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Inleiding
Als bestuur hechten wij er aan onze leden door middel van deze Nieuwsbrief zo goed
mogelijk te informeren over de meest recente ontwikkelingen en nieuwtjes van de
heemkundekring. Bovendien is er ook behoefte aan informatie van de leden, dus uw
reactie stellen we zeer op prijs.
Natuurlijk is de digitale weg de snelste oplossing om met elkaar in contact te komen.
Enkele maanden geleden is dan ook de beslissing genomen om een eigen Facebook
pagina te openen. Het verheugt ons u mede te delen dat we de eerste resultaten
daarvan al hebben geboekt (zie www.facebook.com/Philippuslandt) . Naast de
onlangs geopende Facebook pagina kunt u ook informatie over de heemkundekring
vinden op onze -reeds geruime tijd bestaande- website (zie www.sint-philipsland.
nl). En uiteraard verschijnt er in 2018 weer een Cronicke (zie hieronder).
Echter, niet alle leden maken gebruik van Facebook en of de Website, sterker nog, niet
alle leden maken gebruik van een computer. Vandaar deze Nieuwsbrief waarin wij u
dus op de hoogte brengen van vermeldenswaardige feiten. Voor vragen en/of
opmerkingen kunt u terecht op onderstaande telefoon nummers en/of email adressen*.
Veel leesplezier toegewenst.

Travalje
Een aandachtige voorbijganger is het ongetwijfeld
al lang opgevallen dat de
travalje klaar is. Dat wil
zeggen bijna klaar is want
alleen de bestrating onder
en rondom de travalje
moet nog verder afgewerkt worden. Wat daarna nog rest is de “opening”
welke voor het eind van
het jaar gepland staat.
Wanneer en hoe de opening gaat plaatsvinden,
wordt t.z.t. vermeld in de
Thoolse- en Eendrachtbode en de eigen face-
book pagina.
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Weegbrug
Ongetwijfeld hebt u via de media
dan wel via “een praatje over de
heg” vernomen dat de weegbrug
diverse keren het doelwit is geweest van vandalisme. De dader(s)
hebben we helaas nog steeds niet
kunnen traceren. Behalve dat het
ons veel irritatie en ergernis
bezorgt, kost het ons (lees: de gemeenschap) onnodig veel geld
om de schade telkens weer te herstellen. Voor bruikbare tips om de
dader(s) te kunnen grijpen, houden wij ons uiteraard van harte
aanbevolen.

Baarhuisje
De oproep in de Cronicke van
maart 2017 om fotomateriaal van
het baarhuisje, dat ooit gestaan
heeft op het oude kerkhof aan de
Rijksweg, heeft tot op heden nog
geen resultaat opgeleverd. Ook
een oproep via Facebook onlangs
mocht tot nu toe geen succes
hebben. Vandaar deze herhaalde
oproep via deze Nieuwsbrief.
U zou niet alleen ons, maar vooral
ook de heer Theo Aernoudse van
de ‘Stichting Zeeuws Landschap’,
een buitengewoon groot plezier
doen als u ons een tip zou kunnen
geven waar of bij wie wij onze
zoektocht kunnen vervolgen.

Oude foto’s in de
Thoolse Bode

zijn dat u liever een inwoner of een
voormalige inwoner van het eiland
Sint Philipsland een interview afneemt
Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan en uw vraaggesprek ons elektronisch
zijn dat sinds enige tijd Anja Neele- toestuurt. Ons verzoek aan u: draag bij
Kempeneers in een speciale rubriek in aan het vastleggen van Fliplandse gede Thoolse Bode oude foto’s plaatst beurtenissen en ontwikkel uw schrijfmet daarbij een oproep aan de lezers talent. Wie schrijft, die blijft!
om te reageren op de vraag waar de
foto is gemaakt en wie de personen zijn
die op de foto’s staan. Aan deze oproep
zou best fanatieker gevolg kunnen Onze heemkundekring draagt via haar
worden gegeven want tot nog toe zijn ‘dialectgroep’ al jaren bij aan het actuade reacties aan de magere kant. Voor liseren van het ‘Zeeuws Woordenboek’.
een reactie kunt u ook gebruik maken In dat kader ontvangt Esther van der
van één van de telefoon nummers/ Vlies, coördinator van de dialectgroep,
emailadressen onderaan deze brief*.
elk kwartaal een vragenlijst van de
‘Zeeuwse Vereeniging voor Dialect
onderzoek’ met het verzoek deze in te
vullen. Een groepje geïnteresseerden
Een paar weken voorafgaande aan de komt dan o.l.v. Esther een avond bij elin 2018 te houden Algemene Leden kaar om gezamenlijk de vragenlijst in
Vergadering, die zoals gewoonlijk het dialect van zowel het dorp Flipland
medio april plaats zal vinden, hopen als dat van ‘de Polder’ in te vullen.
we de volgende Cronicke te publiceren. Helaas hebben een paar mensen vanNet als vorig jaar zal ook in 2018 de wege gezondheidsproblemen de werkCronicke slechts één keer verschijnen, groep moeten verlaten. Daarom hierbij
en net als vorig jaar zal het blad tussen een oproep om u aan te melden als
de 40 en 50 bladzijden dik zijn.
nieuw lid voor de ‘dialectgroep’. Zoals
Wij zijn altijd op zoek naar artikelen u waarschijnlijk weet bestaan er kleine
over heden en verleden van het eiland verschillen tussen het dialect van het
Sint Philipsland. U wordt daarom van dorp Flipland en dat van ‘de Polder’,
harte uitgenodigd een verhaal, gedicht, daarom een specifieke oproep aan de
versje, raadsel, herinnering en/of artikel Poldernaren!
al dan niet met foto’s naar de redactie
van de Cronicke te sturen. Het kan ook

Dialectgroep

Cronicke

Ledenvergadering met lezing op 7 november a.s.
De werkgroep “Luchtwachttorens in Zeeland” verzorgt tijdens de ledenavond een
lezing over de luchtwachttorens die kort na de Tweede Wereldoorlog in Zeeland
hebben gestaan en dan met name de toren die gestaan heeft aan het Zijpe in Anna
Jacobapolder. Een tweetal medewerkers, die destijds op een toren gestationeerd waren,
komen vertellen over hun ervaringen bij de uitoefening van hun beroep. Het streven
is er op gericht om na de lezing nog een aantal oude foto’s te presenteren. Zoals te doen
gebruikelijk gaan we samen de plaatjes voor zover mogelijk proberen te “ontleden”.
Plaats: Verenigingsgebouw naast de Nederlands Hervormde kerk te Sint Philipsland.
De avond begint om 19.30 uur (het zaaltje is vanaf 19.15 uur geopend).
Met vriendelijk groet,
Het Bestuur

Achterstallige
contributie

Onlangs heeft een 35 tal leden
een mededeling van de penningmeester ontvangen waarin zij
herinnerd werden aan het feit dat
zij de contributie over 2017 nog
niet hebben betaald. Sommigen
gaven daar onmiddellijk gevolg
aan en hebben de contributie
overgemaakt, helaas heeft een
aantal dat nog steeds niet gedaan.
Derhalve een dringende oproep
aan diegenen die nog niet
hebben betaald om dit zo
spoedig mogelijk te doen.
Het zou de penningmeester
veel onnodig werk en irritatie
besparen!

Nieuw email adres
doorgeven

Indien u onlangs een email adres
hebt gekregen 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 aan ons door te geven.
Het e-mailadres van onze
ledenadministratie is:
wesdorp.a@gmail.com
Bij voorbaat onze hartelijke
dank.

Contactadressen
Fons Vleghels
tel. 0167-572936
fons.vleghels@gmail.com
Prieneke van Hoeve
tel. 0113-851213
pvanhoeve@yahoo.co.uk

