A.M. de Jong
museum

Voor verse koffie, een fris biertje,
een smakelijke lunch ,
verrassend diner of gezellige barbecue
bent u van harte welkom bij:

't Wagenhuis
Hoogte 15-17-19
4681 AB
Nieuw-Vossemeer
Tel.: 0167-502475
Het A.M. de Jongmuseum is gevestigd in het
A.M. de Jong-huis. Het museum is opgericht in
1974 als eerbetoon aan de in NieuwVossemeer geboren schrijver A.M. de Jong
(1888-1943). Deze schrijver is vooral bekend
geworden door zijn streekroman Merijntje
Gijzen. In het museum wordt niet alleen
aandacht besteed aan de passies van A.M. de
Jong, zoals bijvoorbeeld zijn passie voor
Brabant. U maakt in het museum ook kennis
met zijn tijdgenoten, het leven op het platteland
en de geschiedenis van zijn geboorteplaats.
U ziet in het museum een ouderwets
kruidenierswinkeltje en een café-inrichting van
het voormalig Notendaalse café De Congo.
Dat café dateert uit de jonge jaren van A.M.
de Jong. De café-inventaris is meer dan 100
jaar oud en uniek in Nederland.
Van april tot oktober kunt
u in ons museum de
jaarlijks wisselende
thematentoonstelling
bezoeken.

www.wagenhuis.nl

Een dagje uit
in het land van

De Praeter
Veerweg 1A
4681 RH
Nieuw-Vossemeer
Tel. 0167-502512

www.depraeter.nl

Café Voorwaarts

Merijntje Gijzen

Voorstraat 13
4681 AC
Nieuw-Vossemeer
Tel.: 0167-502625
www.cafeslijterijvoorwaarts.nl

Meer informatie vindt u op:
www.amdejongmuseum.nl
amdejongmuseum@home.nl
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Een dagje uit in
Nieuw-Vossemeer...
daar kunt u mee
thuiskomen!
Samen met vrienden,
collega's, familie of
gezin ontdekt u dat het
dorp van Merijntje
Gijzen écht een bezoek
waard is.
Het landelijk gelegen dorp Nieuw-Vossemeer ligt
op de grens van Brabant en Zeeland. Op een
gastvrije ontvangst kunt u rekenen. NieuwVossemeer heeft echter nog meer troeven...
Voor fietsers zijn mooie fietsroutes uitgezet. Het
Benedensas en Heense Molen mogen dan
eigenlijk niet op uw tocht ontbreken.
Wandelaars wordt aangeraden om de landelijke
omgeving te verkennen. De natuur is hier dichtbij.
Groepen kunnen onder begeleiding van een gids
het dorp en (op afspraak) enkele gebouwen
bezoeken. Zelfs zwemmers kunnen tijdens de
zomer een frisse duik nemen in het natuurbad.
Liefhebbers van historie en cultuur zijn welkom in
de twee musea van Nieuw-Vossemeer: het
Molenmuseum en het A.M. de Jong-museum.
Maar er is meer: kamperen, spelen, eten, drinken,
bowlen.......
Voor wie één dag niet genoeg is.....
in of rond het gastvrije Nieuw-Vossemeer
kunt u overnachten.

Op de website
www.foxlake.nl vindt u
alle actuele
toeristische informatie.

Hervormde Kerk
In 1649 werd de
Hervormde gemeente
gesticht. De
kerkdiensten vonden
plaats in een gewoon
woonhuis. Natuurlijk
wilde men graag een
eigen kerkgebouw. In
1654 werd deze kerk
gebouwd. Het geld
wat hiervoor nodig
was kwam van de
Zeeuwse overheid, de
Ambachtsheren en
andere kerkgemeenten uit de omgeving.
In 1704 werd de kerk uitgebreid met een
consistoriekamer. In 1969 is deze monumentale
kerk geheel in oorspronkelijke stijl gerestaureerd.
Onder begeleiding van een gids is deze bijzondere
(monumentale) kerk met de consistoriekamer te
bezoeken.
In 1868 vroeg het
kerkbestuur aan het
bisdom toestemming
voor de oprichting van
een ‘groots, ruim en
rank bouwwerk’ achter
de toenmalige kerk.
Met de bouw van de
nieuwe kerk werd in
1873 begonnen. In 1876
werd de kerk door
Bisschop Van Beek
gewijd tijdens een groots
opgezette plechtigheid.
In 1923 werd de kerk
uitgebreid. Bij deze
verbouwing ontstonden
ook de ruimten die nu
dienen als sacristie en
dagkapel. Ook deze
kerk kan met een gids
worden bezocht.

RK Kerk

Molen de Assumburg

De als oliemolen
gebouwde molen De
Assumburg komt
oorspronkelijk uit de
Zaanstreek en werd
daarin 1780 gebouwd.
De molennaam
verwijst naar een kasteel
bij Heemskerk. In 1897
is de molen verplaatst
naar de huidige locatie in
Nieuw-Vossemeer.
Opvallend is de rode
bakstenen molenromp
met vanaf de houten
stelling eerst witte
horizontale planken en
daarboven een met
zwart dakleer beklede bovenbouw. Met een kruilier
onderaan de staart en het Engels kruiwerk onder de
met dakleer beklede kap worden de molenwieken
op de wind gezet.
Op de begane grond en op de maalzolder is het
molenmuseum ingericht. U treft er onder andere
modellen van alle in Nederland voorkomende
molentypes. Een bezoek aan deze molen is op
afspraak mogelijk.

Molen
De Vos
Molen De Vos vindt u
aan de Rijksweg 51.
Deze witte ronde
stenen korenmolen
dateert uit 1714.
Deze molen is onder
begeleiding van een
gids te bezoeken

