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Jos Cuijpers en de Zuiderwaterlinie. 
 

Op donderdag 25 november 2021, aanvang 19.30 uur,  komt Jos Cuijpers een lezing geven over de 

Zuiderwaterlinie. 

Jos Cuijpers is onderzoeker en adviseur op het gebied van erfgoed en ruimtelijke ordening. Hij schrijft 

artikelen over historische zaken, geeft lezingen voor heemkundekringen en adviseert particulieren, 

gemeenten en instellingen over erfgoed. Hij is auteur van de Erfgoedvisie van de Zuiderwaterlinie 

(2019). 

Jos zal ons vertellen over het genie van de linie, de ‘Friese Vuurleeuw’ en ‘de vorst der ingenieurs’: 

Dat waren de bijnamen van Menno van Coehoorn (1641-1704). Na de Franse aanval in 1672 

schakelden de Staten-Generaal deze belangrijkste vestingbouwer van het land in. De opdracht: verzin 

een innovatieve en goedkope manier van verdedigen.  

 

U bent deze avond van harte welkom in de Vossenburcht. Voor leden is de entree gratis en van niet-

leden vragen we € 3,00. 

Let op: zaal is alleen toegankelijk indien u kunt voldoen aan de Corona-voorwaarden van 

RIVM en De Vossenburcht, QR-code of een negatiever PCR-test. Zorg dat u aan deze 

voorwaarden kunt voldoen. Het kan natuurlijk zijn dat de maatregelen nog worden 

aangepast. 

 

 

 



Thematentoonstelling. 
 

Zaterdag 9 april 

2022: 
 

Opening 

expositie 

Honderd jaar 

Bulletje & 

Boonestaak 
 

Oproep naar onze leden: 
 

Marc van Tienen zou het fijn vinden als jullie 

met hem willen delen wat Bulletje en 

Boonestaak voor jullie persoonlijk heeft 

betekend. 

Deze reacties kan hij verwerken in de 

expositie. 

Je kunt Marc berichten via marcvantienen@ziggo.nl 
 

Onderhoud A.M. de Jonghuis. 
 

Het A.M. de Jonghuis is toe aan een flinke opknapbeurt. Eind november, begin december, wordt de 

houten betimmering aan de achterzijde vernieuwd. In het voorjaar van 2022 wordt de buitenboel 

geschilderd.  

Tevens gaan we het binnenwerk schilderen. Dit laatste willen we gaan doen met vrijwilligers via 

NLDoet. We doen een aanvraag voor het materiaal van al het schilderwerk binnen. 

Uiteraard zoeken we dus vrijwilligers die binnen willen schilderen. Misschien dat jij een kwastje kan 

komen helpen?  
 

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. 


