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Nieuwsbrief juni 2021.
De voorzitter.
Beste heemkundeleden,
Het gaat er op lijken dat we het einde naderen van een tijdperk met allerlei beperkingen. Als eerste
komt er beweging in het museum waar u verder in de nieuwsbrief over kunt lezen, maar wij hopen na
de vakantieperiode weer normaal activiteiten voor de leden te kunnen organiseren en we zijn dan
ook van plan om dat te gaan doen, zodat we weer samen kunnen komen en een stukje in kunnen
halen. Zodra we definitief zonder beperkingen iets kunnen doen, hoort u van ons wat we kunnen
presenteren. Ook denken we dit najaar de uitgestelde dorpsquiz door te kunnen laten gaan.
Voor nu wens ik u een prettige vakantie tegemoet en na de vakantie gaan we zo snel mogelijk aan de
slag.
Onthulling Bulletje en Boonestaakbank.
De stichting 450 jaar Nieuw-Vossemeer had in 2017 nog een restbedrag wat ze zouden gaan besteden
aan een cadeau voor de Vossemeerse gemeenschap. Het viel niet mee om een betaalbaar en geschikt
cadeau te bedenken/vinden. Uiteindelijk heeft de commissie gekozen voor een tweede bankje op het
Kreekplein met een typisch Vossemeers onderwerp.
Omdat we bekend staan als het dorp van Merijntje en zijn beeld al voor het A.M. de Jongmuseum
prijkt, hebben we gedacht aan de andere geestelijke kinderen van A.M. de Jong: Bulletje en
Boonestaak.
Simon en Sandra van Merriënboer werden bereid gevonden om een ontwerp te maken en de
mozaïektegeltjes op het bankje te plaatsen. Zij hebben er heel veel uurtjes ingestoken en zijn terecht
trots op het resultaat.
Op zaterdag 26 juni, om 11.00 uur, wordt de bank officieel onthuld in het bijzijn van de burgemeester
en de Belgische familieleden van de tekenaar van Bulletje en Boonestaak, George van Raemdonck.
Wilt u bij deze onthulling aanwezig zijn, dan bent u van harte welkom. Uiteraard met in achtneming
van de dan geldende coronamaatregelen.
De plakboeken van Marie de Natris naar onze heemkundekring.
Marie is vanaf de oprichting lid geweest van onze kring en heeft heel wat herinneringen van vroeger
via verhalen en foto's bij de kring achtergelaten.
Toen Marie conciërge werd van het Wit Gele Kruisgebouw in 1957 begon zij met het verzamelen van
alle krantenknipsels en wetenswaardigheden van ons dorp die zij met behangplaksel in een plakboek
plakte.
Ieder jaar na de herindeling bracht zij voor de Steenbergse Courant en later voor het dorpsbelang een
jaaroverzicht uit, in 2012 was dat voor de vijftiende keer. Hiervoor werd zij door de dorpsraad in het
zonnetje gezet.
Vanwege de kwaliteit van de knipsels die door het behangplaksel aardig gingen verkleuren ontstond
het idee om de plakboeken te gaan digitaliseren voor het nageslacht. Iedere keer ging een bestuurslid
die ook belast is met het krantenknipsel archief van de kring een paar boeken halen waarvan de
nummers netjes door haar werden genoteerd zodat ze wist welke nummers door wie was
meegenomen. Hier was je een middag mee zoet want Marie zette dan koffie en werden de boeken
uitvoerig besproken.

Omdat haar ogen haar in de steek lieten verhuisde Marie op honderdjarige leeftijd naar de
Vossemeren en gingen de boeken volgens afspraak naar Adrie Hommel die er toen de zorg over
kreeg.
Tot aan haar overlijden toe hield Marie (op het laatst met hulp van haar nicht) de kranten en
weekbladen bij op zoek naar berichten over ons dorp.
Adrie Hommel had al door laten schemeren dat de collectie plakboeken, inmiddels 170 stuks, te zijner
tijd voor de Heemkundekring beschikbaar zouden worden gesteld.
En dat moment kwam sneller dan gedacht, Adrie werd getroffen door Corona en het herstel had veel
tijd nodig.
Nadat Adrie was hersteld verhuisden zij naar een appartement en waar laat je dan zeven
verhuisdozen met plakboeken?
Inmiddels zijn dus de plakboeken overgedragen aan de heemkundekring, waarvan en nu 105 zijn
gedigitaliseerd.
We hebben dus nog wel even te gaan maar dan hebben wij een uniek overzicht van zestig jaar NieuwVossemeer. Denk hierbij aan o.a. de politiek, verenigingsleven, maatschappelijke vraagstukken, klein
en groot leed en vooral ook de persoonlijke verhalen van onze inwoners.

Dit mooie logo hebben wij gekregen van het kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. De
evaluatie voor 2020 tot 2024 is geactualiseerd en goedgekeurd door het Immaterieel Erfgoed
Nederland. Het is ons weer gelukt, maar niet vanzelfsprekend. De evaluatie over 2015 tot 2019 heeft
nogal wat vragen bij het Immaterieel Erfgoed Nederland opgeroepen, men was vooral bezorgd over
de voortgang van de borging van het prijsdansen. Borging houdt in dat wij er voor moeten zorgen dat
het Prijsdansen in de toekomst gewaarborgd kan blijven. Destijds is deze taak bij de Heemkundekring
weggelegd. Om in aanmerking te komen voor erkenning moet aan een aantal voorwaarden worden
voldaan, zoals:
- een inventarisatie maken van het erfgoed.
- een erfgoedzorgplan opstellen.
- een reddingsplan maken indien het verloren dreigt te gaan.
Tradities hebben vooral bestaansrecht wanneer het wordt aangepast aan de tijd waarin we leven.
Dan pas kun je de traditie in leven houden en is het interessant voor de generatie die dan leeft. Bij
het prijsdansen kun je dat goed zien, bijvoorbeeld van orgelmuziek naar muziekbandjes en nu in deze
tijd muziek via de computer. Zo ook met de attributen van bierflessen naar kegels op de grond en
zelfs aan het plafond. Het kermisontbijt heeft onlangs zijn intrede gedaan. Dit zijn dus allemaal
aanpassingen die de traditie in leven te houden.
Staat een traditie op de Nationale Inventaris dan wordt van de gemeenschap of vereniging elke drie
jaar een verslag verwacht over de vorderingen in de uitvoering van het erfgoedzorgplan. Ook wordt
verwacht dat gemeenschappen regelmatig de contactdagen bezoeken en zich op de hoogte houden
van de ontwikkelingen.
Een van de grote knelpunten is vooral de sluiting van horecagelegenheden. Om sluiting in de
toekomst veilig te stellen zou hiervoor een plan van aanpak moeten komen. Wij als kring hebben hier
natuurlijk geen enkele invloed op.
Immaterieel Erfgoed Nederland heeft uitdrukkelijk gevraagd om samen met alle partijen aan tafel te
gaan zitten en ons af vragen of borging in de toekomst nog wel haalbaar is. Hiervoor zullen wij met

alle partijen om tafel moeten gaan zitten en kijken wat er nog aan mogelijkheden zijn om op de lijst
van het Immaterieel Erfgoed te blijven staan.
Het is natuurlijk wel zo, het Prijsdansen blijft een traditie, ook al zou het niet meer op die lijst staan.
Thematentoonstelling.
Tentoonstelling ‘de jaren 20’ kan worden bezocht in het
resterende seizoen. Dit kan echter alleen door vooraf te
reserveren.
Reserveren kan via onze website
www.amdejongmuseum.nl.
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.
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.

