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Vanuit de Hoogte gezien worden aan de linkerkant van de
Voorstraat de eerste stenen huizen gebouwd, waarvan het
huis op Voorstraat 7 er één van was. De rechter zijmuur
dateert nog uit die tijd. Alsook de balklaag in de inpandige
garage.

Als u dan verder de Voorstraat uitloopt kunt u rechtdoor de
Veerweg inlopen. U loopt dan door het tunneltje naar de Assumburgmolen. In deze molen is weer iemand aanwezig die
u van alles over molens kan vertellen en in het bijzonder over
de voormalige korenmolen zelf. Bij de oprit naar de molen
staat het kruis ter herinnering aan de watersnood van 1953.
Na het bezoek aan de Assemburgmolen loopt u terug door
het tunneltje. U kunt nu het Vossenbos oversteken richting
de Kortendijk aan de overkant en zo teruglopen naar de parkeerplaats waar u de wandeltocht bent begonnen.

Wij hopen dat u heeft genoten van de tocht.
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OPEN MONUMENTENDAG
NIEUW-VOSSEMEER 2020

HISTORISCHE
WANDELING
3KM

STARTPUNT HISTORISCHE WANDELING
parkeerplaats Nieuw-Vossemeersedijk.
U loopt vanaf de Nieuw-Vossemeersedijk langs het monument dat bij het
einde van de zelfstandige gemeente is
gemaakt de Achterstraat in. U ziet dan
aan de rechterkant nr 4, de vroegere
ambtswoning van burgemeester en dijkgraaf de Wit (1852 tot 1880). Deze burgemeester schafte in 1854 de kermis af
omdat er te veel gedronken en gevochten
werd. Pas in 1913 werd er weer kermis gevierd.
Aan de linkerkant, Achterstraat 3, was
de ambtswoning van burgemeester
Martelmans (1880 tot 1908). Deze
burgemeester was zo zwaar dat hij op
het laatst niet meer in staat was zijn
woning te verlaten. Het personeel kwam
met de stukken naar zijn woning om te
laten tekenen en de raadsvergaderingen
werden in zijn woning gehouden.
Even verder de Achterstraat in, aan de linkerkant, heb je nr 9,
een rijksmonument. Het behoorde bij de eerste katholieke
kerk in Nieuw-Vossemeer, een schuurkerk. Het werd later
één geheel als pastorie met het in 1880 gebouwde nr 11.
In de jaren zestig van de vorige eeuw is de pastorie weer
gesplitst en is nr 9 een woonhuis geworden.

De Rooms katholieke kerk, dit is de derde katholieke kerk die
in Nieuw-Vossemeer gebouwd is. De tweede kerk stond op
de plaats waar nu het kerkplein is. De afscheidingsmuur van
de pastorietuin is een gedeelte van de linker kerkmuur. Op
het kerkplein staat het beeld de Emmaüsgangers. De kerk is
open op deze monumentendag en er is iemand aanwezig
om bijzonderheden te vertellen.
Verder in de Achterstraat staat aan de linkerzijde nr 21.
Deze woning werd gebouwd als woning voor de dominee.
Het is een gemeentelijk monument. Nieuw-Vossemeer is in
1567 opgericht als Zeeuwse gemeente en de polders zijn
drooggemaakt door een Zeeuwse ambachtsheerlijkheid.
De eerste bewoners kwamen uit Zeeland en waren protestant, vandaar dat er in Nieuw-Vossemeer behoefte was aan
een dominee, die bijna altijd de protestante gemeentes van
Nieuw-Vossemeer en Halsteren onder zijn hoede had. In het
begin was Nieuw-Vossemeer het grootst, vandaar de domineeswoning hier. In de twintiger jaren van de vorige eeuw
kreeg het dorp een eigen huisarts en die was protestant.
Omdat de woning toen voor de dominee te groot was kwam
de huisarts bij hem inwonen en daar ook zijn praktijk houden. In de loop van de tijd werd de kerkgemeenschap in Halsteren groter en zo ook de behoefte dat de dominee daar
ging wonen. Zo kwam het dat er geruild werd. De huisarts
werd de hoofdbewoner en de geestelijke kwam er als dat
nodig was overnachten. De woning is huisartsenpraktijk gebleven tot in het begin van deze eeuw, toen kwam de praktijk
in het bejaardencentrum.
Als u nu linksaf het Doktersdreefje ingaat kunt u doorlopen tot
het gemeenschapshuis de Vossenburcht en vandaaruit nog een
blik werpen op de “houten blok”. Een wijk met houten woningen
die gebouwd is na de watersnood. Momenteel zijn veel van deze
populaire Noorse “geschenkwoningen” voorzien van een stenen
buitenmuur.
Als u hierna richting basisschool Merijntje loopt en daarvoor
rechtsaf gaat, loopt u richting het voormalig klooster Nazareth, in 1975 omgebouwd tot gemeentehuis. Het klooster is
in gebruik genomen in 1911, gelijk met de meisjesschool die
er aan vast gebouwd was. De school is in 1956 afgebroken
nadat de nieuwe, waar u zojuist langs liep, in gebruik was

genomen. De zusters die in het klooster gewoond hebben
waren van 1911 tot 1953 de Franciscanessen uit Oirschot
en van 1954 tot 1970 de zusters van Barmhartigheid uit
Eindhoven.
Hierna loopt u richting Voorstaat.
Het eerste huis aan de rechterkant
van de Voorstraat, nr 41, is een oude
ambtswoning (burgemeester Van der
Wielen 1909 – 1927). Hierna ziet u aan
beide zijden nog de laagbouw zoals de
huisjes vroeger gebouwd werden. Ze
zijn weliswaar allemaal opgeknapt, maar
ze hebben nog dezelfde uitstraling.
Dan ziet u aan de linkerkant de protestante kerk. Hier is
iemand om u te ontvangen en u verschillende dingen te
vertellen over de kerk en zijn historie.

Na de protestante kerk kunt u aan de overkant het A.M. de
Jong museum, Voorstraat 29, bezoeken. Ook hier is iemand
om u een en ander te vertellen over het museum en als u
dat wilt ook over de historie van Nieuw-Vossemeer. Voor
het A.M. de Jonghuis, tevens museum, staat het beeld van
Merijntje Gijzen, de hoofdfiguur uit de bekendste roman
van A.M. de Jong. Ook staat voor het museum een grote
paal waarop u kunt zien hoe hoog het water gestaan heeft
tijdens de watersnood in 1953.

Weer buiten ziet u aan de overkant het eerste gemeentehuis van Nieuw-Vossemeer op Voorstraat 42. In 1809 bezocht Koning Lodewijk Napoleon het dorp en hij besloot van
Nieuw-Vossemeer een zelfstandige Brabantse gemeente te
maken. In 1857 werd het gemeentehuis gebouwd, veel te
klein en onpraktisch. Tot het einde van het gebruik als gemeentehuis in 1975 is het verschillende keren verbouwd en
groter gemaakt. Nu is het een gemeentelijk monument.

Het dorp werd tijdens de 80-jarige oorlog in brand gestoken
door de troepen van prins Maurits en de vernietiging van
het dorp werd nog eens dunnetjes overgedaan in 1583 toen
de pasgemaakte dijken werden doorgestoken door dezelfde
troepen om te voorkomen dat Spaanse troepen Stad-Tholen
zouden kunnen gaan bezetten.

(vervolg z.o.z.)

Tijdens het begin van het 12-jarige bestand in de 80-jarige
oorlog werd de Nieuw-Vossemeerpolder opnieuw ingedijkt en
ontstond het dorp op de huidige plaats, vlak naast de Rietkreek.

SEPTEMBER CULTUURMAAND STEENBERGEN

Deze historische wandelroute door Nieuw-Vossemeer is
samengesteld door het A.M. de Jongmuseum en Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid Nieuw-Vossemeer, ter
gelegenheid van Open Monumentendag 2020 en vormt
een onderdeel van het programma van de Cultuurmaand
September (CuSt). Kijk op cultuursteenbergen.nl voor
het volledige overzicht aan activiteiten tijdens de Cultuurmaand in de gemeente Steenbergen.
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