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NIEUWSBRIEF            Nummer 54, maart 2021 

Jaarboekje 2021 
In de vorige nieuwsbrief deed de redactie een oproep om het redactieteam te versterken. 
Nu kan gemeld worden dat deze oproep succes heeft gehad en dat Hùbert Westdorp inmiddels 
is toegetreden. 
Verder meldt de redactie dat ‘rouwgebruiken’ het thema voor het jaarboekje 2021 is.  
Door De Meestoof is samenwerking gezocht om de inhoud van ons jaarboekje af te stemmen 
op en ter ondersteuning van de tentoonstelling in 2022 over hetzelfde onderwerp. 
De voorbereidingen voor het nieuwe jaarboekje en de tentoonstelling zijn al gaande. 
Mogelijk kunt u aan dit jaarboekje ook een bijdrage leveren. Het kan zijn dat u herinneringen 
heeft aan oude rouwgebruiken, waarvan de jongere generatie geen weet heeft en voor een 
heemkundekring te waardevol zijn om in de vergetelheid te laten raken. Misschien kunt u 
hierover iets op ‘papier’ zetten of vertellen aan iemand van de redactie of een auteur van een 
artikel. Het kan ook zijn dat u een compleet artikel over een bepaald onderwerp wilt schrijven 
of daar ondersteuning bij wilt. Als u denkt een bijdrage te kunnen leveren, hoe gering ook, 
meldt dit via het secretariaat aan de redactie. Elke bijdrage is welkom.  
 
Jaarboekje 2020 
Het aantal positieve reacties op het jaarboekje was groter dan ooit en dat geldt ook voor het 
aantal nabestellingen. Ook u kunt daar gebruik van maken. Voor € 2,50 per stuk kunt u extra 
jaarboekjes bestellen van de  jaargangen 2009 en 2013 t/m 2020. Op het eiland worden ze 
gratis bezorgd. Voor bestellingen van buiten het eiland komen er verzendkosten bij; 
€ 3,84 voor één boekje en € 4,50 voor 2 boekjes. 
 
Cadeautip 
Zoals hierboven is te zien, heeft u voor € 2,50 al een leuk cadeautje voor familie, vrienden of 
bekenden. U kunt ook een lidmaatschap van de heemkundekring cadeau doen; € 12,-- voor 
een enkel lidmaatschap of € 18,-- voor een gezinslidmaatschap per jaar. Het nieuwe lid krijgt 
dan het laatste en nog een extra jaarboekje naar keuze cadeau. 
 
In memoriam 
Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief in december, hebben ons de droevige 
berichten bereikt dat de volgende (partners van) leden ons zijn ontvallen: 
Dhr. H. Smits, Stavenisse 
Dhr. A Gelok, Oud-Vossemeer 
Dhr. J. Kunst, Tholen 
We wensen de naasten veel sterkte. 
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Opstarten werkgroepen 
We zijn op zoek naar mensen die actief willen zijn op één of meer terreinen waarop de 
heemkundekring zich beweegt; dat kunt u zijn als lid, maar dat kunnen ook niet-leden zijn. 
Misschien kent u mensen, familie, vrienden of bekenden, die niet zo veel voelen voor een 
lidmaatschap maar wel interesse hebben in waar de heemkundekring zich zoal mee 
bezighoudt. Ook zij zijn welkom in een van onze werkgroepen. 

We zoeken bijvoorbeeld mensen voor: 
- De webredactie; wat plaatsen we op de website en hoe houden we de website interessant. 
Zie hiervoor ook het bericht over de website aan het eind van deze nieuwsbrief. 
- Het jaarboekje; auteurs en redactieleden die jaarlijks een boekje samenstellen met artikelen 
die gerelateerd zijn aan (de geschiedenis van) onze streek. 
- Een werkgroep archeologie; geïnteresseerden die willen meewerken aan onderzoek naar en 
beleefbaar maken van bijvoorbeeld het kasteel van Sint-Maartensdijk, het blootleggen van de 
resten van fort Mollegat aan de Linie van de Eendracht, het herstellen van de nog zichtbare 
overblijfselen van kroonwerk Slickenburg. 
Kijk ook op de website www.erfgoedzeeland.nl om op 19 maart te kunnen deelnemen aan de 
Zeeuwse AmateurArcheologenDag (dit jaar digitaal). 
- Een fotowerkgroep, die oude foto’s verzamelt, registreert, archiveert en publiceert op de 
website of in het jaarboekje. 
- Een werkgroep genealogie, die eigen stamreeksen onderzoekt of dit doet voor mensen die 
daarom vragen of een stamreeks te onderzoeken van een bekend persoon en deze te 
publiceren in bijvoorbeeld het jaarboekje, op de website of in een streekblad. 
- Het uitwerken en onderhouden van (monumenten)fiets- en wandelroutes. 
- Een werkgroep die bij grafmonumenten die op de nominatie staan om geruimd te worden, te 
beoordelen of hier sprake is van cultuurhistorisch erfgoed en hierbij aan B&W adviseert wat 
waardevol is om te behouden. 
- Het mede organiseren van de monumentendag. 
- Een vertegenwoordiging die namens de heemkundekring meedoet bij de totstandkoming van 
de gemeentelijke omgevingsvisie, erfgoedvisie of kerkenvisie. 

Aanmelden via secretariaat@heemkundetholen.nl 
of via de website www.heemkundetholen.nl 

Nieuwe leden (allen aangemeld via de website) 
N. Saarloos-Goedegebuure, Meteren 
H. de Graaf, St. Philipsland 
Fam. van den Born, Tholen 
Fam. Pol, Tholen 
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Jaarplanning 2021 
In verband met de huidige situatie rondom Corona, heeft het bestuur besloten om ook de voor 
20 maart geplande inloopdag te laten vervallen en deze te verplaatsen naar 11 september. 
 
De voor 21 april geplande jaarvergadering is tot nader te bepalen datum uitgesteld en bevat 
minimaal de volgende agendapunten: 
- behandelen jaarstukken 2019 en 2020 
- bestuursverkiezing 
- afscheid Kees de Koning 
- Na de pauze de eerder uitgestelde bijdrage van Keetie van Oosten- Hage en Tineke Fopma. 

11 september, Open Monumentendag, tevens inloopdag. 
20 oktober, Najaarslezing. 
? november, Keutjesavond of iets dergelijks. 
 
Website 
De vernieuwde website is nu ongeveer 4 maanden in de lucht. De website wordt goed bezocht en de 
reacties zijn positief. 

Vooral het artikel Smederijen in Scherpenisse is erg vaak bekeken en er waren ook leuke reacties. Dit 
was een proef om met de fotoverzameling van de Heemkundekring als uitgangspunt een informatief 
artikel te schrijven. De ervaring leert echter dat het samenstellen van een informatief artikel nogal wat 
zoekwerk met zich meebrengt. Als we bijvoorbeeld elk kwartaal een dergelijk artikel willen 
produceren dan hebben we dringend extra handjes nodig. Daarom hierbij een oproep aan mensen met 
interesse in de geschiedenis van Tholen om mee te helpen. Meld je aan of stel je vragen via een mailtje 
aan webmaster@heemkundetholen.nl of bel Ad de Graaf op 06-27544968. 

Het fotoraadsel dat tweewekelijks in de Thoolse Bode verschijnt wordt inmiddels al enige tijd ook op 
de website geplaatst. Het aantal reacties via de website is tot nu toe beperkt. 

We hebben een aantal keren een ‘foto van de week’ geplaatst, maar we zijn nog zoekende naar de 
juiste vorm. Suggesties zijn van harte welkom. 

Onder het hoofd Over ons/Jaarboeken zijn we begonnen de artikelen uit de jaarboekjes op de website 
te plaatsen (behalve de laatste 5 jaargangen). De artikelen uit het jaarboek 2015 zijn als eerste 
geplaatst. Deze kunnen nu via de website worden gelezen en ook worden gedownload. De bedoeling is 
dat de andere jaargangen snel volgen. 

Onder het hoofd Over ons/Nieuwsbrieven kunnen alle uitgebrachte nieuwsbrieven worden gelezen 
en/of worden gedownload. 

Onder het hoofd Activiteiten/Monumenten hebben we een nieuwe wandelroute in Sint-Annaland 
opgenomen. Deze route heeft bestuurslid John Verweij gemaakt op verzoek van museum De 
Meestoof. 

Onder het hoofd Links is een aantal leuke links toegevoegd: Wings to Victory met informatie over 
neergestorte vliegtuigen in WOII; Caert-Thresoror een tijdschrift over oude kaarten waarvan de oudere 
jaargangen zijn te downloaden; Wat staat daer? een website over oud handschrift. 
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Leden van de vereniging voorzien we ook via de mail van informatie, bijvoorbeeld via de 
nieuwsbrieven. Om andere geïnteresseerden in de geschiedenis van Tholen te bereiken zijn we sterk 
afhankelijk van onze website. Daarom is het nodig dat we interessante inhoud op de website zetten, en 
ook dat we de website onder de aandacht brengen. 

Interessante inhoud kan bestaan uit informatieve artikelen zoals die in het jaarboek staan, of het 
hierboven beschreven artikel waarbij de fotoverzameling als uitgangspunt diende. Het aantal 
onderwerpen is bijna ongelimiteerd en kan worden ingevuld op basis van persoonlijke interesse. 
Enkele voorbeelden: landschap, stambomen, klederdracht, Zeeuws dialect, archeologie, scholen, 
kerken, kerkelijk leven, (verdwenen) middenstand, boerderijen, eigenaren en pachters, overstromingen 
(De Ramp), muziekverenigingen, etc. Naast artikelen zouden bijvoorbeeld ook fotogalerijen en 
stambomen kunnen worden geplaatst. Ben je geïnteresseerd om een bijdrage te leveren of heb je 
ideeën over bepaalde onderwerpen? Laat het ons weten! 

Promotie en vindbaarheid van de website is een andere leuke uitdaging. Bij het plaatsen van nieuwe 
inhoud melden we dat in principe altijd op de Facebook-pagina van de Heemkundekring. Hopelijk 
levert dat extra bekendheid op. We verzoeken de leden met een eigen Facebook-account om nieuwe 
berichten en pagina's op de website zoveel mogelijk te delen door op het Facebook-icoon te klikken. 
Ook dat kan meer bekendheid en meer bezoekers opleveren. Daarnaast kan onderaan elk bericht 
worden aangevinkt of men een melding wil ontvangen als er vervolgreacties zijn of als er nieuwe 
berichten worden geplaatst. Ons verzoek is om dat vooral te doen, en om de berichten dan 
vanzelfsprekend ook te bekijken. Hoe vaker u de website bezoekt hoe beter we scoren in de 
zoekmachines van Google. 

 
 
 


