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                                                                                                  Nieuwsbrief oktober 2020. 

 

 

De kleine excursie naar de Gummaruskerk. 
 

We waren zaterdag 19 september met slechts vier personen in de Gummaruskerk voor een 

deskundige rondleiding door Jan Gelten. We kregen een interessante uiteenzetting voorgeschoteld en 

Jan leidde ons door de kerk alsof het zijn eigen huis was. Ondanks een gering aantal deelnemers, was 

het een groot succes! 

We zijn niet vergeten om Jan onze welgemeende complimenten te geven. 
 

Rabobank clubactie: 
 

Vanaf 5 oktober tot en met 25 oktober 2020 kunt u weer stemmen! 

Natuurlijk zou het heel fijn zijn als onze leden, maar ook niet-leden,  voor onze vereniging  gaan 

stemmen. 
 

Lezing Robert Catsburg, 

donderdag 22 oktober in 

de Vossenburcht.  
 

“Dat is nog eens een mooi 

gezicht.” Met een 

tevreden 

gezichtsuitdrukking keek 

Robert Catsburg naar de 

tafel bij boekhandel 

Vermeulen waarop zijn 

complete oeuvre van vijf 

boeken lag uitgestald. Op 

4 mei kwam daar zelfs nog 

een zesde stapeltje bij, 

want toen presenteerde 

de vakkundig amateur-

auteur zijn nieuwste boek: ‘Polar Bears in Nispen en Roosendaal. Operation Thruster 26-31 oktober 

1944’.  

Het Negende Beleg vertelt voor het eerst het complete verhaal van Canadese jongens die in West-

Brabant in oktober 1944 de onschuld van hun jeugd verloren.  

Het is een dramatisch verhaal over extreme vreugde en oneindig diep verdriet. Een verhaal dat vertelt 

over rauwe instinctieve angst en onverwachtse moed. Waar de ene de overwinning viert en de ander 

verslagen en gedesillusioneerd zijn wereld letterlijk en figuurlijk ziet instorten. 

Polder Fighting. Dit boek beschrijft en illustreert in meer dan 350 pagina’s en een kleine 300 foto’s, de 

gevechten die leidden tot de bevrijding van het Zeeuws-Vlaamse stadje Oostburg. Deze episode 

maakte onderdeel uit van De Slag om de Schelde, die van september tot november 1944 in Zeeland 

en West-Brabant werd uitgevochten. Het grotere doel van deze veldslag was de overslagcapaciteit 



van de haven van Antwerpen, die essentieel was voor het voortzetten van de geallieerde campagne 

tegen de Nazi’s. 

Raketten over Steenbergen. Kort na de val van Antwerpen in september 1944 viel in deze stad de 

eerste Duitse V1 raketbom. Het geallieerde antwoord op de vijandelijke aanval kreeg de mysterieuze 

naam ‘Antwerp X’. Het afweergeschut van Antwerp X strekte zich in februari en maart 1945 uit tot in 

Steenbergen. 

Vijf dagen in november. Een gedetailleerde reconstructie van de gevechten die vooraf gingen aan de 

bevrijding van Welberg en Steenbergen. 

Na de publicatie in 2009 van zijn eerste boek, ‘Vijf dagen in november’, over de bevrijding van 

Welberg en Steebergen in 1944, komt historicus Robert Catsburg uit Welberg met een spraakmakend 

vervolg. 

Onder de titel ‘Van zeedijk naar sawa met de kapotte schoen’ wordt tot op groot detailniveau het 

verhaal gereconstrueerd van een groep Steenbergse en Dinteloordse jongens die als soldaat in West-

Brabant en in Indonesië in het ‘kapotte schoen’-bataljon dienden. 

 

Robert komt ons op donderdag 22 december om 19.30 uur in de Vossenburcht de mooiste verhalen 

uit zijn boeken vertellen. 

Wilt u ook komen luisteren?  

Er mogen maar 30 mensen de zaal in en daarom moet u vooraf aanmelden bij Cor van Geel 

(cjmvangeel@home.nl / 502810) of Jan Knuit (janknuit.nvs@home.nl/502542). Let op: Vol is vol! 
 

Thematentoonstelling. 
 

De tentoonstelling kan nog steeds worden bezocht. 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) 
 

 

Bijlage: De jeugdherinneringen van dokter Jan Vermet, huisarts in Nieuw-Vossemeer van 1930 tot 

1970. 

 

Het bestuur. 
 

 


