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Nieuwsbrief augustus 2020.
Coronacrisis.
Ondanks het oplopend aantal besmettingen, maar het acceptabele aantal ziekenhuisopnames en icpatiënten, kunnen we toch voorzichtig concluderen dat het er iets rooskleuriger uitziet dan in april.
Redenen waarom we toch op zoek gegaan zijn naar een kleine excursie en een lezing. De excursie zal
gaan naar de Gummaruskerk in Steenbergen en de lezing over WOII wordt verzorgd door Robbert
Catsburg.
De kleine excursie naar de Gummaruskerk, zaterdag 19 september 2020.
De Gummaruskerk in Steenbergen
is aan het eind van de 19e eeuw
ontworpen door de zeer bekende
architect Pierre Cuijpers en in de
jaren 1900 tot 1903 gebouwd
door zijn zoon Joseph Cuijpers en
Jan Stuyt. De prachtige
neogotische kerk heeft de status
van rijksmonument. Aan het eind
van de Tweede Wereldoorlog, op
30 oktober 1944, werd het
gebouw zwaar beschadigd door
de terugtrekkende Duitse
bezetters. Maar in 1950 werd de
herstelde kerk weer officieel in
gebruik genomen; de ruim 78
meter hoge toren herrees in 1960.
In 2002 heeft het gebouw, met behulp van een zogenaamde ‘kanjersubsidie’ van de rijksoverheid, een
grondige onderhoudsbeurt gekregen waardoor het monumentale gebouw er weer heel goed bij staat.
In de vitrines binnen staan een aantal kerkelijke voorwerpen uitgestald. Natuurlijk zullen gidsen
daarbij de gevraagde uitleg en toelichting kunnen geven.
Ook zijn de vijfentwintig in de kerk aanwezige heiligenbeelden voorzien van teksten met informatie
over de betreffende heiligen.
Tevens is momenteel de tentoonstelling ‘Expositie Vestinghuis’ in de kerk, waaraan alle kernen
meegewerkt hebben en ook onze kring de nodige input aan heeft gegeven.
In verband met corona mag de groep maximaal 12 personen bevatten. Bij meer dan dit aantal
deelnemers zullen we de rondleiding in twee sessies moeten verdelen, tot een maximum van 24
personen. De tijden van de sessies zijn dan 13.30 – 15.00 uur en 15.00 – 16.30 uur. De groep die niet
bij de rondleiding is, krijgt dan de gelegenheid om op de markt iets te gaan drinken (uiteraard op
eigen kosten).
We gaan met auto’s en bij opgave geeft u direct aan of u zelf rijdt of mee wilt rijden. Opgeven kan
vóór 10 september bij Jan Knuit (janknuit.nvs@home.nl / 502542) of Cor van Geel
(cjmvangeel@home.nl / 502810).
De toegang is gratis! Een vrijwillige bijdrage in de collectebus is natuurlijk van harte welkom en zal
geheel worden besteed aan de instandhouding van het monumentale gebouw.

Dorpsquiz.
De dorpsquiz wordt uitgesteld tot het ‘oude
normaal’ weer terug is. Wie is ingeschreven, blijft
ingeschreven. Wie geld terug wilt kan het
aangeven, het blijft in principe staan tot de quiz
doorgang kan vinden.
Thematentoonstelling.
De tentoonstelling kan nog worden bezocht tot
oktober. U dient wel vooraf te reserveren en er
mogen maximaal 6 personen tegelijk naar binnen.
Samen met jou en de andere bezoekers houden
we rekening met de voorschriften van het RIVM
om de verspreiding van het COVID19-virus te
voorkomen. Veiligheid staat voorop.
Reserveren kan via onze website
www.amdejongmuseum.nl.
Lidmaatschapsgeld.
Het bestuur stelt voor om de contributie voor
2020 te continueren en bedraagt 10 euro per jaar
per lid. U kunt uw contributie overmaken op de
rekening NL 96 RABO 0148802729 van
Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid te Nieuw Vossenmeer met de vermelding "lidmaatschap
2020" met uw postcode en huisnummer. Dit voor een juiste verwerking in de boekhouding.
Film Merijntje Gijzen en digitaal boeken van A.M. de Jong lezen.
Via onze website kan de film van Merijntje Gijzen uit 1936 bekeken worden en de boeken van A.M. de
Jong zijn digitaal te lezen. Veel kijk- en leesplezier! (www.amdejongmuseum.nl)
Wat brengt 2020 ons voorlopig verder?
22 oktober 2020: Lezing over WOII door Robert Catsburg.

Het bestuur.

