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Heemkundekring Stad en Lande van Tholen 
 
 
Verslag over het jaar 2013 
 
De vereniging blijft licht groeien. Op 31 december waren er 332 leden, een toename van tien. 
Vijf leden ontvielen ons door overlijden. Met name voor het aanleveren van oud fotomateriaal 
weten mensen onze vereniging te vinden. Ook krijgen we met regelmaat vragen over 
uiteenlopende onderwerpen. Vaak via onze website, die een nieuw uiterlijk kreeg.  
 
Bestuur 
De samenstelling van het bestuur bleef ongewijzigd, de bestaande vacature is niet vervuld. In 
het verslagjaar is er acht keer vergaderd. Aandacht vroeg met name het keermiddel in de 
Thoolse haven, onderdeel van het plan waterberging Volkerak-Zoommeer. Ons bezwaar in 
deze zaak is door de minister ongegrond verklaard. We verkregen in het verslagjaar de Anbi-
status van de belastingdienst, wat veel extra werk opleverde als gevolg van aangescherpte 
regelgeving  
De vereniging is vertegenwoordigd op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente, bij de 
Rampherdenkingen in Stavenisse en Sint Philipsland, informatiebijeenkomst Open 
Monumentendag, bijeenkomst stichting Vosméér, Waterpoortconferentie, 
jubileumbijeenkomst en seizoensopening streekmuseum De Meestoof, opening foto-expositie 
wsv Sint-Annaland, kennismakingslunch commissaris van de koning.  
We praten mee in twee werkgroepen, voortgekomen uit het gemeentelijk actieplan toerisme 
en recreatie, voor realisatie van informatiecentra over Roosevelt en de watersnood in 
respectievelijk Oud-Vossemeer en Stavenisse. De gemeentelijke klankbordgroep 
vestingwallen Tholen, waar we ook in meededen, is aan het einde van het jaar opgeheven. 
Onze inbreng ten spijt worden de plannen niet uitgevoerd. Het bestuur heeft zich uitgesproken 
vóór het in ere herstellen van de vestingwallen.   
Verder hadden we een inbreng bij de inventarisatie, in opdracht van het waterschap, van 
cultuurhistorische elementen langs het Schelde-Rijnkanaal. Restanten van de schietbaan van 
de bijzondere vrijwillige landstorm bij Oud-Vossemeer, en de oude landbouwhaven met 
dijkcoupure in de Hollaerepolder, zijn door ons onder de aandacht gebracht. 
Naast de laptop voor de penningmeester is een tweede aangeschaft voor onze fotocollectie. 
Voor beide zijn gebruiksovereenkomsten opgesteld, en verder zijn afspraken gemaakt over 
het gebruik van onze beamer door derden. 
 
Activiteiten 
In het verslagjaar zijn twee inloopdagen gehouden, in Tholen en Poortvliet. In verband met de 
afnemende belangstelling is besloten deze voortaan maar eens per jaar te organiseren. 
Lezingen waren er twee. Jan de Jonge vertelde over de resultaten van zijn onderzoek naar 
Thoolse dienstplichtigen in de legers van Napoleon. En bestuurslid Henk Geluk lichtte op de 
jaarvergadering het werk toe van Het Werkend Trekpaard Zeeland. De belangstelling was 
beide keren goed, met ruim dertig bezoekers. Voor de excursie, dit keer naar de basiliek in 
Oudenbosch en naar Willemstad, meldden zich opnieuw een kleine dertig belangstellenden. 
En het nieuwe initiatief, een keutjesavond, bleek met vijftig deelnemers een schot in de roos. 
Het was een uitermate gezellige avond. 
De kring presenteerde zich zoals gebruikelijk bij de Meestoof tijdens de braderie in Sint-
Annaland, en was met een stand aanwezig bij de jubileumviering van de natuurvereniging. 
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Bestuurslid Kees Fase verzorgde verschillende dialezingen bij verenigingen. In Ten Anker en 
de Elenahof hingen een aantal maanden lijsten met oude foto’s uit onze collectie.  
Het jaarboek bevatte vijf lezenswaardige bijdragen. De nieuwsbrief , met vooral 
huishoudelijke mededelingen, verscheen twee keer. 
Aan het onderdeel Klassendag van de Open Monumentendag deden dit keer slechts twee 
basisscholen mee. Maar de monumentendag zelf kende enkele nieuwe deelnemers. Ook waren 
er extra activiteiten. Bij het afschieten van de kanonnen in Tholen presenteerde het 
Cloveniersgilde Scherpenisse zich, en maakte een rondwandeling door de stad. Verder 
verzorgde een Thoolse klederdrachtgroep presentaties in twee opengestelde monumenten in 
Sint-Maartensdijk en Tholen. En in Stavenisse was een uilenshow een fikse trekpleister. Het 
zorgt voor een extraatje voor de bezoekers van deze dag. 
 
Rest mij om iedereen te bedanken die zich het afgelopen jaar voor de vereniging heeft 
ingezet. 
 
 
De secretaris, 
Kees de Koning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             


