bij de opening van Open Monumentendag zijn gepresenteerd.
Dat het nodige werk is verzet, blijkt uit de opsomming van bijeenkomsten en overleggen waar
bestuursleden namens de vereniging aanwezig waren of een inbreng leverden.
Zo waren we bij de seizoenstart van streekmuseum De Meestoof; landelijke startdag van
Open Monumentendag in Zierikzee; viering van 400 jaar hervormde gemeente Stavenisse;
afsluiting project cultuurhistorie zeeweringen (met presentatie boek) in Middelburg.
Ook woonden we provinciale bijeenkomsten bij over de omgevingsvisie, de rol van erfgoed
daarin; over Zeeuwse erfgoedlijnen; thema agrarisch erfgoed; contactdag storytelling. We
waren bij brainstormsessies over archeologisch monument Reimerswaal/Unesco Geopark
Scheldedelta. En we doen mee aan een project immaterieel erfgoed/Thoolse rouw van De
Meestoof.
De heemkundekring is geraadpleegd i.v.m. de naamgeving voor het appartementengebouw in
aanbouw te Sint-Annaland van Sjaloom Zorg (zoals in het vorige jaar voor het woongebouw
Vlugtberg van De Schutse Oud-Vossemeer); het beleid m.b.t. funerair erfgoed op
gemeentelijke begraafplaatsen; herontwikkeling locatie politiebureau Tholen; en betrokken bij
overdracht oorlogsdagboek Nortier aan het gemeentearchief en ontwikkelen toeristische
wandelroute Sint-Annaland. Voor herinrichting van het havenplateau Tholen, een
Rijksmonument, kwam op óns initiatief een overleg tot stand.
De gemeentelijke klankbordgroep welstand, waarin we vertegenwoordigd zijn, leidt een
slapend bestaan.
Contacten
We hebben ruilabonnementen met de heemkundekringen in Sint Philipsland, Halsteren en
Walcheren, en met de geschiedkundige kring van Bergen op Zoom. Verder zijn we donateur
van de stichting Zeeuws Erfgoed. En we ontvangen meerdere digitale nieuwsbrieven: van
Zeeuws Archief, Nederland Monumentenland/Erfgoedstem, Cultuurkwadraat, Stichting
Kastelen Buitenplaatsen Landgoederen (SKBL), Erfgoed Zeeland, heemkundekring
Halchterth en Projectbureau Open Monumentendag.

Activiteiten
Zoals gebruikelijk waren er drie lezingen, waarvan één gecombineerd met de jaarvergadering.
De luchtwachttorens, en winterse beelden van Tholen, trokken respectievelijk vijftig en dertig
belangstellenden. Maar schatgrave op Reymerswaele was een klapper met ruim honderd
bezoekers. Met 41 deelnemers was de animo voor de excursie, dit keer naar het
Brandweermuseum in Hellevoetsluis, ongeveer gelijk aan het voorgaande jaar. Maar de
liefhebberij voor de keutjesavond viel met 35 deelnemers flink tegen.
Voor de inloopdag in maart, in Oud-Vossemeer, was een redelijke belangstelling.
Bestuurslid Kees Fase verzorgde twee diapresentaties voor derden, en we waren na een jaar
onderbreking weer aanwezig op de braderie in Sint-Annaland.
Het jaarboek had de inundatie en evacuatie tijdens de Tweede Wereldoorlog als thema, en
bevatte elf bijdragen daarover.
De nieuwsbrief voor de leden, die vooral huishoudelijke zaken bevat, verscheen twee keer.
Monumentendag
De Open Monumentendag, die de heemkundekring coördineert, was drukker bezocht dan
vorig jaar. Het mooie weer was ongetwijfeld een van de oorzaken, en mogelijk speelden ook
de nieuwe fietsroutes een rol. Zeventien monumenten deden mee. De opening, met wethouder
Hoek, was dit keer in de Willibrorduskerk in Oud-Vossemeer, met een kleine expositie over
de kermis. Bezoekers van dat monument werden, in stijl, getrakteerd op een oliebol. Het
optreden van een gelegenheidskoor zorgde in de Maartenskerk in Sint-Maartensdijk voor veel
extra bezoekers. Ook het Cloveniersgilde in Scherpenisse, dat wegens zijn 425-jarig bestaan
het oude gemeentehuis openstelde, was blij verrast met meer dan honderd belangstellenden.
Leden van de stichting Streekdracht Tholen lieten zich de dag door in verschillende
monumenten bewonderen, wat een mooie aanvulling was op het programma.
Organisatorisch was er veel werk aan het vullen van de vernieuwde landelijke website met
teksten en foto’s.
De OM Klassendag verliep door gebrekkige communicatie niet vlekkeloos. De EbenHaëzerschool was de enige deelnemer, maar een groep kwam bij het stadhuis in Tholen aan
de gesloten deur omdat er geen vrijwilliger was.
Dit jaarverslag, mijn laatste, is uitgebreider dan gewoonlijk. Het geeft een beeld van het vele
waaraan het bestuur het jaar door aandacht moet schenken. De daarvoor beschikbare tijd is
echter niet oneindig. En voor nieuwe zaken is er geen ruimte. Leden zouden hun
verantwoordelijkheid moeten willen nemen en, bijvoorbeeld in werkgroepen, een bijdrage
leveren aan het werk van de vereniging. Onder meer voor de website/Facebookpagina, het
jaarboek, de Open Monumentendag, inloopdag/braderie en beschrijven/beheren van de fotoen boekencollectie.
Ik roep iedereen op: Help uw bestuur. Kom in actie voor de Thoolse cultuurhistorie!
Tot slot bedank ik iedereen waarmee ik de afgelopen jaren heb mogen samenwerken bij het
bouwen aan onze Thoolse heemkundekring.
De secretaris, Kees de Koning

