Heemkundekring Stad en Lande van Tholen
Verslag over het jaar 2015
De vereniging kijkt terug op positief verlopen jaar. Met goede belangstelling voor de
activiteiten en een groei van het ledental. Op 31 december waren er 347 leden, een toename
van negentien. Vier leden zijn ons ontvallen door overlijden.
Bestuur
In het veertiende verslagjaar vergaderde het bestuur negen keer. Tijdens een drukbezochte
jaarvergadering zijn Piet Quist en Albert Walpot als bestuursleden gekozen, waarmee het
bestuur na drieënhalf jaar weer op volle sterkte is.
Zaken die de aandacht vroegen, zijn de toekomst van het oude stadhuis in Tholen, het
bouwplan Kruittoren Tholen, en de rommelpottraditie in Tholen. Het bestuur hield zich bezig
met het ontwikkelen van een nieuwe folder, en neemt het verzekeringspakket onder de loep.
Een vast agendapunt was 650 jaar Tholen; twee bestuursleden doen mee in werkgroepen ter
voorbereiding van de nostalgische dag. Voor het Roosevelt Informatiecentrum is een stichting
opgericht, waarvan onze secretaris op persoonlijke titel bestuurslid is.
De vereniging is vertegenwoordigd op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente, bij het
kennismakingsbezoek van burgemeester Van de Velde aan Oud-Vossemeer, ingebruikname
boerderijborden, de seizoensopening van streekmuseum De Meestoof, de opening van het
Watersnoodhuis in Stavenisse en het weegbrughuisje in Sint Philipsland, de landelijke
opening van Open Monumentendag in Bergen op Zoom, de opening van het wandelnetwerk
Tholen in Anna Jacobapolder, het afscheid van Scez-medewerker T. Veenstra en de
presentatie van boek Zeeuwse visserstruien. Verder waren we bij de themadag van het
projectbureau zeeweringen en de jaarlijkse regionale informatiebijeenkomst van Open
Monumentendag.
Activiteiten
De inloopdag in april, in Sint-Maartensdijk, trok een redelijke belangstelling. De lezingen
over het geslacht Van Cats, en over Thoolse boerderijen (tijdens de jaarvergadering) trokken
respectievelijk 40 en 53 belangstellenden. Minder groot was de interesse voor een lezing over
de meekrap. De excursie ging voor het eerst met de bus. Voor het uitstapje naar Hulst
meldden zich liefst 38 deelnemers. De keutjesavond trok 50 liefhebbers.
Zoals gebruikelijk presenteerde onze kring zich bij de Meestoof tijdens de jaarlijkse braderie
in Sint-Annaland. Naast dialezingen bij een aantal verenigingen werkte bestuurslid Kees Fase
mee aan een gastles op het Calvijn college over de Ramp, een verkoping van Woord en Daad
in Stavenisse, de Week van de streek in de Meestoof, en de opening van de Bieb in de buurt in
Tholen.
Het lukte ook weer om de leden een gevarieerd jaarboek aan te bieden, met vier interessante
bijdragen. De nieuwsbrief verscheen slechts twee keer.
Dankzij verschillende trekkers was er meer belangstelling voor de Open Monumentendag.
Met name in Oud-Vossemeer, waar bezoekers van de molen een pannenkoek kregen en ook
de glasrestauratie in de Willibrorduskerk extra bezoekers trok. Daarmee was de opzet van het
bestuur geslaagd.
Rest mij, iedereen te bedanken die zich het afgelopen jaar voor de vereniging heeft ingezet.
De secretaris, Kees de Koning

