Heemkundekring Stad en Lande van Tholen
Verslag over het jaar 2017
De vereniging kijkt terug op een rustig verlopen jaar. De belangstelling voor de activiteiten
was onverminderd goed, het ledental bleef stabiel. Vijf leden zijn ons ontvallen door
overlijden. Op 31 december waren er 354 leden, een toename van drie.
Bestuur
In het zestiende verslagjaar vergaderde het bestuur negen keer. Zaken die de aandacht hadden,
zijn het derde lustrum, besluitenoverzicht/takennotitie bestuur, bebording bij monumenten,
toponiemenproject van het Kadaster, en bestemmingsplan Slachtveld-Kruittoren Tholen. Wat
dit laatste betreft is bij de gemeente een zienswijze ingediend, in lijn met onze bezwaren van
een aantal jaren geleden tegen dit onderdeel van de stedenbouwkundige visie Tholen Noord.
Na het ongegrond verklaren daarvan, steunde de heemkundekring – samen met het
Cultuurplein Tholen – het beroep dat de Heemschut-commissie Zeeland instelde bij de Raad
van State.
De vereniging is vertegenwoordigd op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente; de seizoenstart
van streekmuseum De Meestoof; de regionale startdagen van Open Monumentendag ; een
bijeenkomst van Tholen Beter Bekend; opening van een expositie over Reimerswaal in het
gemeentehuis; de presentatie van het boek ‘Tholen’.
Tijdens de jaarvergadering is bestuurslid Piet Quist herbenoemd.
Voor onze groeiende documentatie- en boekencollectie is een opbergkast gekocht, en voor de
penningmeester een nieuwe laptop aangeschaft. De fa. Jansen Tholen sponsorde ruiten voor
onze expositielijsten. En voor het eerst waren we deelnemer aan de Clubkas Campagne van de
Rabobank, wat een bijdrage opleverde voor de lustrumuitgave van het jaarboek.
De website is in dit jaar vernieuwd, en een Facebook-account aangemaakt.
Activiteiten
De inloopdag in maart, in Scherpenisse, trok een redelijke belangstelling. Ook waren er drie
interessante lezingen: over verdronken dorpen (80 aanwezigen), het onderwijs in Zeeland (40
aanwezigen) en het waterschap (45 aanwezigen). De excursie naar het Bevrijdingsmuseum in
Nieuwdorp en de keutjesavond trokken respectievelijk 43 en 61 deelnemers. Er is dus een
goede betrokkenheid van de leden bij onze activiteiten. Maar als men zich tevoren moet
aanmelden, is wel een extra herinnering gewenst, zo leert de praktijk.
We waren ook weer present bij de Meestoof tijdens de jaarlijkse braderie in Sint-Annaland.
Voor derden is zes keer een dialezing verzorgd. En we leverden een bijdrage aan een
expositie over voorstraatdorpen ter gelegenheid van 450 jaar Nieuw-Vossemeer.
Twee keer verscheen een nieuwsbrief voor de leden.
De Open Monumentendag moest het dit keer doen zonder kanongebulder. De steeds verder
aangescherpte regelgeving heeft ons doen besluiten met het afvuren ervan te stoppen. Zo kon
de opening op een andere plek plaatsvinden. Huis Vermuyden bleek een prima keus, en
ondanks het tegenvallende weer was er overal een redelijke belangstelling. De Klassendag is
ook weer gehouden, daarbij liet één aangemelde school het helaas zonder afmelden afweten.
Het jaarboek, met vijf bijdragen over uiteenlopende onderwerpen, is goed ontvangen.
Tot slot wil ik iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar voor de vereniging heeft ingezet.
De secretaris, Kees de Koning

