
Heemkundekring      AMBACHTSHEERLIJKHEID 

A.M.DE JONGMUSEUM 

Postadres    Voorstraat 29 

4681AC Nieuw-Vossemeer 
Telefoon  0167-502416           bankrek. NL96 RABO 0148802729 

www.amdejongmuseum.nl   amdejongmuseum@home.nl 
heemkundenieuwvossemeer@home.nl 

                                              

                                                                                                 Nieuwsbrief juni 2022. 
 

Zierikzee. 

Zaterdag 2 juli: Bezoek Stadshuismuseum te Zierikzee (www.stadhuismuseum.nl) 

We vertrekken om 13.00 uur bij het oude gemeentehuis in de Schoolstraat. We worden om 14.00 uur 

verwacht in het museum. 

Het Stadhuismuseum 

vertelt het verhaal van 

monumentenstad Zierikzee 

en haar omgeving en dankt 

zijn naam aan het gebouw 

waarin het is gehuisvest, 

namelijk het voormalige 

stadhuis van Zierikzee. 

Het gebouw en de collectie 

tonen de rijkdom van deze 

oude havenstad. Vanuit 

Zierikzee werd er met heel 

Europa intensief 

handelgedreven in zout en 

meekrap. De stad was ooit 

de roem en trots van 

Schouwen-Duiveland. 

Scheepsmodellen, oude 

kaarten, bodemvondsten, 

zilverwerk, schilderijen en 

curiosa laten zien hoe dit 

eiland zich door de 

eeuwen heen heeft ontwikkeld. 

Opgeven uiterlijk zondag 26 juni a.s. aangezien we tijdig 

het aantal deelnemers dienen door te geven i.v.m. aantal te 

reserveren gidsen. Ook graag opgave wie wil rijden of wil 

meerijden. 
Opgeven kan bij Maurice Remery (mauriceremery@gmail.com/0630825705) of Cor van Geel 

(cjmvangeel@home.nl/0611522741). 

Museumjaarkaart meenemen a.u.b. 

Consumpties zijn voor eigen rekening. 

Elk lid mag eventueel een introducé meenemen voor de prijs van € 12,50.  
 

Onderhoud A.M. de Jonghuis. 
 

We zoeken vrijwilligers die binnen willen schilderen. Misschien dat jij een kwastje kan komen helpen?  

Neem dan even contact op met Cor van Geel. 

 

 

 
 



Agenda: 
 

Zaterdag 25 juni 2022, De heemkundekring staat met een kraampje op de bakdag van het bakhuis in 

De Heen. Deze bak dag begint om 13.00 uur en is om 16.00 uur afgelopen.  

Tijdens deze bakdag worden er naast allerlei lekkernijen die in het bakhuis gebakken worden ook 

versnaperingen en allerlei andere handelswaren aangeboden door derden. Een soort kleine braderie. 

Misschien zien we jullie deze dag wel? 

Donderdag 22 september 2022, aanvang 19.30 uur: lezing door Han Leune in de De Vossenburcht. 

Dr. Han Leune werd geboren in Sint Philipsland. Hij is een vooraanstaand socioloog. Op zijn naam 

staan ruim honderd publicaties over onderwijs en onderwijsbeleid in Nederland. Sedert 2006 

publiceert hij overwegend op historisch-sociologisch, regionaal-historisch, vestingbouwkundig, 

militair-historisch en genealogisch terrein.  

Vrijdag 4 november 2022, aanvang 19.30 uur: De dorpsquiz van Nieuw-Vossemeer. 

donderdag 17 november 2022 aanvang 19.30 uur: 

lezing door Bart van Eekelen in de Vossenburcht.  

Bart van Eekelen is in 1989 geboren in Roosendaal. Hij behaalde in 2011 en 2012 aan de Universiteit 

Leiden  respectievelijk het Bachelor- en Masterdiploma in de kunstgeschiedenis. 

Hij werkt als medewerker collectiebeheer bij museum Het Markiezenhof. Bart is een enthousiast 

verteller. 
 

Thematentoonstelling. 

In onze thematentoonstelling van 2022 gaan we een 

eeuw terug in de tijd. Op 2 mei 1922 werd de eerste strip 

in de reeks “De Wereldreis van Bulletje en Boonestaak” 

gepubliceerd. Een strip die getekend werd door George 

van Raemdonck en waarvan het verhaal door A.M. de 

Jong werd geschreven. Samen zorgden de 

boezemvrienden (De Jong en Van Raemdonck én Bulletje 

en Boonstaak) voor een ‘hype’ avant la lettre. 

Over de strip is veel te vertellen. Dat doen we daarom in 

de tentoonstelling. Bulletje en Boonestaak hadden een 

boodschap over vrede en sociale rechtvaardigheid, 

daarnaast was er baanbrekende humor voor kinderen en 

bovenal prikkelde het je fantasie. 

Het boek van de tentoonstelling is te koop in het 

museum! 
 

 

Lidmaatschapsgeld. 
 

Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2022 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 2022" met uw postcode en huisnummer. Dit voor een 

juiste verwerking in de boekhouding. 

 

 

 
 

Bijlage: Het veldkruis aan de Platteweg. 

 

 

Het bestuur.  


