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Nummer 59, aug 2022

Bericht van de voorzitter
Zoals ik in de vorige nieuwsbrief aangaf willen we de vereniging groter en actiever maken. We zullen
in de komende ledenvergadering (19 oktober) hierbij stilstaan als we ons beleidsplan voor de
komende jaren presenteren.
We merken nu al dat uitbreiding van deelname aan plaatselijke evenementen, zoals braderieën, z'n
vruchten afwerpt (zie hierna onder ledenbestand). Volgend jaar willen we dat nog wat
gestructureerder aanpakken. Dat betekent wel dat we dan wel extra menskracht nodig zullen
hebben. We willen tegen die tijd een beroep doen op onze leden om (in hun eigen woonkern) een
aantal uren te helpen.
We zijn in gesprek met de Gemeente Tholen en Erfgoed Zeeland over de conceptlijst van
gemeentelijke monumenten. De bedoeling is dat de beoogde participatie (inbreng van burgers) mede
via Heemkundekring Tholen gestalte krijgt. De te volgen aanpak wordt nog bekeken, en we hopen
hierop binnenkort terug te komen. Alle rijksmonumenten en beoogde gemeentelijke monumenten
staan inmiddels op onze website. Wij zijn op zoek naar mensen die affiniteit hebben met
monumenten, mogelijk ook enige kennis op dit gebied, maar vooral ook die zicht hebben op
waardevolle 'objecten' in hun eigen woonplaats. Objecten die bewaard zouden moeten worden voor
het nageslacht.
Naast aanwezigheid bij evenementen speelt ook de website een steeds belangrijker rol om onze
zichtbaarheid te vergroten. We proberen regelmatig artikelen te plaatsen om verslag te doen van
onze activiteiten, aandacht te vragen voor een nieuwe werkgroep, of om gewoon een paar leuke
oude foto's te laten zien die we hebben ontvangen. We proberen ook in te haken op actuele
ontwikkelingen, zoals met het artikel over Pauluswerf.
Heb je ideeën over onze activiteiten, voor een leuk artikel, of heb je een vraag? Laat het ons dan
weten bij voorkeur via een mail aan voorzitter@heemkundetholen.nl of
secretaris@heemkundetholen.nl. Bellen kan ook op nummer 06-27544968.
Ad de Graaf
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Ledenbestand
Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief hebben de volgende nieuwe leden zich aangemeld:
M. Bijnagte, Stavenisse
Fam. W. Nouwen, Sint-Annaland
L. Hoek, Sint-Maartensdijk
Fam. M.P. op den Brouw, Sint-Maartensdijk
M.S. van Damme, Sint-Maartensdijk
Fam. W.J. van Veen, Sint-Maartensdijk
M. Nijland, Sint-Maartensdijk
A.G. Brinkman, Sint-Maartensdijk
J.C. van Splunter, Sint-Maartensdijk
Fam. F.G. Wortelboer, Scherpenisse
Fam. R. van Tilborg, Sint-Maartensdijk

W.M. van Ommen-de Wit, Sint-Annaland
A.S. Middelkoop, Sint-Annaland
K.L. Reiners, Sint-Annaland
P.C. Anthonisse, Scherpenisse
M.J. Schot, Sint-Maartensdijk
W. Heijboer, Sint-Annaland
J. van der Linden, Sint-Annaland
P.J. Goedegebuure, Sint-Annaland
Fam. Fase, Sint-Annaland
Fam. I. Cramer, Sint-Annaland

Alle nieuwe leden nogmaals hartelijk welkom in onze vereniging.
Het merendeel van deze nieuwe leden heeft zich aangemeld tijdens de braderieën van SintMaartensdijk en Sint-Annaland, waar onze fotocollectie, archeologische vondsten en onze
jaarboeken onder de aandacht van het publiek werden gebracht. Een enthousiaste bijdrage van een
aantal leden van buiten het bestuur, heeft hier zeker aan bijgedragen. Afgelopen week gaf ons 50ste
nieuwe lid van dit jaar zich op via de website. Over heel 2022 benaderen we inmiddels een
ledenaanwas van 20%.
Op de valreep kunnen we nog vermelden dat zich op de braderie in Tholen ook nog acht nieuwe
leden hebben aangemeld, die op het moment van verzenden van deze nieuwsbrief nog niet in de
ledenadministratie zijn opgenomen.
In memoriam
Ons bereikte het droeve bericht dat op 9 augustus 2022 is overleden ons lid Piet Fase.
We wensen de naasten veel sterkte.
Open Monumentendag 2022
Wij willen u van harte uitnodigen voor de opening van Open Monumentendag 2022 Tholen, op 10
september a.s. door burgemeester mevrouw M. Sijbers van de gemeente Tholen.
Plaats van de opening is de kerk van de Hervormde Gemeente Sint Philipsland aan de Kerkring 2.
Aanvang 10.00 uur.
Het programma ziet er als volgt uit:
10:00 uur
10:05 uur
10:20 uur
10:30 uur

Welkomstwoord door Fons Vleghels, voorzitter HKK Philippuslandt
Opening door burgemeester Marleen Sijbers
Dankwoord Han van Houten, organisatiecomité OMD Tholen
Muzikale afsluiting op orgel en blokfluit, familie Kees Bakker
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Dit jaar nemen de onderstaande monumenten deel aan Open Monumentendag:
Tholen
- Oude Stadhuis
- Molen De Hoop
- Molen De Verwachting
- Onze Lieve Vrouwekerk (Grote Kerk)
- RK Kerk OLV Hemelvaart (?)

Sint-Annaland
- Streekmuseum De Meestoof (?)
- Standerdmolen
Sint-Philipsland
- Molen De Hoop
- Kerk Hervormde Gemeente
- Travaille
- Weegbrug
- Boerderij Henriette Hoeve

Poortvliet
- Hersteld Hervormde Kerk
Scherpenisse
- Hervormde Dorpskerk

Oud-Vossemeer
- Hervormde Kerk
- RK Sint Willibrorduskerk
- Ambachtsherenhuis

Sint-Maartensdijk
- Maartenskerk
- Boerderij De Grote Muiterij

Voor actuele openingstijden en activiteiten,
zie de website www.openmonumentendag.nl

Stavenisse
- Hervormde Kerk
- Hofstee De Roosentuyll

Excursie 2022
Onze jaarlijkse excursie organiseren we deze keer dicht bij huis. Op zaterdag 24 september zijn we te
gast bij onze leden Hans en Rosita Smeenk op de Grote Muiterij, Oude Sint-Annalandseweg 1,
4695 SH Sint-Maartensdijk.
We worden rondgeleid en krijgen deskundige uitleg over de grootschalige restauratie en
herbestemming van dit rijksmonument.
Het globale plan is om voor de middag een groep te ontvangen en na de middag een tweede groep
met eventueel een gezamenlijke lunch op de bouwlocatie (de plannen hiervoor zijn nog niet geheel
rond). We gaan uit van een maximale groepsgrootte van 20 personen per sessie.
Voor een voorlopige opgave kunt u het aanmeldingsformulier invullen op de website,
www.heemkundetholen.nl
Planning
•
•
•
•
•
•
•

Vervolgafspraak herdenking 70 jaar Ramp op 29 augustus.
Open Monumentendag op 10 september; opening in de hervormde kerk Sint Philipsland,
10.00 uur.
Excursie 24 september Grote Muiterij.
Koffieochtend Sassegrave Scherpenisse op 28 september; presentatie over de geschiedenis
van Scherpenisse a.d.h.v. onze fotocollectie.
Ledenvergadering met lezing Grote Muiterij op 19 oktober.
Keutjesavond 11 of 18 november?
Jaarboek 2022 rond de jaarwisseling.
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