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                                                                                                 Nieuwsbrief maart 2023. 
 
 

Stichting Stadsherauten. 
 

Onze tweede activiteit in 2023 gaat plaatsvinden op woensdag 19 april. We krijgen dan een film 
voorgeschoteld door en van De Stichting Stadsherauten uit Steenbergen.  
De film is getiteld: ‘Steenbergen. Een reis door de tijd’. 
De film brengt de zes kernen van de gemeente Steenbergen in beeld. Het betreft het verleden, het 
heden en de toekomst. Een driedelige filmdocumentaire. 
Deze activiteit is voor iedereen die belangstelling heeft.  
De film wordt vertoond in de Vossenburcht en staat gepland voor 19.30 uur. 
 

 

Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid is jarig! 
 

De kring viert dit 
jaar haar 50e 
verjaardag en dat 
moet natuurlijk 
gevierd worden. 
Dat gaan we doen 
op 
zaterdagmiddag 
22 april in de 
Vossenburcht.  
Bij deze 
nieuwsbrief vindt 
u ook de 
uitnodiging en het 
programma voor deze feestelijke dag. 



De rode draad van Nieuw-Vossemeer. 
 

De thematentoonstelling van 2023 staat in het 
teken van onze verjaardag en zal de rode draad 
van Nieuw-Vossemeer in woord en beeld gaan 
vertonen. 
 

Lidmaatschapsgeld. 
 

Het bestuur stelt voor om de contributie voor 
2023 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 2023" met uw postcode en 
huisnummer. Dit voor een juiste verwerking in 
de boekhouding. 
 

Bulletje en Boonestaak bij ‘Dijkstra en 
Evenblij ter plekke. 
In de jaren veertig was A.M. de Jong de meest 
gelezen auteur van Nederland. Maar wie kent 
hem nu nog? Nou, onder andere auteur en 
socioloog Herman Vuijsje. Zo is hij groot fan van 
de Bulletje en Boonestaak-stripverhalen van 
A.M. de Jong. Die waren als kind niet alleen vermakelijk om te lezen, maar hadden ook een duidelijke 
antiracistische en feministische boodschap.   
fragment radio (https://www.nporadio1.nl/fragmenten/dijkstra-en-evenblij-ter-plekke/947e5e08-
298f-45bf-81bf-ed9b4a9c18dc/2023-03-10-literatuur-bij-het-haardvuur-am-de-jong). 
 

Agenda: 
 

Zaterdag 10 juni 2023: 
Bezoek aan fort Sabina.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage:  Uitnodiging voor ons 50-jarig jubileum. 
 
 

We ontmoeten jullie graag op woensdag 19 april in de Vossenburcht. 
Tot dan,  
 
Het bestuur.  

 


