Heemkundekring Stad en Lande van Tholen
Verslag over het jaar 2016
De vereniging kijkt terug op een positief verlopen jaar. Met goede belangstelling voor de
activiteiten en een beperkte groei van het ledental. Op 31 december waren er 351 leden, een
toename van vier. Zes leden zijn ons ontvallen door overlijden.
Bestuur
In het vijftiende verslagjaar vergaderde het bestuur zeven keer. Zaken die de aandacht
vroegen, zijn het bouwplan Kruittoren Tholen, infoborden bij vergeten monumenten, en de
nostalgische dag in Tholen. Piet Quist werd, in de plaats van Wally Blaas, onze
vertegenwoordiger in de klankbordgroep van de gemeentelijke welstandscommissie.
Tijdens de drukst bezochte jaarvergadering ooit zijn Kees Fase en Kees de Koning als
bestuursleden herbenoemd. Laatstgenoemde werd een week daarna verrast met een
Koninklijke onderscheiding voor onder meer zijn activiteiten op cultuurhistorisch gebied.
De vereniging is vertegenwoordigd op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente; een overleg
over Tholen op de kaart; de seizoensopening van streekmuseum De Meestoof; de opening –
door prinses Beatrix – van het Roosevelt Informatiecentrum in Oud-Vossemeer; een
informatiebijeenkomst van het waterschap over de nol bij Gorishoek; de presentatie van een
boek over de Thoolse visserij; de regionale startbijeenkomst van Open Monumentendag in
Vlissingen.
Activiteiten
De inloopdag in maart, in Sint-Annaland, trok een goede belangstelling. En bij de lezingen
over de weervisserij, en Thoolse geschiedenis (tijdens de jaarvergadering), was het zelfs
overstelpend druk. Minder groot was de interesse voor de lezing over Roosevelt.
De excursie naar Dreischor en Bruinisse was erg geslaagd, net als de keutjesavond.
We waren ook weer present bij de Meestoof tijdens de jaarlijkse braderie in Sint-Annaland. In
Poortvliet en Sint-Annaland zijn dialezingen verzorgd. En twee keer verscheen een
nieuwsbrief.
Het jaarboek kwam uit in een ander formaat, wat met name voor de illustraties meer
mogelijkheden biedt. De inhoud bleef dit keer tot één bijdrage beperkt, gewijd aan 650 jaar
stadsrechten Tholen.
De festiviteiten in Tholen waren voor ons aanleiding om de Open Monumentendag tot deze
ene woonkern te beperken, en dit keer geen Klassendag te organiseren. De historische dag
werd mede door onze inbreng een succes, ondanks het haperen van de kanonnen!
Tot slot wil ik iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar voor de vereniging heeft ingezet.
De secretaris, Kees de Koning
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