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Excursie Heemhuis Hof van Ram in Halsteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 18 september brengen we met onze vereniging een bezoek aan het Heemhuis in Halsteren. 

Het Heemhuis bevat een ruime erfgoedcollectie van 15.000 voornamelijk Halsterse en Lepelstraatse 

voorwerpen. 

We vertrekken om 13.30 uur in de Schoolstraat bij het oude klooster en worden om 14.00 uur 

verwacht in het Heemhuis. 

De rondleiding zal ongeveer twee uur duren. 

Deelname voor leden is gratis en niet-leden betalen € 3,- . 

Gebruik van eventuele consumpties zijn voor eigen rekening. 

U kunt zich aanmelden  bij Jan Knuit (janknuit@caiway.nl / 502542) of Cor van Geel 

(cjmvangeel@home.nl / 502810). 

Uiteraard indien Covid niet opnieuw roet in het excursie-eten gaat gooien. 

We wensen u alvast  een fijne middag toe. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Robert Catsburg. 
 

Op donderdag 7 oktober, aanvang 19.30 uur,  komt Robert Catsburg een lezing geven over de Tweede 

Wereldoorlog. 

Robert is een expert op het gebied van de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft inmiddels al een aantal 

boeken over deze verschrikkelijke tijd op zijn naam staan zoals: 

 

Behalve erover schrijven kan hij er ook boeiend over vertellen en dat is precies wat wij van hem 

vragen.  
 

De Dorpsquiz.   
 

De editie van maart 2020 staat gepland op vrijdag 5 november om 19.30 uur in de Vossenburcht. 

Verdere informatie volgt in de volgende nieuwsbrief. 
 

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.  
 

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. 


