
Jaarverslag 2018 

Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid Nieuw-Vossemeer 

We vieren dit jaar onze 45
e
 verjaardag.  

Een van onze leden, Hans van der Ster, verzorgt de thematentoonstelling ‘Passie voor Scheepvaart’. 

We starten het jaar met een nieuwe laptop. 

We gaan buttons verkopen met het wapen van Nieuw-Vossemeer erop. 

 

1 maart 2018: Algemene ledenvergadering. 

De vergadering in de Vossenburcht wordt bezocht door 14 leden en 7 bestuursleden, die de barre 

weersomstandigheden hebben getrotseerd. 

Cor van Geel wordt als voorzitter herkozen en Jan Knuit als bestuurslid. Laatstgenoemde neemt het 

secretariaat over van Jan Bosters. 

Mevr. To Free-Timmermans wint de quiz en de overheerlijke slagroomtaart 

 

23 maart 2018: Dorpsquiz editie 5. 

Voor de vijfde opeenvolgende keer is de Vossenburcht gevuld met fanatieke quizzers en zeer 

correcte supporters. De nieuwe versie, opgezet in multiple choise vragen, blijkt opnieuw een succes 

te zijn. 

Met maar liefst 11 tot op het bot gemotiveerde teams wordt de strijd om de Maj. Burckebeker en de 

eeuwige roem aangegaan. 

Lange tijd staat de familie van Gaans bovenaan en ziet het er naar uit dat viervoudig winnaar A.M. de 

Jongpark dit keer het hoofd moet buigen. Het laatste is waar, maar familie van Gaans wordt door de 

uitslag van de laatste groepsopdracht op verrassende wijze voorbijgestreefd door het team van 

Merijntje. De opdracht over de molens in de regio leverde familie van Gaans nul punten en Merijntje 

maar liefst 6 punten op. 

Een nieuwe winnaar en een zeer geslaagde avond! 

 

7 april 2018: Ambachtsheerlijkheid 45 jaar! 

Een goed bezochte middag waarbij de feestgangers eerst werden getrakteerd op koffie met een 

lekkere petitfour. Zo’n 65 leden en partners genoten van een prachtige, leerzame en humorrijke 

lezing, verzorgd door René Bastiaanse.  

Een hapje en een drankje dienden de inwendige mens en Ton Brands verdiende een extra borreltje 

als winnaar van de afsluitende quiz. 

 

14 april 2018: Thematentoonstelling  ‘Passie voor Scheepvaart’. 

Op zaterdag 14 april ging de thematentoonstelling ‘Passie voor Scheepvaart’ officieel van start. 

Het startschot werd gegeven door onze voorzitter Cor van Geel. 

De thematentoonstelling was deze keer tot stand gekomen in samenwerking met ons lid Hans van 

der Ster.  

‘Zeevaartteksten’ uit de boeken van A.M. de Jong vormden het hart van de tentoonstelling. 

De verzameling van Hans omlijstte deze teksten en maakte ze beeldend. 

Oude beelden van de scheepvaart en diverse schaalmodellen  maakten de ‘passie’ compleet. 284 

mensen kwamen de tentoonstelling bewonderen. 

 

2 juni 2018: Excursie naar Brusea. 

19 eigen leden en 8 leden van De Steenen Kamer zorgden samen voor een mooie groep deelnemers. 

De bakker gaf een demonstratie bolussen maken, waarbij enkele leden fungeerden als stagiaires. 

Toen de bolussen de oven ingingen, werd de groep gesplitst voor een bezoek aan het 

Visserijmuseum of de visserswoning. 

In de pauze genoten we van een bakkie en de inmiddels bruingekleurde bolussen. 



Na de pauze wisselden de groepen en kregen opnieuw gedreven uitleg van de aanwezige gidsen. 

Al met al een leuke en leerzame middag. 

 

15 september 2018: Excursie naar het Nederlands Drukkerij Museum in Etten-Leur. 

De belangstelling was opnieuw goed. Met 25 mensen, bijna allemaal leden, hadden de 

museumvrijwilligers in de drukkerij hun handen vol.  

Na een interessante en leerzame middag zijn we van alles te weten gekomen over de geschiedenis 

van het handzetten, de boekdrukkerij en het boekbinden. 

Tevens konden we genieten van bijzonder pop-upboeken en Kopperprenten. 

 

18 oktober 2018: Herdenking moordaanslag op A.M. de Jong. 

Het was op deze dag exact 75 jaar geleden dat A.M. de Jong in zijn woning in Blaricum werd 

vermoord. 

In een overvolle Vossenburcht, 125 mensen, gaf Jos Rampart een indrukwekkende lezing en werd 

daarbij muzikaal ondersteund door Jan van de Velde, Martine Westenbroek en Arno de Klerck. 

Jos en de muzikanten kregen louter zeer positieve reacties van de aanwezige gasten. 

Het werd een herdenking om trots op te zijn! 

 

23 november: Regioquiz heemkundekringen in Wouw. 

In een overvolle Geerhoek streden we samen met 20 andere heemkundekringen om de felbegeerde 

eeuwige roem bij het behalen van de quiztitel.  

We waren nog nooit verder gekomen dat een achtste plaats en de laatste jaren kwamen we niet 

eens in de top 10. 

Dit jaar was echter geheel anders en zeer verrassend. In de pauze stonden we zelfs op de eerste 

plaats en na een slopende tweede helft eindigden we tenslotte op één luttel half puntje, na Fijnaart 

en Heijningen, op de 2
e
 plaats. 

 

29 november: Presentatie Nationaal Park Oosterschelde. 

De laatste lezing van 2018 werd verzorgd door een van onze eigen leden, Sjak de Kock. Sjak is 

vrijwilliger bij Nationaal Park Oosterschelde en met behulp van een presentatie liet hij de goed 

gevulde Vossenburcht zien wat Nationale Parken voor ons land betekenen. 

Wat N.P.O. doet om mensen de Oosterschelde echt te laten beleven en het belang van N.P.O. voor 

de vogels waren de hoofdonderwerpen, maar hij liet de aanwezigen ook genieten van de bewoners 

op de slikken en schorren en in en op het water. 

 

Project Jet en Jan. 

In totaal zijn 254 leerlingen van de Steenbergse basisscholen in ons A.M. de Jongmuseum op bezoek 

geweest om deel te nemen aan het project Jet en Jan. 

 

Nieuwsbrieven. 

Onze leden hebben afgelopen jaar vijf nieuwsbrieven ontvangen, telkens aangevuld met een verhaal 

van oud-dokter Jan Vermet. 

 

Ledenbestand. 

Op 31 december 2018 had onze vereniging 98 leden. 

 

Bezoekersaantallen A.M. de Jonghuis. 

168 bezoekers. 

Groepen: 116 bezoekers. 

 

 


