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Kortom, veel vrijwilligers waren en 
zijn druk in ons museum. Nieuwe 
zaken worden opgepakt en diverse 
werkgroepjes zijn doende om u in het 
nieuwe jaar iets moois te laten zien. 
Met z’n allen werken we daaraan. We 
drukken ons stempel erop.
 

De vrijwilligers van ons museum hebben zich van harte ingezet, maar tot onze 
spijt waren er geen mogelijkheden om speciaal voor hen onze gebruikelijke 
bijeenkomsten te houden. Dat is erg jammer. Richting onze bezoekers hebben 
we onze doelstellingen gehaald.

We zien uit naar “gewone omstandigheden” en uw bezoek.

En als u komt, hangen wij voor u de vlag uit!

Leen Schouls, voorzitter

Voorwoord

Een bijzonder jaar is weer voorbij. Ook best een bijzonder jaar voor ons mu-
seum. De nodige maatregelen hebben we uitgevoerd en daarbij zijn we toch 
weer aan de slag gegaan met de mogelijkheden die we hadden. We kunnen 
dat inmiddels zonder ernstige problemen. We raken het bijna gewend. 

In het voorwoord van het jaarverslag van 2020 schreven we:
“De verwachting is dat er volgend jaar een mooie tentoonstelling zal zijn over 
Zeeuwse streeksieraden.” Nou, die verwachting is uitgekomen: een werkelijk 
prachtige tentoonstelling laat zien dat er ook toen flink gepronkt werd. We 
moeten ons wel realiseren dat deze pronk niet voor iedereen was weggelegd. 
Maar nu wel om te bekijken voor de bezoekers van ons museum. Dit is mede 
te danken aan de eigenaar van de sieraden die ze ons beschikbaar stelde. 
Maar ook aan de werkgroep, die de inrichting fraai voor elkaar heeft gekregen. 

Het prachtige schilderij van prins Maurits is tijdens het winterseizoen uitge-
leend aan het museum de Markiezenhof te Bergen op Zoom.

1 december is Joos van Belzen overleden. We herinneren hem als een kenner 
van de Arnemuidse visserij bij uitstek en een gedreven verteller van Arnemuidse 
verhalen. 

We hebben weer een nieuw bestuurslid kunnen verwelkomen. Dat is natuur-
lijk altijd fijn.  Temeer omdat we iemand zochten voor ’t Uusje als bestuurslid 
en beheerder. Het is geworden Rien Grootjans. Hij is inmiddels voortvarend 
aan de slag gegaan en heeft al heel wat zaken aangepakt, waarvoor hartelijk 
dank. Bijkomend voordeel: hij heeft verstand van schilderwerk en wat daarmee 
verband houdt. Mooi toch?

Omdat de thematentoonstelling “Walcherse pronk” een aantal jaren blijft, is 
het niet nodig weer een nieuwe thematentoonstelling op te zetten. Daarbij 
komt dat de werkgroep Archeologie uitpakt met een vernieuwde tentoonstel-
ling waarin ook de pelgrimstochten vanuit Arnemuiden nader zullen worden 
toegelicht. Zo wordt er toch weer iets nieuws getoond dat zeer de moeite 
waard is. 

Bewaren en laten zien, daar zijn we van. 

Grootzegel van de stad Arnemuiden, collectie 
museum Arnemuiden  
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Werkgroep PR

Het internationale toerisme in heel Nederland in 2021 is 
sterk teruggelopen in verband met alle coronamaatregelen. 
Voor Museum Arnemuiden betekende dit dat we weinig 
buitenlandse gasten hebben ontvangen en geen Belgische 
bustoeristen. De PR-commissie heeft zich dit jaar daarom 
sterk gericht op provinciale en andere Nederlandse bezoekers. 

Grote publiekstrekker was de streekdrachten-thematentoonstelling “Walcherse 
Pronk”. De regionale media besteedden veel aandacht hieraan, zoals Omroep 
Zeeland, PZC, Reformatorisch Dagblad, de Bode en de Middelburger. Ook het ge-
restaureerde rouwbord van Dirk van Delen kwam volop in de belangstelling te staan. 
            
Op Facebook werden maandelijks posts geplaatst en ook op Tripadvisor is 
Museum Arnemuiden terug te vinden. Met een geheel vernieuwde folder en een 
speciale Walcherse Pronk uitgave hopen we bewoners en toeristen te interesseren 
voor een bezoek aan ons museum.

Voor Instagram en de website van MuseumTV werd een promotiefilm van 7 minuten 
opgenomen. Het filmpje is te zien op de website MuseumTV – Vind musea en 
tentoonstellingen – filteren op Arnemuiden en musea.  

Het contact met Touristshop Middelburg werd hernieuwd. Medewerkers brachten 
een oriënterend bezoek aan ons.

Een persoonlijke uitleg bij de voorwerpen uit onze collectie geeft meer diepgang 
aan de rondleiding en bezoekers zijn erg blij met de persoonlijke benadering 
door onze gidsen. Als dank voor hun komst worden de gratis nieuwe Arnemui-
den tassen enthousiast ontvangen. Verder ontwierpen we 8 ansichtkaarten als 
leuke herinnering aan een bezoek.

Het afgelopen jaar deden we ook mee aan de Rabo ClubSupport actie en wij 
bedanken alle mensen die op ons gestemd hebben heel hartelijk. 

Bezoekers

Het zal duidelijk zijn dat het aantal museumbezoekers dit jaar, evenals vorig 
jaar, beduidend minder is. Soms moest het museum op slot.

 

Enkele Belgische reisgezelschappen werden wel ingepland, maar ook weer 
geannuleerd. Begrijpelijk. 

Hieronder ter illustratie een tabelletje dat het bezoekersaantal per jaar laat 
zien.
 

Bezoekers                                                                                            
Het zal duidelijk zijn dat het aantal museumbezoekers dit jaar, 
evenals vorig jaar, beduidend minder is. Soms moest het 
museum op slot. 
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De werkgroep bestaande uit Mojca Kuiper, Rinus Schroevers, Bruno  Janson, 
Aart van Belzen, Adri de Nooijer en Jan de Klerk, zijn er druk mee om ook de 
pelgrimsroutes in beeld te brengen. 

Onze technische mensen ondersteunen de werkgroep bij het maken van een 
groot scherm waar alles duidelijk op wordt weergegeven en dat daarna te zien 
is in ons museum.

Werkgroep Maritiem

In het afgelopen jaar is een aanvang gemaakt met het restaureren van een 
groot modelschip. Met name Dick Joosse maakt daar werk van. Het is een 
grote restauratieklus. Het schip kan daarna niet meer zonder vitrine worden 
getoond, daarom is er een subsidieverzoek uitgegaan naar de Bewonersgroep 
Arnemuiden (BGA). Dit heeft ertoe geleid dat er een mooie vitrine kan worden 
aangekocht, die maakt dat iedereen weer kan genieten van dit museale object.

Verder is er bij de afdeling Maritiem al enige jaren wat zend- en ontvangap-
paratuur in opslag. Momenteel loopt er een onderzoek om deze toch weer 
“aan de praat” te krijgen. We hebben daarbij 
externe hulp van een voormalig marconist. 
Hij ziet het wel zitten met die oude technie-
ken en denkt dat er nog geluid uit te krijgen 
is. Dat wachten we met spanning af. Als het 
lukt, valt er ook wat te horen in het museum 
en niet alleen de verhalen van onze gidsen. 

Kortom, er moet het komende jaar nog veel 
gedaan worden. Best heel precies werk, dat 
luistert nauw!

Werkgroep Archeologie

De werkgroep Archeologie is bijna klaar met het beschrijven van de archeolo-
gische objecten in het museum. De vervolgstap die afgelopen jaar is gemaakt, 
betreft onderzoek naar de pelgrimsinsignes en de pelgrimsreizen. Verba-
zingwekkend dat we objecten in ons museum hebben, die daarmee verband 
hebben. Maar ook verbazingwekkend wat deze pelgrims ervoor over hadden 
om hun reisdoel te bereiken. Lange tochten werden ondernomen en die heeft 
de werkgroep in beeld gebracht.
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Financiën

Evenals vorig jaar hadden we in 2021 ook te maken met COVID-19. Het aantal 
bezoekers was, zoals u ook in tabelvorm in dit jaarverslag kunt teruglezen, 
licht toegenomen ten opzichte van vorig jaar, maar nog steeds fors onder het 
niveau van 2019. Met name de groepsreizen bleven ook dit jaar achterwege. 
Dit betekent dat ook dit jaar de entreegelden ver achterblijven bij de jaren 
voor COVID-19. 

Gelukkig zijn de subsidieopbrengsten en donaties stabiel gebleven. Het is 
waardevol dat we als museum trouwe donateurs hebben, die ons ook in deze 
tijden financieel hebben ondersteund. Deze stabiele baten, het scherp letten 
op de kosten en het gegeven dat ons museum volledig wordt geëxploiteerd 
door vrijwilligers, zorgt ervoor dat de continuïteit van het museum niet in 
gevaar kwam. Het banksaldo is licht gestegen van €17.000 eind 2020 tot en       
€19.000 eind 2021. 

In het seizoen 2022 zullen we naar verwachting nog steeds de gevolgen van 
COVID-19 ondervinden. We verwachten dat de het museum vaker open kan, 
maar de vraag is of de bezoekers weer volledig terugkomen. 

We vragen u om ook in 2022 het museum te steunen door middel van een 
donatie, zodat we kunnen blijven investeren in het museum. U kunt uw dona-
tie naar ons overmaken onder vermelding van ‘donatie 2022’ en uw adres.

Ons bankrekeningnr is: NL25 RABO 0303 8150 51

Bestuurssamenstelling tot 31 december 2021

Leen Schouls  Joost Adriaanse
voorzitter  documentatiecentrum
beheer ‘t Stadthuys  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. 06-30741755 tel. 0118-602190
 
Rien Grootjans  Wim van der Heijden                 
’t Uusje van Eine                     streekdracht/projecten             
Dorpsstraat 6                            Dorpsstraat 12
4341 NA  Kleverskerke  4341 NB  Kleverskerke
tel. 06-53564474 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. 06-44140333                        

Peter Blom Frans de Vos   
adviseur                           penningmeester
p/a Zws. Archief, Hofplein 16 Slaak 19 
4330 AB  Middelburg 4341 SB  Arnemuiden   
tel. 0118-678814 tel.nr. 06-18098944   

erebestuurslid: 
Kees van de Ketterij
(= 26 februari 2022)
 4341 GM  Arnemuiden
 tel. 0118-601668
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Adressen

Museum Arnemuiden
’t Stadthuys, Langstraat 35 

‘t Uusje van Eine, 
Langstraat 28

Telefoon: 0118- 603242
Internet: www.bezoekmuseumarnemuiden.nl
E-mail: info@museumarnemuiden.nl
Bankrekeningnr: NL25 RABO 0303 8150 51

Beheerder ’t Stadthuys ‘t Uusje van Eine
Leen Schouls Rien Grootjans 
Korenbloemlaan 1a Dorpsstraat 6  
4341 JP  Arnemuiden 4341 NA  Kleverskerke 
tel. 0118-602824 tel. 06-53564474

Reserveringen en groepsbezoek
Ineke Bliek-van Noort
Clasinastraat 9, 
4341 ER Arnemuiden
tel. 0118-436058 of 06-44140333

Openingstijden

Vanaf 27 april tot 1 november is het museum elke woensdag- en zaterdagmid-
dag van 13.00 -17.00 uur geopend. In juli en augustus zal op vrijdagmiddag het 
museum ook geopend zijn. Een 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
Individuelen 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 € 7,00
Kinderen t/m 12 jaar gratis gratis
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Ze is net als het museum…

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

Museum
Arnemuiden

…ze ziet eruit om door 
een ringetje te halen.


