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Voorwoord
Er is weer een jaar verstreken. Voor ons museum best wel een druk jaar. We
hebben de tentoonstelling over de Zoutwinning in Arnemuiden grotendeels
opgebouwd. Onze vrijwilligers hebben zich gebogen over de inrichting en opzet.
Ook is onderzoek gedaan en gepubliceerd in Arneklanken. We hadden verwacht
aan het begin van dit seizoen deze tentoonstelling officieel te kunnen open,
maar al snel bleek dat te optimistisch.
Daarom werd de opening uitgesteld tot voorjaar 2018.
Gelukkig kon de brandweertentoonstelling nog een jaar worden verlengd,
zodat alles voor de bezoeker er aantrekkelijk uit zag.
Opmerkelijk waren de vele vooral Belgische groepen die ons museum bezochten.
Omdat ze meestal buiten de openingstijden kwamen, werd er soms onverwacht
een beroep gedaan op onze vrijwilligers. Het is opmerkelijk dat zij steeds direct
paraat staan en enthousiast aan de slag gaan.
2017 was ook het jaar waarin het bestuur stappen heeft ondernomen om de
toegankelijkheid voor mindervaliden te bevorderen. Er werd een kleine lift
gebouwd en een rolstoel aangeschaft.
Beiden worden regelmatig ingezet en bewijzen zo hun nut. Ook de trap in ’t
Uusje is voor mindervaliden een niet te nemen hindernis. Besloten werd dat er
een fotocollage beneden zal komen, zodat achtblijvers toch kunnen zien wat er
boven is.
Onze vrijwilligers hebben zich weer bijzonder ingezet het afgelopen jaar. Een
woord van dank aan hun adres is dan ook zeker op zijn plaats. Ook het komende
jaar willen zij bezoekers weer graag ontvangen in ons prachtige museum.
Leen Schouls
voorzitter
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Bezoekers
Het aantal museumbezoekers is licht gedaald. Was het in 2014 net 3000, in 2015 was

De stand van zaken betreffende het Documentatiecentrum over de geschiedenis en

het 3306, in 2016 3489, maar in 2017 3229. Dit terwijl er een stijgend aantal bezoekers

het erfgoed van Arnemuiden is als volgt:

is te zien bij de meeste andere Zeeuwse musea. Wellicht komt dit omdat er geen nieuwe
thematentoonstelling was in 2017 en er wat weinig scholen op bezoek zijn geweest.

•

De wensenlijst bevat thans 466 boeken.

•

De Historische Vereniging bracht 37 en het Museum 71 boeken in.

Het aantal groepsbezoeken was buitengewoon groot dit jaar. Veel van deze bezoeken

•

De Stichting Behoud Hoogaars gaf 53 boeken in bruikleen.

werden georganiseerd via restaurant “De Boei” te Wolphaartsdijk, waar een innige

•

Uit het beschikbare budget zijn 69 boeken aangeschaft.

samenwerking mee ontstond, maar ook andere groepen wisten de weg naar ons

•

Uit schenkingen werden 117 boeken ontvangen.

museum te vinden. Belangrijk daarbij is de gemakkelijke toegang tot ons museum

•

Van een aantal boeken (73) werden kopieën gemaakt van de pagina’s met

via de ingang aan de Zuidwal. Sinds de bestrating daar is gerenoveerd, kunnen ook

gegevens over Arnemuiden.

mindervaliden via die ingang gemakkelijk ons museum bereiken.

•

Nog steeds zien we een toenemend aantal

Er wordt momenteel gewerkt aan een catalogus van het aanwezige boekenbezit met

bezoekers uit België. Hun belangstelling voor

korte omschrijvingen van de inhoud van elk werk en waar de gegevens over Arnemuiden

de historie van onze provincie en stad waar-

te vinden zijn. De bedoeling is deze catalogus op de websites van de Historische Ver-

deren we zeer. Uiteraard komt dit ook door

eniging en het Museum te plaatsen, zodat deze voor een ieder te raadplegen is. Dit

de stand van de gemeente Middelburg tijdens

alles zal in de eerste helft van 2018 zijn beslag krijgen.

Alles bij elkaar telt het Documentatiecentrum nu 407 boeken.

de Vakantiebeurs te Utrecht en Brussel, die
een internationale presentatie is van en voor

Stadsrechten

vakantiebestemmingen. Ook onze vrijwilligers

Op het schilderij van Willem van Oranje zien we afgebeeld de oorkonde met daarop

zijn daar een paar dagen geweest om ons museum te promoten.

vermeld de stadsrechten. Dat was voor het bestuur aanleiding om stappen te

Samenwerking

ondernemen. Op een woensdagmiddag stapt een heraut te paard, gevolgd door een
helper te voet, door Arnemuiden. Voor het bordes van het Stadhuys houdt zij halt en

Tijdens het afgelopen winterseizoen zijn er geen symposia georganiseerd in samen-

overhandigt een koker aan de voorzitter van Museum. De stadsrechten zijn terug.

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

Maar, het is een replica. De echte liggen nog

Behoud Hoogaars. Doordat de St. Behoud Hoogaars de Werf heeft verlaten, is de

altijd diep in de krochten van het Zeeuws

verwachting dat zij niet meer deel zullen nemen aan het organiseren van symposia.

Archief. Ze zijn te bijzonder om weg te halen

Het bestuur beraamt zich op deze vorm van samenwerking.

uit dat veilige depot. Professor Peter Henderikx

Documentatiecentrum

gaf een boeiende lezing over de stad en stadsrechten.

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

Wethouder Chris Simons was aanwezig om de

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

terugkeer van de stadsrechten in Arnemuiden

de slag gegaan. Medewerking wordt hieraan ook verleend door de Documentatie-

bij te wonen.

groep van Stichting Behoud Hoogaars.
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‘t Uusje

Toekomst

Bij ’t Uusje van Eine zijn aan de voorzijde de goten en kozijnen weer in de oorspronke-

Het bestuur acht het wenselijk om voorlichting te geven over het behoud van de

lijke kleuren geschilderd. Verder zijn er aanpassingen in de verlichting aangebracht,

Arnemuidse streekdracht. Daarom zullen meer instructie-bijeenkomsten worden

zodat ook ’s avonds ’t Uusje opengesteld kan worden.

georganiseerd.

Schilderijen

De thematentoonstelling zal staan in het teken van zout en zoutzieden.

In het afgelopen najaar werd het schilderij van Daniël van den Queborn met daarop
Prins Maurits afgebeeld in bruikleen afgestaan aan het Taxandriamuseum te Turnhout

Het bestuur heeft besloten dat in 2018 aandacht gegeven zal worden aan het op-

voor de tentoonstelling “Manen en Laarzen. Bijzondere verschijningen tijdens Turn-

knappen van een kamer. Het is de bedoeling ieder jaar een kamer onderhanden te

houtse veldslagen”. Deze tentoonstelling moest met een maand verlengd worden

nemen.

vanwege de overweldigende belangstelling, ook van scholen.
Uiteraard ontstond er bij ons een lege plek. Die werd opgevuld met een schilderij

De verlichting zal op verschillende plaatsen worden verbeterd. Waar het mogelijk is,

waarop de Arm 47 te zien is.

zullen we over gaan op led-verlichting.
De PR-commissie zal verder 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.
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Bestuur per 1 januari 2017

Bestuur per 1 januari 2018

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

Gertrude van de Ketterij

Dick Joosse

secretaris					visserij en scheepvaart

secretaris

visserij en scheepvaart

Molenzicht 13				Banjaard 4

Schoolstaat 9

Banjaard 4

4341 CR Arnemuiden			

4341 LL Arnemuiden

4341 AG Arnemuiden

4341 LL Arnemuiden

tel. 0630741755				

tel. 0118-602190

tel. 0630741755

tel. 0118-602190

Frans de Vos				

Jan de Klerk

		

Dick Joosse

Jan de Klerk

Wim van der Heijden

penningmeester				techniek en veiligheid

projecten en PR

streekdracht/projecten

Tarweakker 11				

Prinsenlaan 113

Prinsenlaan 113

Dorpsstraat 12

4341 MD Arnemuiden

4336 HK Middelburg

4336 HK Middelburg

4341 NB Kleverskerke

tel. 0118-616243

tel. 0118-602725

Bets van Schaik-Siereveld

Bets van Schaik-Siereveld

Ineke Bliek- van Noort

sociale zaken

		

tel. 0118-604362				tel. 0118-626243
		
Wim van der Heijden
streekdracht/projecten

			

sociale zaken

commercieel beheer/ PR

Dorpsstraat 23				Schorerstraat 21

Schorerstraat 21

Clasinastraat 9

341 NB Kleverskerke			

4341 GM Arnemuiden

4341 GM Arnemuiden

4341 ER Arnemuiden

tel. 0118-602725 			

tel. 0118-601711

tel. 0118-601711

tel. 0118-436058

Ineke Bliek- van Noort			

Peter Blom

Peter Blom

Frans de Vos

commercieel beheerder en PR		

adviseur

adviseur

penningmeester

Clasinastraat 9				

p/a Zws. Archief, Hofplein 16

p/a Zws. Archief, Hofplein 16

Zr. van Donkstraat 15

4341 ER Arnemuiden

4330 AB Middelburg

4330 AB Middelburg

4341 LS Arnemuiden

tel. 0118-678814

tel. 0118-678814

tel.nr. 0118-310030

		

		

tel. 0118-436058 			
Kees van de Ketterij

Kees van de Ketterij

erebestuurslid

erebestuurslid

Schorerstraat 5

Schorerstraat 5

4341 GM Arnemuiden

4341 GM Arnemuiden

tel. 0118-601668

tel. 0118-601668
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Financiën

Informatie

In het vorige jaarverslag hebben we vermeld dat we het opgebouwde spaarsaldo

Openingstijden

zouden inzetten voor een betere toegankelijkheid van het museum. We hebben dit

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

in 2017 gerealiseerd door middel van het plaatsen van een rolstoellift, waardoor nu

van 13.00 -17.00 uur geopend.

het gehele museum goed bereikbaar is voor mindervaliden. Daarnaast heeft er in

De combikaart is in samenwerking met de Stichting Historische Scheepswerf

2017 het nodige onderhoud plaatsgevonden, waaronder het leggen van twee nieuwe

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

vloeren en het schilderen van de buitenkant van ‘t Uusje van Eine. Het spaarsaldo is

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

daardoor in 2017 gedaald van circa € 25.000 naar € 15.000. Positief is dat in 2017 het
museum door meer groepen, o.a. vanuit België, is bezocht. Hierdoor zijn de opbreng-

Entree

sten uit entreegelden toegenomen. Voor 2018 sturen we aan op meer balans tussen

			Normaal tarief museum 		Combikaart

de in- en uitgaven.

Volwassenen		

€ 4,50				

€ 7,00

Om de exploitatie van het museum te kunnen bekostigen kunnen we niet zonder de

Kinderen t/m 12		

gratis				

gratis

financiële steun van onze donateurs die ons vaak al vele jaren steunen. 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 2018’ en uw adres.

Groepen (minimaal 10 pers.)		
Volwassenen		

€ 4,00				

Bij voorbaat vriendelijk dank hiervoor.

Kinderen t/m 12 jaar

gratis				

De penningmeester

Houders Zeelandpas

€ 3,50

Het komende seizoen zal de Zeelandpas ook bij ons museum gebruikt kunnen worden.

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			

Reserveringen en groepsbezoek

Leen Schouls				

Ineke Bliek- van Noort

Distelstraat 4				

Clasinastraat 9

4341 JP Arnemuiden			

4341 ER Arnemuiden

tel. 0118-602824				

tel. 0118-436058 of 06 44140333

‘t Uusje van Eine
Vacant
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