
Verslag over het jaar 2007  
 
In een rustig verlopen jaar stond voor de heemkundekring Stad en Lande van Tholen samenwerking 
centraal. Zo zijn verschillende ontwikkelingen in gang gezet waarbij wordt samengewerkt met 
streekmuseum De Meestoof, het gemeentearchief en de stichting Actief Stavenisse. Samen met de 
gemeente werd, zoals al enkele jaren gebruikelijk, een openingsbijeenkomst georganiseerd voor de 
Open Monumentendag. 
Het ledental steeg dit jaar beperkt, met slechts vier, tot 183 op 31 december. 
 
Bestuur 
Het bestuur, dat in het verslagjaar niet van samenstelling veranderde, vergaderde acht keer.  
De vereniging werd vertegenwoordigd op de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur in Sint-
Maartensdijk, bijeenkomsten voor de Open Monumentendag in Goes, Middelburg en Vlissingen, de 
presentatie van een Zeeuws luchtoorlogsmuseum van Wings to Victory op vliegveld Midden-Zeeland, 
de ingebruikname van de gerestaureerde standerdmolen in Sint-Annaland, het project boerderij en 
landschap in Heinkenszand, een boerderijexcursie in de Alblasserwaard, een bijeenkomst betreffende 
het jaar van het religieus erfgoed in Zierikzee en een bijeenkomst in Stavenisse over het organiseren 
van een culturele dag. 
De brochure van het Heidemijproject voor een kunstwerk dat herinnert aan de haven in Sint-Annaland 
is, met de nodige vertraging, aangeboden aan het gemeentebestuur. Inmiddels is er overleg geweest 
over soortgelijke kunstwerken in Sint-Maartensdijk en Scherpenisse.  
Richting de gemeente is een inspraakreactie gegeven over het structuurplan Noord in Tholen, 
aangaande de voormalige stadsgracht. 
Voor de administratie van de penningmeester is een computerprogramma aangeschaft. 
 
Activiteiten 
Zoals gebruikelijk zijn twee inloopdagen georganiseerd, in het voormalige stadhuis in Tholen en in de 
Elenahof in Stavenisse. Beide trokken een goede belangstelling. In Tholen deden, naast de vaste 
deelnemers, het gemeentearchief en de Thoolse dialectgroep mee, ter gelegenheid van de 
lustrumviering van onze vereniging. In Stavenisse was de heer De Rijke met zijn collectie schoolfoto’s 
present.  
Het aantal lezingen is tot twee beperkt gebleven. Op de jaarvergadering in maart sprak de heer Kort 
over Zeeuwse veldwachters, mevrouw Dobbelaar van Landschapsbeheer Zeeland was in november te 
gast. Voor de bijeenkomsten is uitgeweken naar De Wellevaete, omdat de zaal daar geschikter is dan 
de koffiekamer van het streekmuseum. De excursie ging dit keer naar Zierikzee en trok een goede 
belangstelling. En zoals gebruikelijk waren we tijdens de braderie in Sint-Annaland present bij het 
streekmuseum. Dit keer aan de straat. In februari, juli en oktober verscheen een nieuwsbrief.  
De werkgroep fotografie kon de collectie opnieuw behoorlijk uitbreiden. Daarnaast zorgde men ervoor 
dat foto’s over het boerenleven geëxposeerd werden in Maartenshof te Sint-Maartensdijk en in de 
Elenahof te Stavenisse. 
Voor het jaarboekje kwamen de bijdragen moeizaam binnen. Maar het lukte de redactiecommissie nog 
net om in december de uitgave het licht te doen zien. Het bevat zes bijdragen. 
 
Open Monumentendag 
Dankzij het thema ‘moderne monumenten’ waren een drietal woonhuizen onder de 21 monumenten 
die in september opengesteld werden. Achteraf bleek één boerderij niet open te zijn geweest en een 
molen slechts een halve dag. De Gasthuiskapel deed niet mee wegens een gebrek aan vrijwilligers. Wij 
verzorgden, samen met de gemeente, een folder met routekaart. Verder maakten wij foto’s voor de 
lezing van architect C. Sturm op de openingsbijeenkomst in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. 
Deze bijeenkomst werd matig bezocht. Verheugend was de mededeling van de wethouder, dat het 
gemeentebestuur in de begroting weer een bedrag voor de organisatie van de Open Monumentendag 
opneemt.  
Tot slot wil ik iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage aan de vereniging in het afgelopen jaar. 
 
C. de Koning, secretaris.        


