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Verslag over het jaar 2012 
 
Met gemengde gevoelens kijken we terug op het afgelopen jaar. Er is tevredenheid over de 
activiteiten die rond het tweede lustrum zijn georganiseerd, en over de groei van de 
vereniging. Tegelijkertijd is er het gemis van onze overleden penningmeester en 
medeoprichter D. van Dijke-Dekker. In het verslagjaar ontvielen de vereniging nog drie leden. 
Het ledental groeide. Op 31 december waren er 322 leden, een toename van veertien. 
 
Bestuur 
Op de jaarvergadering in april is de enkele weken tevoren teruggetreden penningmeester D. 
van Dijke-Dekker benoemd tot erelid. Ondanks diverse pogingen is de bestuursvacature nog 
altijd niet vervuld. M. Geluk-Jansen nam het penningmeesterschap op zich. 
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar tien keer, waarvan twee keer uitsluitend over het 
straatnamenboek. Onderwerpen waren verder de website, Anbi-status, fotowerkgroep, 
bestuurstaken, herinrichting Haven Sint-Maartensdijk, Open Monumentendag en OM 
Klassendag, en excursie. 
De vereniging is vertegenwoordigd op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente, de 
rondetafelconferentie m.b.t. de toekomstvisie voor de gemeente Tholen, 
informatiebijeenkomst Open Monumentendag in Goes en Zeeuwse opening in Zierikzee, open 
dag en onthulling kunstwerk Sint-Maartensdijk, twee presentaties stichting Oud-Vosméér, 
presentatie routeboekje Zeeland en Oranje, jubileumreceptie gemeentesecretaris, begrafenis 
oud-penningmeester, opening seizoen De Meestoof, informatiedag over immaterieel erfgoed 
te Kamperland, cultuurhistorische dag van projectbureau zeeweringen te Hoedekenskerke, 
bijeenkomsten gemeente over toeristisch plan en over waterberging Volkerak-Zoommeer, en 
ingebruikname website gemeentearchief. 
Verder zijn we door de burgemeester uitgenodigd voor deelname in de werkgroep herdenking 
60 jaar watersnood. Oud-voorzitter Blaas vertegenwoordigt de kring in de klankbordgroep 
vestingwallen Tholen. 
 
Tweede lustrum 
Een mooie selectie uit onze fotocollectie was van 4 mei t/m 15 juni te zien in de hal van het 
gemeentehuis in Tholen. Alle zeven woonkernen kwamen aan bod en de gevarieerde, 
herkenbare beelden leverden veel complimenten op. Voor de opening was er een verrassend 
goede belangstelling. Ook alle Thoolse basisscholen zijn uitgenodigd om de expositie te 
bezoeken, maar slechts drie gingen daar op in (met vijf groepen). De jongelui waren 
enthousiast over de prijsvraag die eraan was verbonden.  
Op 20 november waren we opnieuw te gast in het gemeentehuis, nu voor de presentatie van 
het boek Zeven eeuwen straatnamen op Tholen en Sint Philipsland. Voor de inhoud tekende 
oud-gemeentearchivaris J. Zuurdeeg, die een gedegen studie op tafel legde. Wij regelden en 
financierden de uitgave, mede door steun van Rabobank Oosterschelde en de gemeente 
Tholen. Veel leden reageerden blij verrast toen ze dit lustrumgeschenk bezorgd kregen in 
plaats van het gebruikelijke jaarboek. We ontvingen alleen maar positieve reacties. Het boek 
is inmiddels uitverkocht.     
 
 
           z.o.z.  
 



Activiteiten 
Ook het afgelopen jaar zijn weer twee inloopdagen gehouden, in Oud-Vossemeer en in 
Scherpenisse. Ze leveren vooral veel nieuw fotomateriaal op, en een enkel nieuw lid. De 
belangstelling is wisselend, met naast eigen leden ook wel andere geïnteresseerden. Dat beeld 
is hetzelfde bij onze jaarlijkse stand op de braderie in Sint-Annaland, bij het streekmuseum. 
Daar is de deelname aan de fotoprijsvraag over het algemeen gering. 
Lezingen zijn er drie geweest, inclusief de jaarvergadering. Over de belangstelling kunnen 
we, met steeds ruim dertig aanwezigen, alleen tevreden zijn. De Vrienden van de Travalje 
waren te gast, het echtpaar Verhave dat over Jantje de Prentenknipper vertelde, en Peter 
Koster die de familiewapens belichtte en veel vragen kreeg. 
Er verschenen twee nieuwsbrieven, terwijl werd afgezien van een jaarboek i.v.m. de 
publicatie over de straatnamen. We verzorgden één dialezing bij een vereniging, en een 
fotopresentatie rond de jubileumdag van de Sint-Annalandse middenstandsvereniging. 
De excursie bracht dik twintig deelnemers – een record aantal – naar het in de steigers staande 
fort Rammekens bij Ritthem en de historische scheepswerf Meerman in Arnemuiden. 
De Open Monumentendag en het onderdeel Klassendag trokken weer flink wat belangstelling. 
Organisatorisch had het meer voeten in de aarde dan voorheen. De verscherpte eisen voor een 
vergunning om de kanonnen in Tholen af te vuren vergden veel overleg en geregel. En voor 
de monumenten die we zelf moeten bemensen, zouden extra vrijwilligers welkom zijn. De 
openingsbijeenkomst op vrijdag, waarvoor de belangstelling al jaren terugliep, is niet meer 
georganiseerd. Over de Klassendag weer positieve geluiden, alhoewel één school voortijdig 
afhaakte en een andere op de dag zelf verstek liet gaan. De gemeente zou graag zien dat de 
Monumentendag met meer nevenactiviteiten wordt uitgebouwd. Zonder verbreding van de 
organisatie zal dat echter moeilijk zijn.  
 
Rest mij om iedereen te bedanken die zich het afgelopen jaar voor de vereniging heeft 
ingezet. 
 
 
De secretaris, 
Kees de Koning 
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