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NIEUWSBRIEF            Nummer 55, augustus 2021 

 
Van de bestuurstafel 

Op 29 juni lieten de coronamaatregelen het weer toe om een reguliere bestuursvergadering te houden. 

Deze vond plaats ten huize van onze voorzitter Gré Boelhouwers, die revalideert na een ingrijpende 

rugoperatie. Het voltallige bestuur was aanwezig (we hebben nog wel steeds een vacature). 

Vanwege lichamelijke beperkingen van Gré is besloten dat Tineke Fopma bij externe activiteiten 

tijdelijk optreedt als plaatsvervangend voorzitter. 

Binnen het bestuur is de functie van penningmeester overgegaan van Magda Geluk naar John Verweij. 

Magda blijft als algemeen bestuurslid in het bestuur. We bedanken Magda voor de vele jaren dat ze 

deze functie heeft vervuld en wensen John in zijn nieuwe functie veel succes. 

 

Archiveren en ontsluiten van onze fotocollectie 

Samen met heemkundekring Philippuslandt en het Gemeentearchief Tholen is besloten om onze 

afzonderlijke fotocollecties op eenzelfde wijze te archiveren en het geheel via de afzonderlijke 

websites voor eenieder toegankelijk te maken. 

Om dit project te kunnen financieren, hebben we subsidie aangevraagd bij het Prins Bernhard 

Cultuurfonds en deze subsidie is toegezegd. Hierdoor zijn we in staat een goede scanner aan te 

schaffen en kan onze bestaande digitale collectie overgezet worden naar het nieuwe systeem. 

Maar daarmee zijn we er niet……………… 

Er is nog veel werk te doen om de foto’s uit de bestaande collectie van relevante informatie te 

voorzien, zodat deze op internet via meerdere zoekingangen te vinden zijn. Ook is er nog een 

aanzienlijke hoeveelheid foto’s die nog gescand, eventueel bewerkt en voorzien moet worden van 

metadata. 

Hiervoor willen wij hulp inroepen van leden en niet-leden die gewend zijn met de computer om te 

gaan. Na een persoonlijke instructie kunt u dan dit werk gewoon thuis uitvoeren. 

Bent u geïnteresseerd of hebt u een van uw familieleden of kennissen hiervoor warm kunnen maken, 

neem dan contact op met onze projectleider Ad de Graaf, 06-27544968, 

webmaster@heemkundetholen.nl 
Dit is een ideale mogelijkheid om veel historisch fotomateriaal onder ogen te krijgen en zo uw kennis 

over de geschiedenis van het eiland Tholen te vergroten en tegelijkertijd de heemkundekring een 

handje te helpen om haar doelstelling gestalte te geven. 

Aanmelden kan ook via de website www.heemkundetholen.nl 
 

In memoriam 

Ons heeft het droevige bericht bereikt dat is overleden ons oud lid Willem Heijbroek. Reeds voor de 

oprichting van onze vereniging heeft hij zich samen met anderen ingespannen om karakteristiek 

cultureel erfgoed te beschermen op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. 

We wensen de naasten veel sterkte. 
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Nabestellen jaarboekjes 

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. Bestellingen kunt u opgeven via 

secretariaat@heemkundetholen.nl 
 

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. 

Opgave via secretariaat@heemkundetholen.nl 
 

Nieuwe leden  

J.C. v.d. Jagt-de Vos, Stavenisse (cadeau) 

R. Dons, Den Haag 

P. Nijs, Tholen (cadeau) 

A.C. de Graaf, Bodegraven 

A.C. Fase, Sint-Annaland (cadeau) 

C. Hage-de Graaf, Scherpenisse 

W.A. Donken, Scherpenisse 

A. Rijnberg en J. Kloet, Sint-Maartensdijk 

 

Fietsroutes 

Op de website staan vier zogenaamde ‘Open Monumentendag fietsroutes’: 

Sint-Annaland – Stavenisse – Sint-Annaland, 26 km 

Sint-Maartensdijk – Scherpenisse – Sint-Maartensdijk, 17 km 

Tholen – Poortvliet – Stijenham – Schakerloo – Tholen, 30 km 

Sint Philipsland – Oud-Vossemeer – Sint Philipsland, 29 km  

De routes leiden u langs zoveel mogelijk rijksmonumenten binnen het betreffende gebied. 

Op dit moment beperken de routes zich tot een nauwkeurige routebeschrijving en het benoemen van 

een aantal monumenten en bezienswaardigheden. 

In de toekomst komt er ook een versie met aanvullende informatie over de monumenten en 

bezienswaardigheden waar u langsrijdt. 

 

Inventarisatie grafmonumenten 

Oude grafmonumenten waarvan rechthebbenden afstand hebben gedaan of waarvan geen 

rechthebbenden bekend zijn, staan op de nominatie om verwijderd te worden, 

De heemkundekring heeft zich bij de gemeente sterk gemaakt om te onderzoeken of zich onder de in 

aanmerking komende monumenten ook exemplaren bevinden die de kwalificatie ‘cultuurhistorisch 

erfgoed’ verdienen en vanuit dat opzicht mogelijk bescherming verdienen. Een eerste inventarisatie 

heeft door ons plaatsgevonden op de begraafplaatsen van Stavenisse. De onderzoekrapportage met 

conclusies en aanbevelingen is inmiddels aan het College van B en W aangeboden. 

De verwachting is dat eerstvolgende inventarisatie zal plaatsvinden op de begraafplaats van Poortvliet. 

Leden die hieraan een bijdrage willen leveren kunnen zich aanmelden via 

secretariaat@heemkundetholen.nl 
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Jaarplanning 2021 

Gezien de huidige ontwikkelingen rondom Corona, is het weer mogelijk om verenigingsactiviteiten te 

plannen. In de vorige nieuwsbrief zijn al mogelijke data genoemd. Hieronder een overzicht van de 

geplande activiteiten tot eind 2021. 

 

14 augustus, Activiteitendag bij De Meestoof, 13.30-17.00 uur 

- touwslagersdemonstratie 

- klassieke tractoren 

- brocante mini-markt 

- toeristische informatie 

- vaste en wisselcollectie 

- museumcafé en terras 

- 14.00 & 15.30 uur roofvogelshow 

 

Wij staan hier met een stand waar: 

- onze fotocollectie kan worden ingezien, 

- u foto’s kunt aanbieden om te worden gescand voor opname in onze fotocollectie, 

- informatie wordt verstrekt over het project ‘archiveren en ontsluiten fotocollectie’, 

- jaarboekjes en fietsroutes te koop zijn, 

- informatie wordt verstrekt over hoe u kunt deelnemen aan genealogisch onderzoek, 

- het voorlopige programma van de Open Monumentendag wordt toegelicht, 

- u zich kunt opgeven voor deelname aan een van de werkgroepen, 

- u vragen kunt stellen over alle activiteiten waar de vereniging zich mee bezig houdt, 

- u zich kunt opgeven om mee te werken aan het registreren van ons verenigingsarchief of misschien 

wel wil meewerken om 1 middag per week ons verenigingsarchief voor bezoekers open te stellen. 

 

11 september, Open Monumentendag 

- 10.30 uur Opening door wethouder Hoek op het voormalig kasteelterrein in Sint-Maartensdijk 

- Diverse activiteiten op en om het voormalig kasteelterrein 

- Stadswandeling in Sint-Maartensdijk 

- Rondleidingen door Sint-Annaland 

- Optredens in het oude stadhuis in Tholen 

- Openstelling monumenten over het gehele eiland (welke nog niet bekend) 

- Optreden klederdrachtgroep op verschillende locaties 

- 10.00-17.00 uur Inloopdag Heemkundekring in de Gasthuiskapel Kerkstaat 15 Tholen 

 

13 oktober, Jaarvergadering, Wellevaete, Sint-Annaland. 

De agenda bevat minimaal de volgende punten: 

- behandelen jaarstukken 2019 en 2020 en begroting 2021 

- bestuursverkiezing 

- afscheid Kees de Koning, als secretaris 

- Na de pauze de eerder uitgestelde bijdrage van Keetie van Oosten- Hage en Tineke Fopma, waarin 

zij, toegelicht met beeldmateriaal, vertellen over hun wielercarrière. 

5 of 12 november Keutjesavond in Sassegrave, Scherpenisse. 
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Inloopdag 11 september, 10.-17.00 uur in de Gasthuiskapel, Kerkstraat 15 Tholen 

Wat hebben we te bieden? 

1. De klappers van de genealogie liggen ter inzage. 

Voorouders die vanaf 1811 op het eiland Tholen of Sint Philipsland gewoond hebben, kunt u hierin 

terugvinden. 

2. Inzage in de complete fotocollectie van de heemkundekring. 

3. Verkoop van jaarboekjes van de heemkundekring en de gemeente Tholen. 

4. Afdrukken van alle beschikbare foto’s zijn te bestellen. 

Hebt u vragen?   Kom gerust langs! Wij proberen uw vragen te beantwoorden! 

Bent u in het bezit van oude foto’s of ansichtkaarten van het eiland Tholen? 

We willen die graag ter plaatse scannen en aan onze verzameling toevoegen. 

 

Uitgaven in de serie ‘De luchtoorlog boven Zeeland’ 

In deze serie militair historische naslagwerken komen vele aspecten van de luchtoorlog boven 

Zeeland in de periode 1939-1945 uitgebreid aan de orde. 

De gehele serie zal uiteindelijk 14 delen bevatten waarvan er inmiddels 5 zijn verschenen: 

Deel 1, Noord Beveland 

Delen 2Aen 2B, Schouwen-Duiveland 

Delen 3A en 3B, Zeeuws-Vlaanderen 

De delen 4A en 4B, Zuid-Beveland, komen naar verwachting dit jaar gereed. 

Deel 5, Tholen en Sint Philipsland wordt in 2022 verwacht. 

 

Kijk voor informatie en bestellingen op www.ww2resarch.nl 

 

http://www.ww2resarch.nl/

