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                                                                                                  Nieuwsbrief januari 2021. 

 
 

De voorzitter. 
 

Beste heemkundeleden, 

We hebben met 2020 een jaar achter de rug waarin we maar weinig activiteiten konden doen en dat 

allemaal door het coronavirus. Totaal hebben we maar twee keer een activiteit voor onze leden 

kunnen doen en ook het eerste half jaar van 2021 zal nog zijn beperkingen hebben. Zodra het kan 

zullen we in elk geval weer het nodige gaan organiseren en u daar voor uitnodigen om aan deel te 

nemen Ook de verantwoording van het bestuur aan de leden van het afgelopen jaar zal pas gebeuren 

nadat het RIVM dit mogelijk maakt.  

We hebben u vorig jaar tijdens de jaarvergadering geïnformeerd dat we het vochtprobleem van het 

A.M. de Jongmuseum op willen lossen  en u leest hier verder in de nieuwsbrief iets over. Ik kan u ook 

vertellen dat we vorig jaar niet stil gezeten hebben en een groot deel van de kosten voor aanpak van 

het vochtprobleem door middel van sponsoring binnengehaald hebben. Verder wens ik u nog veel 

gezondheid voor 2021 en hoop u zo snel mogelijk te zien op onze activiteiten. 
 

Eenzaamheid. 
 

Eenzaamheid is een zelfstandig naamwoord wat nog nooit zoveel op t.v. en radio is genoemd en in 

dag/week/maandbladen is geschreven, als in deze periode, waarin we een virus moeten bestrijden. 

Helaas hebben daar veel mensen mee te maken, zowel jong als oud.  

Maar, eenieder kan hier best  iets in betekenen; Door een (video)belletje kunt u op een leuke manier 

al voor een beetje medicijn zorgen. 
 

Hulp gezocht. 
 

In maart 2021 worden de muren in het museum ingespoten met een vochtwerend goedje. Vooraf 

moeten de radiators van de verwarming worden gedemonteerd. Het bestuur is op dit moment niet 

voldoende in staat om deze flinke klus zelf te klaren.  

We zijn daarom op zoek naar vrijwilligers die het bestuur daar bij kunnen helpen. 

Vrijwilligers die een handje willen helpen, kunnen zich melden bij Herman Meijer, onze 

penningmeester. 
 

Aanwinst museum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Westerweel uit Goes vond in de Wilhelminapolder bij Wilhelminadorp een zegelstempel, 

waarvan hij vermoedde dat de stempel iets met Nieuw-Vossemeer te maken had. 



Na bestudering door de gemeentearchivaris van Tholen, Fred van de Kieboom, kregen we van Fred de 

volgende uitslag doorgemaild: 

‘Dit is een gemeentelijk zegelstempel van Nieuw-Vossemeer (“Mairie de Niuwvosmeer”) uit de 

periode van de Franse bezetting. Ik vermoed dat die stempels gemaakt zijn na de inlijving door 

Frankrijk van Nederland in het Franse Keizerrijk per 1 januari 1811. Ze zijn niet langer in gebruik 

geweest dan tot en met 1813.’ 

Inmiddels is de stempelzegel aangekomen in het A.M. de Jongmuseum. 
 

Thematentoonstelling. 
 

Tentoonstelling ‘de jaren 20’ kan ook worden bezocht in het 

komende seizoen. Zodra de deuren van de musea weer open 

mogen, bent u weer van harte welkom. Uiteraard zal het 

bezoek dan worden geregeld volgens de voorschriften van 

het RIVM die dan gelden.  
 

Naast deze tentoonstelling is de kans heel groot dat de 100-

jarige harmonie Semper Crescendo een nevententoonstelling 

in gaat richten. Zij zijn namelijk de eerste vereniging in 

Nieuw-Vossemeer die deze mooie leeftijd mag aantikken. En 

zo’n mijlpaal vraagt natuurlijk om een feestje en in dit geval 

ook een tentoonstelling. 
 

Vooruitkijkend kunnen we u ook alvast mededelen dat de 

thematentoonstelling in 2022 gevuld gaat worden met en 

door Bulletje en Boonestaak. Tevens fijn om te melden dat de 

Social Sofa bank met voornoemde stripfiguren in mozaïek, 

dan reeds op het Kreekplein zal pronken. 
 

Reserveren kan alvast via onze website www.amdejongmuseum.nl.  
 

Liefhebbers van fietsen en wandelen.   
 

Veel mensen zijn in de coronatijd gaan wandelen en/of fietsen. In ons museum vindt u verschillende 

folders voor fiets- en/of wandelroutes. Een aanrader is de historische fietsroute over 17 km langs de 

mooie boerderijen en molens in onze eigen omgeving.  

Maar, wilt u uw eigen woonplaats nog beter leren kennen, dan kunnen we u ook een historische 

wandeling over 3 km aanbieden, zelfs onder begeleiding van een van onze gidsen. 
 

Lidmaatschapsgeld. 
 

Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2021 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 2021" 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. 


