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Voorwoord
Het afgelopen jaar was voor het functioneren van het bestuur lastig te noemen.
5 bestuursleden hebben, om verschillende redenen, hun functie neergelegd.
Het zal duidelijk zijn dat dit niet zomaar op te lossen leek.
Gelukkig zijn de oude bestuursleden aangebleven totdat er in opvolging was
voorzien. Verderop in dit jaarverslag kunt u de mutaties zien. We zijn de afscheidnemende bestuursleden dankbaar voor het vele werk dat ieder op zijn eigen wijze heeft gedaan en heten ook de nieuwe bestuursleden hartelijk welkom.
Het aantal museumbezoekers is licht gestegen. In 2016 was het 3489. Het afgelopen jaar heeft het museum veel kinderen van scholen mogen verwelkomen,
ook van buiten Arnemuiden. Dat is echt een opsteker, want het bestuur had
besloten dat er meer voor kinderen gedaan moest worden. Dit is vastgelegd in
het meerjarenbeleidsplan van het bestuur dat in 2015 opnieuw is vastgesteld.
De thematentoonstelling over de Arnemuidse Brandweer gaf en geeft een goed
beeld van de dagelijkse beslommeringen van deze erg gewaardeerde Arnemuidenaars.
Eind dit jaar werd er weer een Kunst of Kitsch dag georganiseerd. Mooie objecten van geschiedkundig belang werden getoond maar ook best veel Kitsch. Toch
leuk dat mensen ook daarvoor ons museum weten te vinden.
Onze vrijwilligers hebben zich weer bijzonder ingezet het afgelopen jaar. Er
wordt door hen hard gewerkt aan een nieuw seizoen. Een woord van dank aan
hun adres is dan ook zeker op zijn plaats. Ook het komende jaar willen zij u
graag weer ontmoeten in ons prachtige museum.

Bijzondere vonst tijdens
de Kunst of Kitsch dag.

Leen Schouls
voorzitter
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Bezoekers

Inmiddels is een werkgroepje hard aan de slag gegaan. Medewerking wordt hieraan

Het aantal museumbezoekers is licht gestegen. Was het in 2014 net 3000, in 2015

ook verleend door de Documentatiegroep van Stichting Behoud Hoogaars. Zij stellen

was het 3306 en in 2016 3489. Een stijgend aantal bezoekers is ook te zien bij de

maritieme boeken ter beschikking. Inmiddels heeft de werkgroep een groot aantal

meeste andere Zeeuwse musea. Ongeveer 400 kinderen van verschillende scholen uit

belangrijke boeken voor Arnemuiden bijeengebracht. Afgelopen seizoen heeft een

Arnemuiden, maar ook daarbuiten bezochten ons museum. Nu leende onze the-

aantal bezoekers ook gebruik gemaakt van de beschikbare boeken en zo is de dienst-

matentoonstelling zich ook wel voor hun bezoek. De Brandweer is nu eenmaal voor

verlening aan onze bezoekers weer een belangrijke stap vooruit.

kinderen een spannend en aanspreekbaar onderwerp.

Maritieme zaken

Nog steeds zien we een toenemend aantal bezoekers uit België. Hun belangstelling

De tentoonstelling die door de Werf gerealiseerd wordt in ons museum, heeft nau-

voor de historie van onze provincie en stad waarderen we. Uiteraard komt dit ook

welijks extra bezoekers getrokken. Deze tentoonstelling bleef tot aan het einde van

door de stand van de gemeente Middelburg tijdens de Vakantiebeurs te Brussel, een

2016. Eind 2016 werd door de Werf aangekondigd dat zij het volgende seizoen niet

internationale presentatie van en voor vakantiebestemmingen. Ook onze vrijwilligers

voor een tentoonstelling kunnen zorgen. Het bestuur van het museum heeft daarop

zijn daar een paar dagen geweest in streekdracht uiteraard om ons museum te pro-

besloten dat deze kamer eerst gerenoveerd zal worden en daarna weer ingericht zal

moten.

worden, maar dan als ruimte voor het museum.

Samenwerking

Thematentoonstelling

Tijdens het voorjaar zijn ook een paar symposia georganiseerd in samenwerking met

De thematentoonstelling was

de Historische Vereniging Arnemuiden, de Werf C.A. Meerman en de Stichting Behoud

door de commissie goed opgezet.

Hoogaars. Door organisatorische omstandigheden die de Werf en de St. Behoud

Deze tentoonstelling gaf en geeft

Hoogaars betreffen zijn er het najaar geen symposia georganiseerd.

een goed beeld van de dagelijkse
beslommeringen van deze erg

Door de besturen van de Historische Vereniging Arnemuiden en het Museum was be-

gewaardeerde Arnemuidenaars.

sloten tot het opzetten van een bibliotheek. Inmiddels is een werkgroepje hard aan de

Mooi om te zien dat vrijwilligers van

slag gegaan. Medewerking wordt hieraan ook verleend door de Documentatiegroep

de brandweer en van het museum

van Stichting Behoud Hoogaars. Zij stellen maritieme boeken ter beschikking.

samen een prachtige tentoonstelling tot stand hebben gebracht. Om
verschillende redenen besloten we,
in overleg met de brandweer, deze
tentoonstelling nog een jaar te laten
staan. Het gaat in ons museum niet
alleen om de geschiedenis, maar
ook en vooral over de bijzondere
mensen. Zij maken de geschiedenis.
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‘t Uusje

Toekomst

Bij ’t Uusje van Eine zijn aan de voorzijde de goten gerestaureerd. Er werd besloten

•

Het bestuur heeft besloten dat in 2017 aandacht gegeven zal worden aan het

om deze gevel ook weer in de oorspronkelijke kleuren te laten schilderden. Voordat

opknappen van de kamer die ingebruik was bij de Werf. Het is de bedoeling ieder

de opdracht werd gegeven, werd eerst overleg gevoerd met een commissie van de

jaar een kamer onder handen te nemen.

gemeente over de kleurkeuze, wat enige vertraging tot gevolg had, maar het bestuur

•

verwacht dat het schilderwerk in 2017 zal worden uitgevoerd.

onze jeugdige bezoekers.
•

Schilderijen
In het afgelopen najaar werd het schilderij van Dirk van Delen met daarop Vrouwe

Bij “t Uusje van Eine” zal het schilderwerk aan de voorzijde, de straatzijde, ter
hand worden genomen, zoals al genoemd is.

•

Justitie verbeeld, in bruikleen afgestaan aan het Groeninge Museum te Brugge voor de
internationale tentoonstelling “De kunst van het recht. Drie eeuwen gerechtigheid in

De visserijkamer zal opnieuw worden ingericht en daarbij wordt ook gedacht aan

De verlichting zal op verschillende plaatsen worden verbeterd. Waar kan zullen
we over gaan op led-verlichting.

•

beeld.”

De PR commissie zal doorgaan met haar werk. In deze tijd is dat een belangrijke
taak die inzicht vraagt in hetgeen het publiek beweegt om ons museum te bezoeken, of juist niet.

Uiteraard ontstond er bij ons een lege plek aan de muur. Die werd creatief opgevuld

•

Eind dit jaar besloot het bestuur om een plateaulift te laten bouwen om vanuit

met een schilderij waarop de Arm 47 staat. Dit schilderij hing eerst in het Stadhuis van

de hal bij de ingang naar het lagere gedeelte te kunnen komen, het zogenaamde

Veere en vervolgens in het Archief te Middelburg. Door Peter Blom werd het schilderij

visserijgedeelte. De kosten zijn hoog, maar bezoekers die slecht ter been zijn

overgebracht naar Arnemuiden om eerst de lege plaats op te vullen en om later een

moeten ook daar zonder al te veel moeite kunnen komen.

mooi plekje in ons museum te krijgen. Een echt Arnemuids schilderij!
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Bestuur per 1 januari 2016

Bestuur per 1 januari 2017

Leen Schouls 				Joost Adriaanse

Leen Schouls 				Joost Adriaanse

voorzitter 				geschiedkundig onderzoek

voorzitter 				geschiedkundig onderzoek

Distelstraat 4				

Jenny Weijermanweg 26

Distelstraat 4				

Jenny Weijermanweg 26

4341 JP Arnemuiden			

4462 GB Goes 		

4341 JP Arnemuiden			

4462 GB Goes 		

tel. 0118-602824				tel. 0113-211241

tel. 0118-602824				tel. 0113-211241

Gertrude van de Ketterij

Benny van der Horst

Gertrude van de Ketterij

secretaris					

beheerder ’t Uusje van Eine

secretaris					visserij en scheepvaart

Molenzicht 13				

Prins Hendrikstraat 13

Molenzicht 13				Banjaard 4

4341 CR Arnemuiden			

4454 CJ ‘s-Heerenhoek

4341 CR Arnemuiden			

		

		

Dick Joosse

4341 LL Arnemuiden

tel. 0630741755				tel. 0113-352806

tel. 0630741755				tel. 0118-602190

Jacob Flipse

Frans de Vos				

penningmeester				

penningmeester				techniek en veiligheid

Burgem. Langebeekestraat 13

Tarweakker 11				

Prinsenlaan 113

4341 AR Arnemuiden

4341 MD Arnemuiden

4336 HK Middelburg

tel. 0118-604979

tel. 0118-604362				tel. 0118-626243

		

		

Jan de Klerk

		

Kees Kusse 				

Wim van der Heijden

Wim van der Heijden

techniek en veiligheid

streekdracht/projecten

streekdracht/projecten

Dorpsstraat 23

Dorpsstraat 23				Schorerstraat 21

4341 AR Arnemuiden			

4341 NB Kleverskerke

341 NB Kleverskerke			

4341 GM Arnemuiden

tel. 0118-601873				

tel. 0118-602725

tel. 0118-602725 			

tel. 0118-601711

Bets van Schaik-Siereveld		

Ineke Bliek- van Noort

Ineke Bliek- van Noort			

Peter Blom

sociale zaken 				

commercieel beheerder en PR

Nieuwstraat 17

		
		

			
		

Bets van Schaik-Siereveld
sociale zaken

commercieel beheerder en PR		

adviseur

Schorerstraat 21				Clasinastraat 9

Clasinastraat 9				

p/a Zws. Archief, Hofplein 16

4341 GM Arnemuiden 			

4341 ER Arnemuiden

4341 ER Arnemuiden

4330 AB Middelburg

tel. 0118-601711				

tel. 0118-436058

tel. 0118-436058 			

Peter Sijnke				Kees van de Ketterij

Kees van de Ketterij

adviseur

			

erebestuurslid

erebestuurslid

p/a Zws. Archief, Hofplein 16		

Schorerstraat 5

Schorerstraat 5

4330 AB Middelburg			

4341 GM Arnemuiden

4341 GM Arnemuiden

tel. 0118-678814				tel. 0118-601668

		

tel. 0118-678814

tel. 0118-601668
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Financiën

Informatie

Zoals in het vorige jaarverslag is aangegeven, staan we er wat financiën betreft gezond

Openingstijden

voor. In het afgelopen verslagjaar hebben we de in- en uitgaven in evenwicht kun-

Vanaf 27 april tot 1 november is het museum elke woensdag- en zaterdagmiddag van

nen houden. Doordat we in de afgelopen jaren een spaarsaldo hebben opgebouwd

13.00 -17.00 uur geopend. De combikaart is in samenwerking met de Stichting Historische

kunnen we in 2017 investeren in de toegankelijkheid van het museum. Er zal namelijk

Scheepswerf C.A. Meerman in het leven geroepen. Met deze kaart, die op beide locaties

een rolstoellift worden geplaatst, zodat voor rolstoelgebruikers en mindervaliden het

kan worden aangeschaft, kunt u zowel ons museum als de scheepswerf bezoeken.

gehele museum goed bereikbaar wordt. Daarnaast zal er nog extra onderhoud plaatsvinden en zal er worden geïnvesteerd in nieuwe beeldschermen en beeldmateriaal

Entree

voor o.a. de nieuwe wisseltentoonstelling. We zien deze uitgaven als een goede inves-

			Normaal tarief museum 		Combikaart

tering in de toekomst van het museum. Naar verwachting zullen hierdoor de uitgaven

Volwassenen		€ 3,50				€ 5,00

in 2017 fors hoger zijn dan de ontvangsten, zodat het spaarsaldo zal afnemen. We

Kinderen t/m 12		gratis				gratis

kunnen dan ook niet zonder de financiële steun van onze donateurs. Mogen wij ook

Donateurs		vrij entree			n.v.t.

dit jaar weer op u rekenen? U kunt uw donatie naar ons overmaken onder vermelding
van ‘donatie 2017’ en uw adres.

Groepen (minimaal 10 pers.)		
Volwassenen		€ 3,00				€ 4,50

Bij voorbaat vriendelijk dank hiervoor.
De penningmeester

Kinderen t/m 12 jaar

gratis				

gratis

Adressen
’t Stadthuys, Langstraat 35 en ‘t Uusje van Eine, Langstraat 28
Telefoon 0118 603242 (tijdens openingstijden)
Internet: www.museumarnemuiden.nl
E-mail: info@museumarnemuiden.nl
Bankrekeningnr: NL25 RABO 0303 8150 51
Beheerder ’t Stadthuys				‘t Uusje van Eine
Leen Schouls					Vacant
Distelstraat 4					
4341 JP Arnemuiden				
tel. 0118-602824					
Reserveringen en groepsbezoek
Ineke Bliek- van Noort
Clasinastraat 9
4341 ER Arnemuiden
tel. 0118-436058
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Voor het Museum Arnemuiden
staan we in vuur en vlam!
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