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Verslag over het jaar 2011
In het tiende verenigingsjaar bleef het ledental van de heemkundekring groeien, zij het
beperkt. Zoals verwacht kon het driehonderdste lid ingeschreven worden. Op 31 december
waren er 308 leden, wat een toename betekent van 15. Door overlijden ontvielen ons in het
verslagjaar twee leden. Hoewel er aan de vooravond van het tweede lustrum gesproken kan
worden van een bloeiende vereniging, blijft het aantal werkelijk actieve leden uiterst beperkt.
De werkgroep genealogie heeft haar activiteiten dan ook gestaakt en bij de afdeling fotografie
kan eigenlijk nauwelijks nog van een werkgroep worden gesproken.
Bestuur
Tijdens de jaarvergadering in april trad voorzitter W. Blaas terug. Hij werd bij die
gelegenheid benoemd tot het eerste erelid van de vereniging. Het nieuw gekozen bestuurslid J.
Bout is in de eerstvolgende bestuursvergadering tot voorzitter benoemd. In oktober legde D.
van Dijke-Dekker om gezondheidsredenen tijdelijk het penningmeesterschap neer. Sindsdien
neemt M. Geluk-Jansen dit waar.
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar acht keer. Zaken die de aandacht vroegen, waren
onder meer de statutenwijziging, website, een nieuw logo, tweede lustrum, Open
Monumentendag, het project oude boerenschuren, project Het onzichtbare zichtbaar maken,
Oranjekamer, waterberging Volkerak-Zoommeer, straatnaamgeving Vestetuin Tholen, Thools
DNA, plannen verzilting Rammegors en evaluatie Bestemming Tholen.
De vereniging werd vertegenwoordigd op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente,
informatiebijeenkomsten Open Monumentendag en gemeentelijk archeologiebeleid in Goes,
boekpresentatie Lamineren zonder lijm te Zierikzee, opening seizoen in streekmuseum De
Meestoof, opening Oranjekamer en presentatie boek Kastelenstichting in Sint-Maartensdijk,
viering honderd jaar hervormd kerkgebouw Stavenisse en cultuurhistorische dag van
projectbureau zeeweringen te Westkapelle.
Het convenant m.b.t. de zorg voor de cultuurhistorische bescheiden binnen de gemeente
Tholen is in juni ondertekend. Het gemeentearchief, streekmuseum en beide
heemkundekringen werken hierin samen.
Activiteiten
Een aantal zaken keert jaarlijks terug, zoals de inloopdagen – dit keer in Sint-Maartensdijk en
Sint-Annaland – en deelname aan de braderie in Sint-Annaland. Met name bij de inloopdagen
dringt zich de vraag op of we op deze voet door moeten gaan. De excursie, naar een boerderij
in ’s-Heer Abtskerke en het Ambachtscentrum in Goes, trok een prima belangstelling. Maar
door de verkeerssituatie bij de Vlaketunnel werd het een reis met hindernissen. Naast de
gebruikelijke lezing op de jaarvergadering,– waar boerderijenkenner Gerard Smallegange te
gast was, was er een presentatie op locatie door ds. Scheurwater in de hervormde kerk van
Oud-Vossemeer.
Zowel de Open Monumentendag als het onderdeel Klassendag verliepen goed, o.m. door de
medewerking van de Monumentenwacht. De belangstelling voor de openingsbijeenkomst is
echter al jaren erg matig en noopt tot een herbezinning.
De nieuwsbrief verscheen twee keer. Het achtste jaarboek telde vijf lezenswaardige bijdragen.
Aan de vrijwilligersdag van Landschapsbeheer Zeeland, in Scherpenisse, leverden we een
bijdrage in de vorm van een wandeling langs bezienswaardigheden in het dorp. In Zoutelande
is een presentatie verzorgd op een kennis- en ontmoetingsdag over boerderijen.

Steeds vaker wordt op de kring een beroep gedaan om bij verenigingen een dialezing te
komen houden.
Ook vanuit het onderwijs komen vragen met betrekking op lesstof, maar daaraan kunnen we
op dit moment niet voldoen. Het blijft een wens om dit op te pakken, zoals we ook ten
aanzien van de organisatie van de Open Monumentendag graag een voorbereidend comité op
poten zouden willen zetten.
Rest mij om iedereen te bedanken die zich het afgelopen jaar inzette voor de vereniging.
De secretaris,
Kees de Koning

