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NIEUWSBRIEF            Nummer 56, december 2021 

 
 

Gré Boelhouwers-Stigter 1945-2021 

Na het eerdere bericht over het vroegtijdig overlijden van onze voorzitter Gré Boelhouwers hierbij een 

uitgebreidere reactie van het bestuur, zoals deze ook op onze website staat: 

“Op 17 november 2021 is vrij plotseling onze voorzitter Gré Boelhouwers overleden. Gré was 12 jaar 

lid van onze vereniging en is in de ledenvergadering van 10 april 2018 benoemd als bestuurslid. In de 

daaropvolgende bestuursvergadering heeft ze de functie van voorzitter op zich genomen en deze 

functie op de voor haar zo eigen opgewekte wijze vervuld, ondanks haar beperkte mobiliteit. De 

ledenvergadering van 13 oktober 2021 was de laatste verenigingsactiviteit waaraan ze kon 

deelnemen. 

We zijn Gré en Levien veel dank verschuldigd voor de gastvrijheid die we het laatste jaar genoten 

voor het houden van onze bestuursvergaderingen.” 

 

In memoriam 

Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief in augustus, hebben ons de droevige berichten bereikt 

dat de volgende (partners van) leden ons zijn ontvallen: 

Dhr. T.J. Heijboer, Sint-Annaland 

Mevr. N.Hage-Ligtendag, Goes 

Dhr. L. van Meeteren, Tholen 

Mevr. G. Boelhouwers-Stigter, Sint-Annaland 

Dhr. J.J. van de Velde, Hoogerheide 

Dhr. A. Houke, Poortvliet 

Dhr. W.P. Goedegebuure, Sint-Annaland 

We wensen de naasten veel sterkte. 

 

Terugblik op de algemene ledenvergadering 

Op 13 oktober konden we zonder al te veel beperkingen eindelijk weer een algemene 

ledenvergadering organiseren. Gezien de omstandigheden kunnen we met een opkomst van 45 leden 

zeker tevreden zijn. Het huishoudelijk gedeelte werd vlot afgewerkt en kon door enkele kritische 

opmerkingen nog wat verder toegelicht worden. 

Voor de bestuursverkiezing waren geen nieuwe kandidaten aangemeld, zodat Kees Fase (aftredend in 

2020 en herkiesbaar) en Piet Quist (aftredend en herkiesbaar in 2021) hun bestuurswerk weer mogen 

voortzetten. De voorzitter deed nog een oproep aan de leden om zich in te zetten om ook de nog altijd 

lege bestuurszetel weer bezet te krijgen. 

Na de pauze genoten we van een bijdrage van Keetie van Oosten-Hage en Tineke Fopma, die ons in 

woord en beeld meenamen naar de ervaringen in hun wielercarrière en in het bijzonder hun beider 

wereldtitels. 
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Van de bestuurstafel 

Met vreugde kunnen we u melden dat onze webmaster Ad de Graaf bereid is om de opengevallen 

plaats van voorzitter van onze vereniging op zich te nemen. Ad zal met ingang van het nieuwe jaar de 

functie van interim-voorzitter op zich nemen tot aan de eerstvolgende ledenvergadering in het 

voorjaar. In deze vergadering zal Ad door het bestuur worden voorgedragen als bestuurslid. 

Na de laatst gehouden ledenvergadering heeft een van de leden interesse getoond voor een 

bestuursfunctie. Dit kandidaat-bestuurslid zal ter oriëntatie de bestuursvergaderingen bijwonen tot de 

eerstvolgende ledenvergadering en dan beslissen of de kandidatuur wordt doorgezet. 

 

Fotocollectie 

We hebben inmiddels een goede scanner aangeschaft en hebben met het Gemeentearchief de te volgen 

werkwijze afgestemd. Ook hebben we met de softwareleverancier contact gehad over een zogenaamde 

plugin voor onze website. De foto's uit de beeldbank van het Gemeentearchief zijn dan ook te zien op 

onze website. 

 

Met de scanner en ook wat werkwijze betreft is er al wat geoefend. Dit heeft geleid tot een 

werkdocument voor de vrijwilligers waarmee we gaan oefenen. De eerste indruk is dat het scanwerk 

meevalt maar dat de hoeveelheid werk rondom de beeldbank veel tijd zal vergen. Voordat we 

fotobestanden kunnen uploaden moeten veel controles worden verricht. Zo hebben we vaak op 

verschillende plaatsen meerdere versies van dezelfde foto, of de foto is al aanwezig in de beeldbank. 

Na het uploaden moeten de foto's dan nog worden voorzien van goede beschrijvingen. 

 

De groep vrijwilligers bestaat op dit moment uit 8 personen (waarvan 4 bestuursleden) die staan te 

popelen om aan de slag te gaan. Een eerste bijeenkomst staat gepland voor 21 januari (door corona wat 

later dan gepland). Gezien de hoeveelheid werk is er nog volop ruimte voor enthousiaste mensen die 

willen helpen. Wel is het nodig over een computer te beschikken en daar redelijk ervaren mee te zijn. 

 

Jaarboek 

De redactie laat weten dat het jaarboek 2021 dit kalenderjaar niet meer verschijnt maar pas begin 

januari 2022. Half oktober heeft de redactie moeten besluiten om met een totaal andere inhoud te 

komen dan aanvankelijk was voorzien. De samenwerking met De Meestoof heeft onder tijdsdruk geen 

voldoende resultaat opgeleverd om het beoogde themaboekje Rouwrituelen vorm en inhoud te geven. 

 

Contributienota 

Als begin januari het jaarboek 2021 bij u wordt bezorgd, treft u de contributienota 2022 daarbij aan. 

De combinatie bespaart nogal wat werk en kosten. De hoogte van de contributie blijft gelijk aan het 

vorige jaar. 

 

Rabobank Clubsupport 

Uw steun aan de Rabo Clubsupport-aktie heeft de Heemkundekring een extra € 107,54 opgeleverd. 

Allen dank voor uw stem. 

 

Website 

Misschien kijkt u met enige regelmaat naar onze website en zult u net als ik verrast zijn door de 

prachtige artikelen die daarop kort geleden verschenen over De Grote Muiterij en Bouwmanslust. 

Heeft u die nog niet gezien? Het is zeer de moeite waard en…………..mogelijk is dit een kans om uw 

familie, vrienden of kennissen een lidmaatschap van de heemkundekring aan te bevelen. Tevens 

hierbij de oproep aan onze leden om interessante onderwerpen, liefst voorzien van foto’s, aan te 

dragen. Wij zullen dan proberen er een mooi stukje van te maken voor de website. 

 

Cadeaulidmaatschap 

Afgelopen jaar mocht de secretaris 3 cadeaulidmaatschappen noteren. 

Daarnaast hebben zich nog 29 nieuwe leden aangemeld; een recordaantal in de afgelopen 15 jaar. 
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Jaarplanning 2022 (onder voorbehoud van…) 

Feb 15  winterlezing Boathouse 19.30 Wellevaete 

Mrt 19  inloopdag (locatie nog niet bekend) 

Apr 20/21 jaarvergadering met lezing  

Sep 10 (en 11) Open Monumentendag 

Sep 17 of 24 excursie 

Okt 19  najaarslezing  

Nov 11 of 18 keutjesavond (of iets dergelijks) 

Openstelling Verenigingsarchief 

Zodra ons verenigingsarchief in onze kamer in De Meestoof is gecatalogiseerd, willen we dit twee 

middagen per maand openstellen voor geïnteresseerde leden en niet-leden. 

Voor het zover is moet er nogal wat werk worden verzet om alle stukken te rubriceren en te 

catalogiseren. Wie in staat is om op een gestructureerde wijze een Excel-lijst in te vullen, kan hier in 

principe een bijdrage aan leveren dus……………meldt u aan via de website. 

Winterlezing 15 februari 2022 

Geheimagenten op Tholen tijdens WO2.  

Op dinsdag 15 februari 2022 vertellen Victor van Haeren en Gerard van Loenen over een van de meest 

mysterieuze inlichtingendiensten van de Tweede Wereldoorlog: IS9. Hun respectievelijke vaders 

hebben ervoor gewerkt en ze hebben er veel onderzoek naar gedaan. Victor’s vader is op Tholen 

getraind door IS9 in ’The Boathouse’. En vele andere agenten ook. Benieuwd naar deze fameuze 

inlichtingendienst en hun werkwijzen? 

Kom dan op 15 februari naar de lezing om 19.30 uur in Wellevaete, Sint-Annaland. 

 

Het bestuur van Heemkundekring Stad en Lande van Tholen wenst u allen  

 

Fijne kerstdagen en een (erf)goed 2022 

 

 

 


