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Voorwoord

2018 was een opzienbarend jaar. Twee van onze trouwe vrijwilligers zijn ons 
door de dood ontvallen. We waren/zijn geschokt. Het bleek moeilijk de draad 
weer op te pakken. 

Dat de draad opgepakt moest worden, was wel duidelijk. Onze zuiderburen 
kwamen in groten getale naar ons museum. Ook andere groepen ontvingen 
een warm welkom. Ons museum lijkt op een mooi antiek uurwerk. Het ziet er 
indrukwekkend uit, het is mooi om van binnen naar de techniek te kijken. 
Alle radertjes passen keurig in elkaar. Alleen zo werkt het uurwerk. Zo nu en dan 
kraakt en piept het wat, maar het gaat als maar door. Dat komt natuurlijk door 
alle vrijwilligers die, in welke rol ook, altijd gereed staan. Niets is hen te veel. Dat 
is fi jn en geeft aan dat we er samen voor gaan. Dat bleek ook wel aan het eind 
van het museumseizoen. Er bleek een behoefte om toch ook in het wintersei-
zoen elkaar te ontmoeten. Mooi is dat. Per maand wordt een inloopmiddag 
gehouden. Inmiddels is er één geweest met een aanzienlijk aantal bezoekers.

Vrijwilliger zijn is geen doel op zich. We doen dit alles om u als donateur en alle 
andere bezoekers welkom te mogen heten in ons museum en om de prachtige 
Arnemuidse collectie te laten zien en te bewaren.

Hartelijk welkom dus!

Leen Schouls
voorzitter 
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Bezoekers
Het aantal museumbezoekers is dit jaar wat gestegen. De cijfers van Stichting Cultu-
reel Erfgoed Zeeland geven aan dat ons museum in 3208 bezoekers had in 2014, in 
2015 waren dat er 3306 en in 2016 waren het er 3489. Dat is daarmee tot nu toe ons 
topjaar. In 2017 kwamen er 3416 bezoekers en voor 2018 mogen we 3466 als bezoe-
kersaantal noteren. 

De thematentoonstelling over de zoutwinning bracht de echte geïnteresseerden in 
ons museum. De opening werd verricht door dr. Arno Neele, (links op de foto) een 
deskundige op het gebied van de zout winning in vroeger tijden. 

Aan het eind van het seizoen is de thematentoonstelling Zout afgeslankt verplaatst 
naar de fi lmzaal. 

Het aantal Belgische groepsbezoeken was weer buitengewoon groot dit jaar. Deze 
bezoekers werden steeds verwelkomd met een “tas” koffi  e en een bolus, waarvan ze 
zichtbaar genoten. Door de Gemeente werden weer Arnemuidse tassen beschikbaar 
gesteld. Een groot succes en een mooi pr artikel.

Opvallend was dat we helaas geen scholen konden verwelkomen.

In het winterseizoen is een cursus gegeven voor het opmaken van de Arnemuidse 
kappen. Een fors aantal dames maakte gebruik van deze gratis cursus.

PR commissie
De PR commissie, aangevuld met Jan de Klerk, heeft dit jaar echt veel werk verzet. 
Veelal achter de schermen zijn ze druk. De organisatie bij de opening van de thema-
tentoonstelling om maar eens wat te noemen. Een nieuwe folder zag het levenslicht. 

Verdere activiteiten waren de contacten met de 
busondernemers, reclame-uitingen in de pers, 
contacten met de Toerist Shop en het VVV. 

Maar ook op beurzen waren we vertegenwoor-
digd met een in het oog lopende stand. Hier 
te zien in hotel Van der Valk bij de beurs voor 
touringcarondernemers.

We zijn de gemeente Middelburg erkentelijk 
voor het beschikbaar stellen van de tassen en de 
samenwerking op PR gebied. In het project “de 
Gouden Eeuw” zijn we vertegenwoordigd en ook 
bij het Toeristisch Overleg Middelburg.

Samenwerking 
De Werf heeft een wat onbekend scheepstype in ons museum onder de aandacht 
gebracht, namelijk de peilboot die ook op de Werf gebouwd werd.

De Werf en het museum zullen dit jaar bezien of er een gezamenlijke tentoonstelling 
kan worden opgezet over de Werf rond 1900. Met maquettes, scheepsmodellen, 
gereedschap en vooral ook de mensen die er werkten. Dat blijkt best een moeilijk 
project. Goed overleg en plannenmakerij is noodzakelijk om te bezien wat haalbaar is 
en wat de mogelijkheden zijn.

Door voorzitterswisselingen bij de Werf en de Stichting Behoud Hoogaars is geen 
voorzittersoverleg geweest in 2018
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De gemeente heeft toestemming gegeven voor het opknappen van de muren in de 
centrale hal. De uitvoering is bij het Museum gelegd. De kosten komen voor rekening 
van de gemeente.

In verband met een studie heeft een onderzoekster van de Yale Universiteit uit Ameri-
ka ons museum bezocht en onderzoek gedaan naar de schilderijen van Daniel van de 
Queborne. 

Vrijwilligersbijeenkomst 
De jaarlijkse vrijwiligersbijeenkomst was dit jaar in de Arne. Hier genoot de groep 
van een broodmaaltijd en daarna werd er een quiz gedaan over het Museum en de 
geschiedenis van Arnemuiden met als winnaar, niet heel verbazingwekkend: Joost 
Adriaanse. Tot slot werd er nog naar de fi lm “Middelburg 800” gekeken.  

Toekomst
De thematentoonstelling 2019 zal gaan over 75 jaar bevrijding, waarbij het draait om 
herinneringen aan de oorlog die vandaag de dag nog zijn te zien.

In het trappenhuis zal een expositie van 17de, 18de en 19de eeuwse prenten te zien 
zijn met betrekking tot Arnemuiden.

De plannen voor een grote tentoonstelling over de Werf zullen verder gestalte krijgen 
en op een aantal plaatsen zullen beeldscherm komen. 

In 2019 zullen we een proef nemen met een ruimere openstelling van het museum. 
Op vrijdagmiddag tijdens de schoolvakanties zal het museum open zijn.

Documentatiecentrum
In 2018 is de opzet van het documentatiecentrum over de geschiedenis en het erf-
goed van Arnemuiden afgerond.
Onder supervisie van een werkgroepje uit de besturen van de Historische Vereniging 
Arnemuiden en het Oudheidkundig Museum zijn circa 450 boeken, brochures en 
andere documenten verzameld, die gegevens bevatten over de historie en het eigene 
van Arnemuiden.
In dit documentatiecentrum, ondergebracht in een ruimte van het museum, is het 
boekenbezit van de Historische Vereniging en het museum samengebracht.
Door de Stichting Behoud Hoogaars is een aantal boekwerken over de Werf en de 
visserij in bruikleen gegeven.
Van het boekbezit  is een uitgebreide catalogus met een globale beschrijving van de 
inhoud opgesteld. Deze catalogus is te raadplegen op de websites van de Historische 
Vereniging en van ons museum.
De documentatie kan tijdens de openingsuren in een ruimte van het museum op 
aanvraag worden ingezien. 

 ‘t Uusje
‘t Úusje is steeds een publiekstrekker waar nostalgie en herkenning trefwoorden zijn. 
Voor de bezoekers die niet naar boven kunnen, is door Liesbeth Marteijn een prachtig 
fotoboekje gemaakt, zodat de achterblijvers kunnen mee beleven van wat er boven is 
te zien. Een prachtige aanvulling en erg klantvriendelijk. Verder is de verlichting verbe-
terd en een leuning extra aangebracht bij de trap naar de kelder.

De vochtige achterkamer blijft een probleem dat aandacht blijft houden.

’t Stadthuys
Het bordes voor het ’t Stadthuys is gerenoveerd door de gemeente. Ook is de burge-
meesterskamer in 2018 opgeknapt doordat er laminaat is gelegd. 

Een zorgpunt blijft de blijkbaar moeilijk op te lossen lekkage. 
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Bestuur per 1 januari 2018

Leen Schouls Joost Adriaanse
voorzitter geschiedkundig onderzoek                                                                      
Distelstraat 4 Jenny Weijermanweg 26
4341 JP Arnemuiden 4462 GB  Goes  
tel. 0118-602824 tel. 0113-211241

Gertrude van de Ketterij Dick Joosse
secretaris visserij en scheepvaart
Schoolstaat 9 Banjaard 4                                               
4341 AG  Arnemuiden 4341 LL  Arnemuiden
tel. 0630741755 tel. 0118-602190

Jan de Klerk  Wim van der Heijden                 
projecten en PR                      streekdracht/projecten             
Prinsenlaan 113                            Dorpsstraat 12
4336 HK  Middelburg  4341 NB  Kleverskerke
tel. 0118-616243 tel. 0118-602725  

Bets van Schaik-Siereveld Ineke Bliek- van Noort
sociale zaken   commercieel beheer/ PR
Schorerstraat 21 Clasinastraat 9
4341 GM  Arnemuiden    4341 ER  Arnemuiden               
tel. 0118-601711 tel. 0118-436058                        

Peter Blom Frans de Vos   
adviseur                           penningmeester
p/a Zws. Archief, Hofplein 16 Zr. van Donkstraat   15 
4330 AB  Middelburg 4341 LS   Arnemuiden   
tel. 0118-678814 tel.nr. 0118-310030   

Kees van de Ketterij
erebestuurslid
Schorerstraat 5
4341 GM  Arnemuiden
tel. 0118-601668

Bestuur per 1 januari 2019

Leen Schouls Joost Adriaanse
voorzitter bibliotheek en onderzoek                                                                      
Korenbloemlaan 1a Jenny Weijermanweg 26
4341 JP Arnemuiden 4462 GB  Goes  
tel. 0118-602824 tel. 0113-211241

Gertrude van de Ketterij Dick Joosse
secretaris visserij en scheepvaart
Schoolstaat 9 Banjaard 4                                               
4341 AG  Arnemuiden 4341 LL  Arnemuiden
tel. 0630741755 tel. 0118-602190

Jan de Klerk  Wim van der Heijden                 
projecten en PR                      streekdracht/projecten             
Prinsenlaan 113                            Dorpsstraat 12
4336 HK  Middelburg  4341 NB  Kleverskerke
tel. 0118-616243 tel. 0118-602725  

Bets van Schaik-Siereveld Ineke Bliek- van Noort
sociale zaken   commercieel beheer/ PR
Schorerstraat 21 Clasinastraat 9
4341 GM  Arnemuiden    4341 ER  Arnemuiden               
tel. 0118-601711 tel. 0118-436058                        

Peter Blom Frans de Vos   
adviseur                           penningmeester
p/a Zws. Archief, Hofplein 16 Zr. van Donkstraat   15 
4330 AB  Middelburg 4341 LS   Arnemuiden   
tel. 0118-678814 tel.nr. 0118-310030   

Kees van de Ketterij
erebestuurslid
Schorerstraat 5
4341 GM  Arnemuiden
tel. 0118-601668
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Informatie
                                               
Openingstijden
Vanaf 27 april tot 1 november is het museum elke woensdag- en zaterdagmiddag 
van 13.00 -17.00 uur geopend. In die periode zal op vrijdagmiddag tijdens de 
schoolvakanties  het museum ook geopend zijn. Dit betreft een proef.

De combikaart is in samenwerking met de Stichting Historische Scheepswerf C.A. 
Meerman in het leven geroepen. Met deze kaart, die op beide locaties kan worden 
aangeschaft, kunt u zowel ons museum als de scheepswerf bezoeken.

Entree
 Normaal tarief museum  Combikaart
Volwassenen € 4,50 € 7,00
Kinderen t/m 12 gratis gratis
Donateurs vrij entree n.v.t. 

Groepen (minimaal 10 pers.)  
Volwassenen € 4,00   
Kinderen t/m 12 jaar gratis gratis

Adressen
Museum Arnemuiden
’t Stadthuys, Langstraat 35 en ‘t Uusje van Eine, Langstraat 28
Telefoon 0118 603242 (tijdens openingstijden), buiten openingstijden 06-84140533
Internet: www.museumarnemuiden.nl
E-mail:   info@museumarnemuiden.nl
Bankrekeningnr: NL25 RABO 0303 8150 51

Beheerder ’t Stadthuys   Reserveringen en groepsbezoek
Leen Schouls    Ineke Bliek- van Noort
Korenbloemlaan 1a   Clasinastraat 9 
4341 JP  Arnemuiden   4341 ER Arnemuiden 
tel. 0118-602824    tel. 0118-436058 of 06-44140333 

‘t Uusje van Eine
Vacant

Financiën 

Nadat in 2017 fors was geïnvesteerd in de toegankelijkheid van het museum, was het 
doel in 2018 om de in- en uitgaven in balans te krijgen. Deze doelstelling is behaald. In 
2018 zijn de inkomsten van vooral de entreegelden en catering gestegen, wat vooral 
te danken is aan de vele groepen die we mochten ontvangen. Daarnaast zijn er geen 
grote investeringen gedaan. In 2018 is het dan ook gelukt om meer inkomsten te 
genereren dan uitgaven, waardoor het spaarsaldo is toegenomen van circa € 15.000 
naar € 18.000. Voor 2019 wordt een klein tekort verwacht. Naar verwachting zal er in 
2020 fors geïnvesteerd worden in een opknapbeurt van één van de kamers van het 
museum, zodat het spaarsaldo dan weer fors zal dalen. 
Om de exploitatie van het museum te kunnen bekostigen en te kunnen investeren in 
de toekomst van het Museum kunnen we niet zonder de fi nanciële steun van onze 
donateurs. Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen? U kunt uw donatie naar ons 
overmaken onder vermelding van ‘donatie 2019’ en uw adres. Ons bankrekeningnr is: 
NL25 RABO 0303 8150 51

Bij voorbaat vriendelijk dank hiervoor.
De penningmeester

De platbodem Arnemuiden 2 
loopt de haven binnen
Willem van Dort 1920
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Genieten voor jong en oud!

We zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Meld u aan!


