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Het jaar 2021 loopt naar zijn eind. Een jaar dat somber begon, dat opleefde in de zomer en dat nu weer in
2020

mineur wordt afgesloten. Ondanks al deze beperkingen kunnen we als Vrienden van het Museum Veere toch
terugkijken op een geslaagd Vriendenjaar. Eén van onze doelstellingen is om tweemaal per jaar als Vrienden bij
elkaar te komen en dat is ons gelukt! Op 17 september en 12 november beleefden we twee drukbezochte
avonden (waarbij alle coronaregels in acht werden genomen) met interessante lezingen door Joost Bakker over
Lucie van Dam en Cees van Minnen over Hendrik van Loon, met na afloop een gezellig samenzijn in de Alma
kamer. Daarnaast financierden we de restauraties van twee Bavelaars, een armillarium en een kompas en werd
een vitrine aangeschaft.
Op 6 december hebben we gesproken met de voorzitter van Stichting Delta Cultureel, Leny Poppe – De Looff en
het bestuurslid Cindy Brouwer (verantwoordelijk voor de PR) en hebben we duidelijke afspraken gemaakt hoe
verder te gaan en hoe we onze plannen voor het museum kunnen afstemmen.
Dus terugkijkend op het afgelopen jaar, kunnen we zeggen dat we een bijna “normaal” jaar hadden waarin we
graag meer hadden willen organiseren. Echter, een nieuw jaar komt eraan met nieuwe kansen.
Wij danken u voor uw steun voor het museum het afgelopen jaar. Ook spreken wij onze waardering uit voor
museumbestuur en de vrijwilligers die onder de moeilijke omstandigheden van het afgelopen jaar het museum
zo goed draaiende hebben weten te houden. Wij zijn trots op Museum Veere!
Nieuwsbrief Museum
Op 1 december heeft onze secretaris u de Nieuwsbrief van het Museum Veere toegestuurd. Dit is het resultaat
van eerdere afspraken met het Museumbestuur. In deze Nieuwsbrief vindt u directe informatie over en van het
Museum Veere. Zo kon u lezen over de succesvolle Lucie van Dam tentoonstelling. Dit doorsturen zullen we
blijven doen maar mocht u de brief direct van het Museum Veere willen ontvangen dan kunt u zich inschrijven
op deze nieuwsbrief via https://museumveere.nl/nieuwsbrief/.
Tentoonstelling “Ode aan Alma”
Deze tentoonstelling is door de coronacrisis maar korte tijd opengesteld in 2019 en kreeg niet de aandacht die
het verdiende. Daarom werd deze expositie opnieuw opgebouwd en is weer te zien vanaf 4 december tot en
met 19 april 2022 in de Schotse Huizen. Hopelijk spelen toekomstige coronamaatregelen de tentoonstelling niet
opnieuw parten. De gerestaureerde grote Bavelaar en het armillarium zijn ook tentoongesteld en komen
prachtig tot hun recht.
Tentoonstelling Hendrik van Loon
Deze tentoonstelling in het Stadhuis werd op 9 oktober feestelijk geopend en heeft inmiddels landelijke veel
belangstelling gekregen en trok vele bezoekers. De tentoonstelling blijft te bezoeken tot 6 november 2022. De
vitrine, die geschonken is door de Vrienden van Museum Veere kunt u dan ook zien en bevat vele unieke en
originele stukken uit de Van Loon - collectie.
Vriendenpas
U heeft de Vriendenpas 2021 ontvangen. Deze blijft ook geldig in 2022 tot het moment dat wij u de nieuwe
Vriendenpas 2022 toezenden in maart/april.
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Oproep oude affiches
In de vorige Nieuwsbrief vroegen wij u of u nog affiches van tentoonstellingen had. We hebben één reactie
ontvangen en zouden graag nog meer respons willen. Daarom herhalen wij de vraag “Heeft u nog affiches van
tentoonstellingen van de afgelopen jaren in de Schotse Huizen en het Stadhuis?”. Laat het ons weten via
vrienden@museumveere.nl.
Openingstijden Museum Veere
Vanaf heden tot en met 1 april 2022 is het museum alleen in de weekenden open van 13.00 tot 17.00 uur.
Tijdens de schoolvakanties dagelijks geopend van 13.00 – 17.00 uur. Voor verdere informatie zie de website van
Museum Veere.
Tot slot
Het bestuur heeft volop plannen voor het komende jaar maar voorlopig houden we ons kruit nog droog en
wachten we de ontwikkelingen af. We plannen nog niets. Ondertussen kunt u twee prachtige tentoonstellingen
bezoeken in de Schotse Huizen en het Stadhuis zodat u toch nog een binding heeft met Museum Veere. Het
bestuur van de Stichting Vrienden van het Museum Veere wenst u en uw naasten prettige kerstdagen en een
gezond en gelukkig Nieuwjaar.
Het gerestaureerde kompas

De gerestaureerde kleine Bavelaar

De grote Bavelaar en het armillarium in “Ode aan Alma” tentoonstelling
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