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Nieuwsbrief van Heemkundekring “Philippuslandt”
Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u informeren over een aantal kwesties
die onze aandacht verdienen en tevens een verdere invulling en uitwerking vragen.
De onderwerpen zijn divers, van de achterstand bij de inning van de contributiegelden
tot de werkzaamheden aan de weegbrug en wat dies meer zij.
Maar wij wilden u ook alvast wijzen op de lezing voor de najaarsvergadering,
die op 20 november a.s. wordt gehouden. Tevens bieden wij hier onze vrienden
van muziekvereniging ‘Concordia’ graag de gelegenheid u uit te nodigen voor
hun herdenkingsconcert aan de tweede wereldoorlog. Nadere details en verdere
ontwikkeling t.a.v. bovenstaande items zal de voorzitter toelichten tijdens onze
najaarsvergadering op 20 november a.s.

Nieuws van de voorzitter: Fons Vleghels
Weegbrug - De werkzaamheden aan
de buitenzijde van de weegbrug zijn
nagenoeg afgerond, binnenkort wordt
begonnen met de werkzaamheden aan
de binnenkant.
Zeer frustrerend zijn de vernielingen
die voortdurend aangebracht worden
en die ons het gevoel geven dat op
deze manier water naar de zee wordt
gedragen. E.e.a. vertraagt het herstelproces en kost bovendien onnodig veel
geld, energie en ergernis. Het bestuur
beraadt zich op te nemen maatregelen.
Travalje - Het bestuur van museum
‘De Meestoof ’ heeft ons de gelegenheid geboden in het bezit te komen
van een travalje, van welk aanbod wij
uiteraard gretig gebruik willen maken.
Op dit moment ligt deze travalje volledig gedemonteerd in opslag bij ‘De
Meestoof ’, klaar om gerestaureerd te
worden want dat is hard nodig. Wij
zijn met de Gemeente in onderhandeling over de locatie waar de travalje
t.z.t. geplaatst zou kunnen worden.
Molensteen - Geheel belangeloos
heeft een inwoner van de Polder ons

een oude molensteen ter overname
aangeboden. Ook van dit aanbod
hebben wij graag gebruik gemaakt.
We zijn al met het herstel begonnen,
want ook bij deze molensteen was dat
hard nodig. De bedoeling is om deze
steen helemaal in de oude staat terug
te brengen.
Over de locatie waar de steen geplaatst
zou kunnen worden, wordt eveneens
met de Gemeente onderhandeld.
Afscheid burgemeester W. Nuis - Bij
het onlangs gehouden afscheid van
de burgemeester, W. Nuis, van de gemeente Tholen heeft het bestuur acte
de présence gegeven. Voor de prettige
samenwerking, met name bij de herdenkingen in de afgelopen veertien
jaar, hebben wij hem bedankt en hem
een hartversterker aangeboden.
Watersnoodmuseum in Stavenisse - Het
bestuur participeert in een werkgroep
die de totstandkoming van een watersnoodmuseum in Stavenisse voorbereidt. De voorbereidingen zijn al zover
gevorderd dat het museum in de loop
van 2015 de deuren zal openen.

November 2014

Jan Everaers –

muziekvereniging ‘Concordia’

Op 28 november a.s. organiseert
‘Concordia’ traditioneel het Eindejaarsconcert. Dit jaar staat het concert in teken van Vrijheid. Vrijheid
hangt nauw samen met bevrijding.
Einde van dit jaar is het al 70 jaar
geleden dat een gedeelte van Nederland (waaronder Sint Philipsland)
werd bevrijd. Bij de presentatie van
ons concert zullen we hier dan ook
bij stilstaan. Ook de muziekkeuze van
de slagwerkgroep (o.l.v. Marian Orgers) en fanfare (o.l.v. Walter Siol) is
gerelateerd aan dit thema. Bij dezen
nodigen wij u graag uit om onze vrijheid te vieren! Het concert vangt aan
om 19:30 uur en wordt gehouden in
dorpshuis ‘De Wimpel’. Meer informatie over onze vereniging vindt u
op www.concordia-sintphilipsland.nl
of via onze Facebook www.facebook.
com/concordiastph
Lezing op 20 november a.s. - Tijdens
de ledenvergadering op 20 november
a.s. zal na het praatje van de voorzitter,
de heer Toon Franken van het Zeeuws
Archief een lezing houden over “industrieel erfgoed in Zeeland”. Daarbij zal hij speciale aandacht besteden
aan de geschiedenis van de bedrijven
in Flipland. Een buitenkans, zo lijkt
ons, voor de (ex) ondernemers in ons
dorp maar ook voor alle inwoners die
ooit in de Fliplandse industrie hebben
gewerkt.
Plaats: Jeugdgebouw te Sint Philipsland.
Aanvang: 19.30 uur.

Nieuws van de redactie
Cronicke - Een paar weken voorafgaande aan de volgende Algemene
Leden Vergadering, die zoals gewoonlijk medio april plaats zal vinden, hopen we de volgende Cronicke
te publiceren. Net als vorig jaar zal
ook in 2015 de Cronicke één keer
verschijnen, en net als vorig jaar zal
het blad tussen de 40 en 50 bladzijden dik zijn.
Wij zijn altijd op zoek naar artikelen over heden en verleden van het
eiland Sint Philipsland.

U wordt daarom van harte uitgenodigd een verhaal, gedicht, versje,
raadsel, herinnering en/of artikel al
dan niet met foto’s naar de redactie
van de Cronicke te sturen.
Draag bij aan het vastleggen van Fliplandse gebeurtenissen en ontwikkel
uw schrijftalent.
Wie schrijft, die blijft!
--oOo--

Nieuws van de penningmeester: Bram Wesdorp
Contributiebetaling - Het jaar 2014
loopt alweer ten einde. Sommige leden hebben hun contributie voor dit
jaar nog niet betaald ondanks het uit
sturen van een tweede verzoek van
een paar weken geleden. Wij verzoeken u vriendelijk de contributie per
omgaande te betalen. Alvast bedankt.
Nieuw email adres doorgeven - Indien
u onlangs een email adres hebt ge-

kregen of uw email adres hebt gewijzigd, wilt u dan zo vriendelijk
zijn uw nieuwe c.q. gewijzigde email
adres met uw naam, adres en lidmaatschapsnummer door te geven
aan onze ledenadministratie.
Het e-mailadres van onze ledenadministratie is fons.vleghels@gmail.com
Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Nieuws van bestuurslid Kees Koopman
Wandelnetwerk Zeeland - De organisatie ‘Wandelnetwerk Zeeland’ heeft
in 2013 een aantal verenigingen benaderd mee te denken over en mee te
werken aan de aanleg van een wandelnet werk op Tholen en Sint Philipsland. De heemkundekring ‘Philippuslandt’ werkt als enige vereniging in
Sint Philipsland hieraan mee. In het
kader hiervan verzochten wij de organisatie van de ‘Avond Vierdaagse op
Flupland’ ons routes te geven, die we
snel van hen kregen. Ook hebben wij
een vrijwilliger geleverd voor de aanleg van het wandelnetwerk op Tholen

en Sint Philipsland. Voorts zullen de
boerderijborden bij karakteristieke
boerderijen op beide eilanden vernieuwd worden.
‘Wandelnetwerk Zeeland’ verbindt
diverse wandelroutes. Waar de verschillende paden elkaar kruisen, staat
een paal met een knooppuntnummer.
De eerste vier knooppuntpalen zijn
op 8 en de volgende op 15 oktober
jl. geplaatst. Dit betekent dat Sint
Philipsland als eerste klaar was; het
verhaal wordt vervolgd op het eiland
Tholen.

Zeeuws Woordenboek - De Zeeuwse

Dialect Vereniging (ZDV) doet al jaren
lang onderzoek naar alle varianten van
het Zeeuws dialect d.m.v. het uitsturen
van vragenlijsten naar relevante instanties. Onze heemkundekring doet mee
aan de beantwoording hiervan.
Een werkgroep, onder leiding van Esther
v.d. Vlies, beantwoordt de vragenlijsten
in het Fliplands en retourneert ze naar
de ZDV, die ze dan verwerkt. Het resultaat van alle inzendingen heeft geleid
tot verschillende publicaties zoals het
Zeeuws Woordenboek en het later verschenen supplement hierop.
Vanaf 22 november a.s. is het woordenboek ook oﬃcieel online te bekijken.
Het Zeeuwse Woordenboek ‘verjaert’
in 2014. Om de 50e verjaardag te vieren
wordt op 22 november a.s. een symposium georganiseerd in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg.
Mocht u hiervoor belangstelling hebben
dan is meer informatie te verkrijgen via
de
- website De Zeeuwse klapbank
- adviseur streektalen Veronique De
Tier, v.de.tier@scez.nl

