Verslag over het jaar 2008
De heemkundekring Stad en Lande van Tholen timmerde in het afgelopen jaar nadrukkelijk aan de
weg. Zo is een nieuwe kleurenfolder over de vereniging samengesteld en op verschillende plaatsen
onder de aandacht gebracht. Het initiatief voor een cursus streekgeschiedenis bleek een voltreffer. Het
aantal aanmeldingen was dermate groot, dat in 2009 de lezingenreeks opnieuw wordt gegeven. Aan de
eerste ronde deden 33 belangstellenden mee.
Het ledental steeg flink, met 34. Op 31 december waren er 217 leden.
Bestuur
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar acht keer. Er is onder meer een taakomschrijving vastgesteld
voor het bestuur, de werkgroepen en de redactiecommissie. Op de jaarvergadering in maart werd J.C.
de Korte uit Sint-Maartensdijk gekozen in de vacature C. Kleppe.
De vereniging werd vertegenwoordigd op de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur, de
onthulling van het oorlogsmonument in Anna Jacobapolder, een informatiebijeenkomst in Goes én de
Zeeuwse opening van Open Monumentendag in Tholen, de opening van het Jaar van het religieus
erfgoed in Hulst, de opening van het expositiejaar in streekmuseum De Meestoof, de opening van het
nieuwe gemeentehuis en de opening van boekhandel Dieleman in Tholen.
Er waren verschillende besprekingen omtrent het, door de Heidemij, realiseren van kunstwerken bij de
voormalige havens van Sint-Annaland, Sint-Maartensdijk en Scherpenisse, maar er zit weinig schot in
de zaak. Een evenementendag in Stavenisse waaraan de heemkundekring zou meewerken, is door
gebrek aan belangstelling afgeblazen.
Op initiatief van wethouder Van Dis (monumenten en archeologie) is een overleg in het leven
geroepen waarin de beide Thoolse heemkundekringen, het streekmuseum en het gemeentearchief
elkaar op de hoogte houden van activiteiten, kijken hoe ze elkaar kunnen versterken en eventueel
thema’s afstemmen. Verder is een convenant in voorbereiding over het bewaren van objecten, foto’s
en geschreven stukken.
Er is een laptop aangeschaft voor de financiële administratie, en de penningmeester is overgestapt op
telebankieren. Ook zijn twee kasten gekocht voor het opbergen van boeken.
Activiteiten
De inloopdagen zijn dit keer gehouden in Sint-Annaland en Oud-Vossemeer, beide met een goede
belangstelling. Er is slechts één lezing georganiseerd; op de jaarvergadering in maart sprak Kees
Slager over mondelinge geschiedenis. De excursie trok niet eerder zoveel belangstellenden: ruim
twintig personen gingen naar de Krammersluizen en het watersnoodmuseum. Op de braderie in SintAnnaland stonden we zoals gebruikelijk met een stand bij de Meestoof. Een oogstdemonstratie van
Het Werkend Trekpaard, waarvoor onze kring een foto-expositie had voorbereid, werd wegens de
weersomstandigheden afgeblazen. Wél kon er materiaal geëxposeerd worden in de Thoolse
bibliotheek rondom het Boekenweekthema. In februari, mei en augustus verschenen nieuwsbrieven.
De werkgroep fotografie krijgt van alle kanten materiaal aangeboden om in te scannen voor de
collectie. De werkgroep genealogie bezocht een avond van de NCRV in Zierikzee over klederdracht.
En de redactiecommissie presenteerde in november een jaarboekje met vijf uiteenlopende bijdragen.
De Open Monumentendag kende dit keer géén Thoolse opening, omdat de provinciale opening in
Tholen plaatsvond. De dag zelf was weer een succes. Op verzoek van de stichting Nieuw Zout
bemensde de kring in de week daarna een foto-expositie in de Grote Kerk. Alle scholen is een brief
gestuurd over een fotowedstrijd rondom de Open Monumentendag, maar de respons was nihil.
Genoemd is al de cursus inleiding op de streekgeschiedenis – een serie lezingen met een excursie –
waarvoor de kring het initiatief nam én tekende voor de organisatie. Er was een goede samenwerking
met de gemeentearchivaris. De grote belangstelling verbaasde alle betrokkenen.
Een wens van het bestuur blijft, dat méér leden actief betrokken zijn bij het werk van de
heemkundekring. Een zaak die eigenlijk meer aandacht en verbetering behoeft, is de website.
Rest mij om iedereen te bedanken die zich het afgelopen jaar inzette voor de vereniging.
C. de Koning, secretaris.

