Verslag over het jaar 2003
Voor de heemkundekring Stad en Lande van Tholen is het afgelopen jaar redelijk positief
verlopen. Het ledental groeide met 24 tot 103 op 31 december. Daarvan zijn er 22 met een
gezinslidmaatschap. Het overgrote deel van die leden heeft kenbaar gemaakt slechts passief
te willen zijn. Dat is te betreuren, omdat er mensen nodig zijn die actief aan de slag gaan met
onderzoek, verzamelen en vastleggen van zaken die met het verleden van Tholen te maken
hebben en die het waard zijn om voor het nageslacht bewaard te worden. Positief is, dat in
februari een werkgroep genealogie is gestart die maandelijks bijeenkomt. Onregelmatiger
functioneert sinds maart ook een werkgroepje waterstaatkunde. Inmiddels hebben we ook een
eigen vergaderruimte, op de verdieping van streekmuseum De Meestoof in Sint-Annaland.
Voor de inrichting daarvan kregen we een financiële bijdrage van de stichting De Wezen
Armen van Sint-Annaland.
Met een aantal activiteiten timmerde de kring aan de weg. Van de Vrienden van Heemschut
werd de organisatie overgenomen van de Open Monumentendag op Tholen. Er is een
eenvoudige informatiefolder gemaakt over de vereniging.
Bestuur
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar elf keer, op 8 mei voor het eerst in de eigen kamer
in De Meestoof. Na de jaarvergadering in april werd het bestuur uitgebreid naar zeven
personen door de verkiezing van H. Geluk en W.A. Blaas, beiden uit Tholen.
De vereniging werd vertegenwoordigd bij de watersnoodherdenking in Stavenisse,
presentatie van de Archeologiebalans in Middelburg, opening van het Zeeuwse jaar van de
boerderij in Middelburg, opening exposities streekmuseum De Meestoof in Sint-Annaland en
Zeeuwse opening van de open monumentendag in Dreischor.
Met de directeur van Castria Wonen vonden diverse besprekingen plaats over onze
huisvesting en over aandacht voor het voormalige kasteel bij de uitbreiding van Maartenshof.
Het regio-overleg behoud gemeentearchief Tholen kwam niet meer bij elkaar. Dit als gevolg
van een mededeling van het gemeentebestuur in het voorjaar, dat de mogelijkheid om het
archief alsnog in het nieuwe gemeentehuis te huisvesten, tóch wordt bekeken.
Voor het provinciaal erfgoededucatie platform schreef de voorzitter een notitie over
erfgoededucatie voor het basisonderwijs in Zeeland.
Activiteiten
Naast nieuwsbrieven in februari, maart en september – met bijdragen over de watersnood en
over boerderijen – werden diverse andere dingen georganiseerd voor de leden en overige
belangstellenden. De bijzonder interessante excursie naar Willemstad trok 13 deelnemers, de
jaarvergadering met bijdragen van W. Heijbroek over bedrijfskaartenboekjes en van
G. Smallegange over Zeeuwse boerderijen trok 33 belangstellenden. Naar de eerste
inloopochtend in november kwamen 15 mensen. Deze activiteit was voor Omroep Zeeland
aanleiding om de voorzitter tevoren uit te nodigen in een radioprogramma. De lezing over het
archeologisch onderzoek op het kasteelterrein in Sint-Maartensdijk werd door 20
geïnteresseerden bezocht. Een presentatie op de Thoolse actie in het kader van de Week van
het platteland ging niet door omdat deze wegens de vogelpest werd afgelast. Een expositie bij
de open dag van Het werkend trekpaard Zeeland op boerderij Candia was een bijzonder leuk
en geslaagd alternatief.
De bedoeling is om komend jaar met een eerste publicatie te komen. Ook zal er dan rond de
Open Monumentendag iets extra’s georganiseerd gaan worden.
Rest mij om iedereen te bedanken die het afgelopen jaar op enigerlei wijze voor de
heemkundekring actief was.
De secretaris, Kees de Koning

