HEEMKUNDEKRING PHILIPPUSLANDT
-

NIEUWSBRIEF - DECEMBER 2020
Van de voorzitter:
De Corona-pandemie heeft de plannen van het bestuur voor het jaar 2020 volledig
verstoord. De voorbereiding van een aantal activiteiten was zelfs al in een ver gevorderd stadium.
Denk daarbij aan de algemene ledenvergadering met de daarbij behorende lezing, alsmede de
herdenking van de 75-jarige bevrijding. Maar uitstel betekent zeker geen afstel, daarover later
meer.
Om onze leden zoveel mogelijk op de hoogte te houden van zowel interessante informatie
als toekomstige evenementen maakt het bestuur gebruik van het medium “Facebook”. Annelies
Neele heeft voor ons een eigen pagina aangemaakt en zorgt voor de berichtgeving (zie:
https://www.facebook.com/Philippuslandt/). U kunt natuurlijk ook een Facebook-account
aanmaken en ‘vriend’ worden van onze account.
Met deze nieuwsbrief willen we al onze leden op de hoogte houden. De nieuwsbrief is
verzonden naar alle leden met een bij ons bekend email-adres. De leden van wie wij het
emailadres niet kennen, ontvangen de nieuwsbrief per briefpost. Zo hopen we dat we alle leden,
zowel met als zonder internet, bereikt hebben.
Bram Verwijs nieuwe penningmeester
Vanwege een afnemende gezondheid was Bram Wesdorp genoodzaakt zijn functie als
penningmeester neer te leggen. Ondanks dat wij wisten dat zijn afscheid aanstaande was, kwam
zijn aankondiging om te gaan stoppen toch nog min of meer onverwacht. Het afscheid van Bram
heeft, in combinatie met de overdracht van de financiële administratie, op een passende
(Coronaverantwoorde) wijze plaats gevonden.
Omdat het werk van een penningmeester geen achterstanden toelaat, is het bestuur
onmiddellijk op zoek gegaan naar een waardig opvolger en heeft die gevonden in de persoon van
Bram Verwijs. Bram is een geboren en getogen Fluplander en bij velen bekend als eigenaar van
Administratiekantoor Noord-Zeeland. Gelukkig had hij slechts twee dagen bedenktijd nodig om de
functie te aanvaarden en inmiddels is hij al weer ruim een half jaar enthousiast aan de slag.
Vanwege de Corona-omstandigheden kon zijn officiële benoeming niet plaatsvinden. In de
eerstvolgende algemene ledenvergadering zal aan de aanwezige leden formeel gevraagd worden
of er bezwaren bestaan tegen de benoeming van Bram Verwijs als de nieuwe penningmeester
van onze heemkundekring Philippuslandt.

Van de secretaris:
Onze nieuwe website. Sinds begin 2020 hebben we onze oude website vervangen door
een nieuwe. Vanaf maart 2021 zal het adres van de oude website ( www.sint-philipsland.nl ) een
foutmelding geven. U wordt dan niet meer automatisch doorgestuurd naar ons nieuwe
websiteadres. Het nieuwe adres is: www.philippuslandt.nl. Zoals u ziet bevat de nieuwe website
diverse rubrieken. Onder de rubriek ‘Archief Cronicke’ vindt u oude Cronickes, vanaf ons
allereerste nummer. Veel leesplezier in deze donkere dagen!
“Wat is uw erfgoedwens?”. Alle huishoudens in de gemeente Tholen hebben onlangs
een kaart ontvangen, met daarop deze vraag. Ook wij stellen het op prijs als u deze kaart invult
met uw wens(en), en retourneert aan de gemeente. Een postzegel is niet nodig.
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Van de penningmeester:
Ik stel mij hierbij even voor. Ik ben A.(Bram) Verwijs, wonend Wilhelminastraat 46, 4675BT
Sint Philipsland, tel. 0633317155. De helft van de tijd werk ik nog als zelfstandig
belastingadviseur/boekhouder, de andere tijd vul ik met hobby's zoals tuinieren, fietsen, vakanties
en nu ook als bestuurslid van Heemkundekring Philippuslandt.
Ledenlijst
Op dit moment ben ik bezig de ledenlijst zoveel mogelijk te completeren met emailadressen. Indien u deze nieuwsbrief niet per mail hebt ontvangen, dan betekent dit dat we van u
geen (correct) email-adres hebben. Ik verzoek u daarom beleefd maar dringend uw email- adres
(en voor alle zekerheid ook uw telefoonnummer) te mailen naar fvleghels@zeelandnet.nl (dit is het
email-adres van de ledenadministratrice).
Kascontrole
Janny Noorthoek en Jaap van der Welle hebben kascontrole verricht over 2019 en alles in
orde bevonden. De vorige penningmeester is daardoor décharge verleend.
Rabo ClubActie 2020
De Heemkundekring heeft dit jaar deelgenomen aan de Rabo ClubActie 2020 en kreeg
daaruit een bedrag van € 192,78 met dank aan de Rabobank.

Van de redactie
De redactie is druk bezig met het voorbereiden van de Cronicke 34, die in maart 2021 zal
verschijnen. In het aanstaande nummer is er - zoals gebruikelijk - weer een grote diversiteit aan
artikelen, van oudheidkunde tot aan de huidige pandemie. Gelukkig hebben we voldoende kopij
om dit nummer te vullen maar… voor de Cronicke 2022 ligt er nog niet veel op de plank. Wij
sporen u dan ook aan een artikel over een Fliplands, of een aan Flipland gerelateerd onderwerp te
schrijven. Mocht u dat hopelijk van plan zijn dan raden we u aan eerst even contact op te nemen
met de redactie, zodat we e.e.a. kunnen doornemen ter voorbereiding.
We zijn van plan de nieuwe Cronicke een meer up-to-date en kleuriger uiterlijk te geven.
Sinds een aantal jaren verschijnt de Cronicke slechts één keer per jaar. Daarom willen we het blad
meer op een jaarboekje (in zelfde formaat, maar met harde gelijmde kaft) dan op een tijdschrift
laten lijken. Zoals reeds vermeld hebben we ook een nieuwe website ontwikkeld. Het te
verschijnen jaarboekje zal in dezelfde huisstijl worden gemaakt als de website.
Zoals reeds vermeld in de Cronicke 33 van maart jl. zijn we op zoek naar een derde
persoon voor de redactie. Voormalig redacteur Jo Mol heeft ons helaas afgelopen maart moeten
verlaten vanwege gezondheidsredenen. Voelt u er zelf voor, of weet u iemand die belangstelling
zou hebben voor een redacteursfunctie bij een heemkundeblad, laat het ons weten!

Het bestuur wenst u allen een gezond 2021 toe
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