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De groei van de heemkundekring Stad en Lande van Tholen zette in het achtste
verenigingsjaar verder door. Op 31 december waren er 254 leden, een toename van 37. Vijf
leden ontvielen ons in het verslagjaar door overlijden. De aanwas is mede te danken aan de
actieve werving met de nieuwe folder en de twee cursussen die zijn georganiseerd. Een
herhaling van de cursus streekgeschiedenis trok 33 belangstellenden, terwijl zich voor de
cursus wonen in een historisch pand 25 deelnemers aanmeldden.
Geregeld ook weten mensen onze vereniging te vinden voor het schenken van boeken en
andere geschriften. En de fotowerkgroep wordt overstelpt met materiaal.
Bestuur
Het bestuur, dat ongewijzigd bleef, vergaderde in het verslagjaar zeven keer. Zaken die de
aandacht vroegen, waren onder meer het convenant samenwerking gemeentearchief, de anbistatus, statutenwijziging, bankkosten, Heidemijproject Het onzichtbare zichtbaar maken, en
medegebruik van onze vergaderruimte.
De vereniging werd vertegenwoordigd op de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur, de
onthulling van het kunstwerk De Uitwisseling in Tholen, de opening van het expositiejaar in
streekmuseum De Meestoof, de boekpresentaties De opmaat tot de Opstand (Ellewoutsdijk)
en Nieuw-Vossemeer 200 jaar, de opening van exposities in het gemeentehuis over
boerderijen en over de Tweede Wereldoorlog, de begrafenis van medeoprichter van onze
vereniging L. Hage, en voor de Open Monumentendag de provinciale opening in Terneuzen
en informatiebijeenkomsten in Goes en Middelburg.
De gemeente betrekt onze vereniging bij allerhande zaken. Zo is het bestuur uitgenodigd voor
informatiebijeenkomsten over het masterplan voor de binnenstad van Tholen, wat resulteerde
in deelname in een klankbordgroep voor de stadswallen. Ook in een werkgroepje dat zich
buigt over de openstelling van méér monumenten doet de vereniging mee, terwijl we ook zijn
gevraagd voor een werkgroepje Thoolse canon. Daarnaast heeft het bestuur een
inspraakreactie gegeven op de gemeentelijke cultuurnota. Er was een bijeenkomst van de
klankbordgroep welstand, en een voorlichtingsbijeenkomst over een nieuw subsidiebeleid.
Activiteiten
De deelname in het gemeentelijk platform cultuurhistorie resulteerde in twee gezamenlijke
exposities in het gemeentehuis, waarvoor onze fotowerkgroep veel werk heeft verzet:
Zeeuwse boerderijen en, n.a.v. 65 jaar bevrijding, de Tweede Wereldoorlog. Deze laatste viel
samen met de Week van de geschiedenis.
Lezingen waren er drie: over de werkgroep industrieel erfgoed Zeeland, de natuurterreinen
van Staatsbosbeheer (gecombineerd met de jaarvergadering), en de luchtoorlog boven
Zeeland. Ze werden redelijk bezocht.
Datzelfde geldt voor de inloopdagen in Tholen en Scherpenisse.
De excursie ging, met achttien deelnemers, naar Dordrecht.
Zoals gebruikelijk hadden we een stand bij de Meestoof op de braderie in Sint-Annaland.
De fotowerkgroep verzorgde een foto-expositie bij de oogstdemonstratie van Het Werkend
Trekpaard Zeeland in Scherpenisse, die vervolgens naar zorgcentrum De Schutse in SintAnnaland ging. Op drie zaterdagen waren foto’s te zien in het voormalige gemeentehuis in
Sint-Maartensdijk, die aansluitend in Maartenshof een plekje kregen. Ook aan de

muziekmarathon van de fanfare Accelerando verleende de werkgroep medewerking met
foto’s, deze hangen sindsdien in De Wellevaete.
Voor een project van de Eben-Haëzerschool is een lesbrief gemaakt over de boerderij Candia.
In januari, april en september verschenen nieuwsbrieven.
En het jaarboek bevatte zes lezenswaardige bijdragen. De redactiecommissie werkt nu aan een
themanummer over Oud-Vossemeer.
De werkgroep genealogie is helaas praktisch tot stilstand gekomen.
De heemkundekring coördineert de organisatie van Open Monumentendag in de gemeente
Tholen en is het aanspreekpunt voor de landelijke organisatie. De Thoolse opening bleef
beperkt tot het afschieten van kanonnen in Tholen, waaraan wethouder Van Dis medewerking
verleende. Verder was – op initiatief van het gemeentearchief – een mini-expositie ingericht
in verschillende opengestelde monumenten. De belangstelling voor deze dag was veel groter
dan voorgaande jaren. Vooral de pas gerestaureerde molen De Verwachting in Tholen bleek
een trekpleister.
Rest mij om iedereen te bedanken die zich het afgelopen jaar inzette voor de vereniging.
De secretaris,
Kees de Koning

