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NIEUWSBRIEF                    Nummer 61, dec 2022 

Bericht van de voorzitter 

ontbreekt in deze nieuwsbrief. In het nieuwe jaarboek vindt u behalve de contributiefactuur 2023 

ook een brief van de voorzitter. 

Ledenbestand 

Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief op 6 oktober hebben de volgende nieuwe leden zich 

aangemeld:

J.P.C. van Zielst, Tholen 

F.W. Simons, Tholen 

P. Kriger, Tholen 

M.D. Dijke, Tholen 

J.P. Geluk, Poortvliet 

De voorlopige balans van het ledenaantal over 2022: 

Nieuwe lidmaatschappen: 71, waarvan 48 enkele lidmaatschappen en 23 gezinslidmaatschappen. 

Beëindiging lidmaatschap per 1 januari 2022: 1 

Beëindiging lidmaatschap per 31 december 2022: 5, waarvan 3 enkele, en 2 gezinslidmaatschappen. 

Gemeentelijke monumenten 

Met medewerking van leden en niet-leden uit de eigen kernen, hebben we de conceptlijst 

Gemeentelijk Monumenten nagelopen en aangevuld met wat in de ogen van de beoordelaars ook  

eventueel voor een beschermde status in aanmerking komt. De voorbereidingen die de 

werkgroepleden hadden uitgevoerd, tonen de kracht van de betrokkenheid bij de eigen woonkern. 

Ook opvallend is de aandacht voor de waarde van de ‘kleine elementen’. In volgorde van tijd zijn er 

rondgangen geweest in Scherpenisse, Poortvliet, Oud-Vossemeer, Sint-Maartensdijk, Stavenisse en 

Sint-Annaland. Tholen is aan de beurt in tweede week van januari 

Inventarisatie funerair erfgoed 

Drie zeer gemotiveerde vrijwilligers voeren de inventarisatie uit op de begraafplaats in Poortvliet. 

Een bijkomende moeilijkheid is hier het feit dat regelmatig graven worden aangetroffen die 

eenzelfde nummer hebben dan een ander graf op deze begraafplaats; som komt een zelfde nummer 

drie keer voor. Nadat alle graven zijn langsgelopen en geregistreerd, worden de monumenten die op 

de nominatie staan om te worden verwijderd op hun eventueel cultuurhistorische waarde 

beoordeeld. Uit die waardering zal een aanbeveling volgen welke monumenten in aanmerking 

komen om te behouden. 

Na Poortvliet is in de loop van 2023 de algemene begraafplaats van Oud-Vossemeer aan de beurt. 

We hopen dat naast Geert Mertens nog een aantal leden of niet-leden uit Oud-Vossemeer hieraan 

willen meewerken. Bekendheid met het dorp en haar (overleden)inwoners blijkt van groot belang 

om dit werk goed te kunnen doen. 
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Zeeuws erfgoed 

Op de website van Erfgoed Zeeland vindt u de jongste uitgave van het kwartaalblad Zeeuws Erfgoed. 

Daarin wordt op de omslag en in twee artikelen ruim aandacht besteed aan het eiland Tholen. In het 

artikel ‘Zeelands oudste verdedigingslinie in werking’ schrijven Roy Hage en Fred van den Kieboom 

over de geschiedenis van de Linie van de Eendracht en de plannen die er zijn om deze beleefbaar te 

maken. Het artikel is mooi geïllustreerd met o.a. een plattegrond van de stad Tholen van voor de 

verbetering van de vestingwerken en een plattegrond van de stad daarna. Het artikel is een mooie 

aanvulling op wat we in ons jaarboek 2019 schreven over de Linie van de Eendracht; sla dat er nog 

eens op na! 

Het tweede artikel met inhoudelijke inbreng van Tholen gaat over archeologie in het algemeen en in 

het bijzonder over de romeinse vondsten bij hoeve Klein Ferné aan de Postweg bij Poortvliet. Het is 

vooral een interessant artikel voor geïnteresseerden in archeologie, die ook binnen onze vereniging 

in aantal flink aan het groeien zijn. We zien dat ook aan het bezoek van onze website, waar meerdere 

artikelen over onze regionale archeologie zijn geplaatst. 

In de Eendrachtbode van 15 december stond een uitgebreid artikel over de lezing en workshop die 

over dit onderwerp is gehouden in het gemeentehuis. 

Als u geen abonnement heeft op Zeeuws Erfgoed, kunt u deze artikelen via onderstaande link lezen. 

https://www.erfgoedzeeland.nl/media/14341/zeeuws-erfgoed-december-2022.pdf 

Jaarboek 2022 

Op het moment dat u deze nieuwsbrief ontvangt, is het jaarboek 2022 in productie. 

De verwachting is dat het in de tweede week van januari bij u wordt bezorgd. Het jaarboek heeft als 

titel Rusten in vrede. Niet moeilijk te raden waar het dan in grote lijnen over zal gaan maar de 

auteurs en redactie hopen u toch te verrassen met de zijwegen die ze daarbij inslaan. 

Bezorgkosten 

Een paar jaar geleden zijn we gestopt met het versturen van nieuwsbrieven per post. Voor hiertoe is 

overgegaan is er enkele jaren achtereen in elke nieuwsbrief een oproep gedaan om toch vooral 

gebruik te maken van e-mail. De belangrijkste reden hiertoe was het posttarief, dat in 2002 (bij de 

oprichting van onze vereniging) € 0,39 bedroeg voor 2 vellen A4 en in 2020 was opgelopen tot € 0,91. 

In 2023 wordt het € 1,01. Dit is de vijfde nieuwsbrief van 2022, wat neerkomt op grofweg € 5,00 

portokosten per postadres. Per post versturen van het jaarboek 2022 kost inmiddels ook al € 4,04. 

We zijn ons er wel van bewust dat er nu eenmaal leden zijn die niet over e-mail beschikken en daar 

ook niet aan zullen beginnen. Deze leden doen we tekort! 

Daarom proberen we in elke kern op het eiland een lid, dat wel over e-mail beschikt, te werven om 

op de adressen waar geen e-mail ter beschikking is een afdruk van de nieuwsbrief te bezorgen. De 

nieuwsbrief komt bij verschijnen ook direct op de website, maar leden die geen e-mail gebruiken 

zullen ook de website niet bezoeken. Leden zonder e-mail gaan we adviseren om binnen hun familie 

of kennissenkring te vragen of die de nieuwsbrief op hun e-mailadres willen ontvangen en deze voor 

hen uit te printen.  

Voor het bezorgen van de jaarboeken hebben zich op de ledenvergadering van 19 oktober ook een 

aantal leden gemeld, die bereid zijn om dit in een bepaalde kern of binnen een bepaald gebied op 

zich te nemen. Het bestuur is hier heel blij mee! 

 

Contributie 

De contributie over 2023 bedraagt nog steeds € 12,-- voor een enkel lidmaatschap en € 18,-- voor 

https://www.erfgoedzeeland.nl/media/14341/zeeuws-erfgoed-december-2022.pdf
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een gezinslidmaatschap. Dit is vanaf de oprichting, in 2002, onveranderd. 

Bij het jaarboek vindt u de contributiefactuur ingesloten. We hopen dat u na ontvangst snel in actie 

komt. 

Planning 

• Verschijnen jaarboek 2022 uiterlijk tweede week van januari 

• Inventarisatie gemeentelijke begraafplaats Oud-Vossemeer, medio 2023 

• Winterlezing 15 of 16 februari, Watersnood 
 

 

 

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

fijne kerstdagen en een (erf)goed 2023. 

 

 


