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Verslag over het jaar 2010
De heemkundekring kan terugzien op een goed verenigingsjaar. De activiteiten trokken over
het algemeen een goede belangstelling, instanties en inwoners weten de vereniging te vinden
voor overleg en met vragen. En het ledental groeit gestaag. Op 31 december waren er 293
leden, een toename van 39. Door overlijden ontvielen ons in het verslagjaar twee leden. Het
ziet er naar uit dat in het negende verenigingsjaar de mijlpaal van 300 leden bereikt gaat
worden.
Bestuur
Het bestuur, dat ongewijzigd bleef, vergaderde in het verslagjaar negen keer. Zaken die de
aandacht vroegen, waren onder meer statutenwijziging, ontwerpbestemmingsplan en
beeldkwaliteitsplan Tholen Noord, Heidemijproject Het onzichtbare zichtbaar maken en de
Klassendag van Open Monumentendag.
De vereniging werd vertegenwoordigd bij de ingebruikname van de gerestaureerde molens in
Sint Philipsland en Scherpenisse, de presentatie van een database van vliegtuigverliezen in de
Tweede Wereldoorlog in Zuidwest-Nederland, de herdenking van oorlogsslachtoffers in de
Drunense Duinen, het afscheid van drie Thoolse wethouders, opening van de expositie rond
het kunstproject Het onzichtbare zichtbaar maken, manifestatie Echt Zeeuws, boekpresentatie
Bromsnor in Zeeland, opening van het expositieseizoen in streekmuseum De Meestoof,
cultuurhistorische dag projectbureau Zeeweringen, onthulling van naambord Henk
Elenbaasplein en voor de Open Monumentendag informatiebijeenkomsten in Goes en
Middelburg en de provinciale opening in Middelburg.
Onze vereniging neemt deel in de gemeentelijke klankbordgroepen voor de binnenstad en de
vestingwallen van Tholen. En met de klankbordgroep welstand werd een excursie door de
gemeente gemaakt. Ook in het platform cultuurhistorie doen we mee. De werkgroep
openstelling monumenten kon beëindigd worden, aangezien de gemeente het budget heeft
wegbezuinigd. Wél heeft dit geresulteerd in het opleiden van een aantal gidsen. Er is een
nieuw overleg gestart, voor de inrichting van een Oranjekamer in Sint-Maartensdijk. Dat moet
in 2011 zijn beslag krijgen. Het convenant, met het gemeentearchief, met betrekking tot de
zorg voor de cultuurhistorische bescheiden, is nog niet getekend. Rijkswaterstaat heeft ons en
zustervereniging Philippuslandt een toelichting gegeven op de toekomstplannen voor het
Rammegors.
Activiteiten
Naast de gebruikelijke inloopdagen, die in Poortvliet en Stavenisse zijn gehouden, hielden we
een soortgelijke activiteit in het gemeentehuis in Tholen. Dit op verzoek van de
gemeentearchivaris in verband met de landelijke Open Archievendag. Er was steeds een
goede belangstelling.
Dat geldt ook voor de drie lezingen die zijn gehouden: over Zeeuwse emigranten naar de
V.S., archeologie, en het maken van houten wagenwielen.
De excursie ging dit keer naar Bergen op Zoom.
Bij De Meestoof hadden we niet alleen een stand tijdens de Sint-Annalandse braderie, maar
ook op de boerendag die het museum organiseerde.

De fotowerkgroep verzorgde borden met oude foto’s in in Maartenshof, Elenahof, Schutse en
Wellevaete. Ook werd een presentatie gegeven op een ouderenmiddag van de Hervormde
Gemeente in Sint-Annaland. Verder is de huidige situatie op het bedrijventerrein Noord in
Tholen fotografisch vastgelegd.
De werkgroep genealogie is, zij het wat aarzelend, in het verslagjaar weer op gang gekomen.
Een nieuwsbrief is slechts één keer verschenen, in september. Het jaarboek was volledig aan
Oud-Vossemeer gewijd, met zes bijdragen over uiteenlopende onderwerpen. Het werd
gepresenteerd tijdens de geslaagde, zij het niet erg druk bezochte, Thoolse opening van de
Open Monumentendag.
Die monumentendag gaf dit keer het nodige werk. Dat kwam vooral door een nieuw initiatief:
de Klassendag. Leerlingen van drie basisscholen, in Tholen en Scherpenisse, bezochten een
monument op de vrijdag vóór Open Monumentendag. Het viel bij alle betrokken – scholen,
monumenteneigenaren en organisatie – in goede aarde. Op de monumentendag zelf was een
rondrit in een boerenwagen door Tholen een nieuw initiatief, maar de animo viel tegen.
Rest mij om iedereen te bedanken die zich het afgelopen jaar inzette voor de vereniging.
De secretaris,
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