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Verslag over het jaar 2014 
 
Na jaren van groei is in het verslagjaar het ledental van de vereniging voor het eerst gedaald. 
Op 31 december waren er 326 leden, een afname van zes. Naast enkele opzeggingen zijn zes 
leden ons ontvallen door overlijden. Het koperen jubileum in oktober ging ongemerkt 
voorbij. 
 
Bestuur 
In het dertiende verslagjaar vergaderde het bestuur negen keer. In februari was Henk Geluk er 
voor het laatst bij. Hij overleed na een ernstige ziekte op 21 mei. Bij de uitvaart heeft onze 
voorzitter namens de vereniging gesproken.  
Het vervullen van de bestuursvacatures kreeg vervolgens nadrukkelijk de aandacht, en met 
succes. Zaken waar we ons verder mee bezig hielden, zijn het watersnoodhuis in Stavenisse, 
het Roosevelt informatiecentrum in Oud-Vossemeer, de vernieuwing van informatieborden 
bij boerenerven. Een eventuele herdruk van het Thoolse straatnamenboek bleek niet haalbaar. 
De vereniging is vertegenwoordigd op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente, het afscheid 
van burgemeester Nuis en de kennismaking met burgemeester Van de Velde, de 
seizoensopening van streekmuseum De Meestoof, onthulling van een kunstwerk in 
Scherpenisse en ingebruikname van een travalje in Oud-Vossemeer, presentatie van een 
rapport van het platform Maritiem Erfgoed Zeeland, presentatie van het Cultuurplein Tholen. 
Verder waren we bij de brainstormavond 650 jaar stad Tholen, bijeenkomst van het project 
Tholen beter bekend,  themadag van het projectbureau zeeweringen en de jaarlijkse regionale 
informatiebijeenkomst van Open Monumentendag. 
 
Activiteiten 
De inloopdag in maart, in Stavenisse, trok een redelijke belangstelling. Bijzonder geslaagd 
was de avond in februari, met een presentatie van de Thoolse klederdrachtgroep en een lezing 
over visserstruien. Op de jaarvergadering vertelde Siem Baaij boeiend over het mossel- en 
oesterbedrijf van zijn familie. Beide avonden trokken ruim dertig belangstellenden. Helaas 
was in het najaar de animo een stuk minder voor de lezing van Frank Kousemaker over oude 
portretfoto’s. De interessante excursie naar Fort de Roovere trok ruim twintig deelnemers. En 
voor de tweede keutjesavond meldden zich net zoveel liefhebbers als de eerste keer. 
Zoals gebruikelijk presenteerde onze kring zich bij de Meestoof tijdens de jaarlijkse braderie 
in Sint-Annaland. Verder werkten we mee aan een nieuw initiatief van het museum, de Week 
van de streek in oktober. En we deden nieuwe contacten op bij de genealogische en 
heemkundige markt in Kapelle. 
Naast dialezingen bij een aantal verenigingen verzorgde bestuurslid Kees Fase op de 
basisscholen in Oud-Vossemeer een gastles over de travalje en het smidsvak, en hij werkte 
mee aan een gastles op het Calvijn college over de Ramp.  
Het lukte ook weer om de leden een gevarieerd jaarboek aan te bieden, met vijf 
lezenswaardige bijdragen. De nieuwsbrief verscheen drie keer. 
De organisatie van de Open Monumentendag verliep als vanouds. Inmiddels zijn er ideeën 
om de publieke belangstelling te vergroten. Aan de Klassendag deed slechts één school mee.  
 
Rest mij, iedereen te bedanken die zich het afgelopen jaar voor de vereniging heeft ingezet. 
 
De secretaris,  



Kees de Koning 


