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Van de Voorzitter  
De zomer voorbij - het wordt weer rustig in Veere. Het prachtige zomerweer trok vele bezoekers naar ons stadje 
aan het Veerse Meer. Terrassen en restaurants zaten steeds vol – het was soms moeilijk een plekje te vinden. 
Het museum profiteerde van de belangstelling en trok vele bezoekers. En ook de museumwinkel draaide een 
mooie omzet. Maar nu is de rust weer gekeerd en maken we ons op voor de “buiten het seizoen” activiteiten. 
Zo ook de Vrienden van het Museum Veere. Op 1 oktober a.s. “Vrienden bezoeken Vrienden ” en op 11 
november a.s. een Vriendenavond. Verder hebben we het plan om in januari het Archeologisch Depot in 
Middelburg te bezoeken en in februari wederom een Vriendenavond te organiseren. Deze herfst hopen we het 
gesprek met het bestuur van het Museum Veere af te ronden wat betreft de schenkingen.  
In deze Nieuwsbrief informatie over de Vriendenavond op 11 november, de Vriendenbezoekdag op 1 oktober, 
nieuwe tentoonstellingen, affiches en achterstallige betalingen.  
 
Vriendenavond 11 november a.s. 
Op 11 november a.s. is er weer een Vriendenavond in de Schotse Huizen met als onderwerp de tentoonstelling 
Balaena, Vis Vis Wallevis. Sinds dit voorjaar is deze tentoonstelling over de walvisvaart te bezichtigen in 
Museum Veere. 
Eén van de samenstellers van deze tentoonstelling, Daniella Kreiken, zal praten over de tot standkoming van de 
collectie en de uiteindelijke beslissing om er een tentoonstelling van te maken. Daarna zal er over de kijk op het 
onderwerp door de jaren heen gesproken worden: een historische blik vanaf 1600. Het geheel zal worden 
afgewisseld met gitaarspel door haar echtgenoot Marco Kreiken. Na afloop zal de tentoonstelling bezocht 
worden onder leiding van beiden. Een en ander natuurlijk weer afgesloten met de bekende hapjes en drankjes. 
Graag aanmelden voor 10 november a.s. via vrienden@museumveere.nl 
 
Vrienden bezoeken Vrienden 1 oktober a.s.(zie overzicht op bladzijde 2) 
De Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea organiseert weer de Vriendenbezoekdagen. Vrienden van de 
diverse musea uit het land bezoeken Vrienden van andere musea. Wij hebben ons daar ook voor aangemeld en 
hopen op 1 oktober a.s. een grote groep Vrienden uit Nederland te mogen ontvangen. Maar onze eigen 
Vrienden zijn natuurlijk ook welkom en het zou leuk zijn als u als Veerse Vriend “buitenlandse” Vrienden kunt 
verwelkomen.  
 
Het programma ziet er as volgt uit (locatie: Schotse Huizen, Kaai 25 – 27, Veere ) 
10.30 uur: Inloop met koffie en bolus 
11.00 uur: Welkom door voorzitter Bestuur Stichting Vrienden van het Museum Veere 
11.10 uur: Lezing door Nicolette van Neste "Een Fenomeen in Veere: Hendrik Willem van Loon (1882 - 1944)". 
12.00 uur: Bezoek aan Van Loon tentoonstelling onder leiding van Nicolette van Neste 
13.00 uur: Eenvoudige lunch aangeboden door Vrienden Museum Veere 
Aanmelden vóór 27 september a.s. via vrienden@museumveere.nl 
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Nieuwe tentoonstellingen in Museum Veere  
Dit jaar is de winter expositie in tweeën opgedeeld. In de Struys “De Muizen van Poortugaal”en in het Lammetje 
“Jacob Huijbrecht Hollestelle, een ingetogen romanticus”. De opening van de eerste expositie is op 24 november 
en die van Hollestelle op 18 november. Nadere bijzonderheden volgen nog en zijn binnenkort te lezen op de 
website van het Museum. 
 
Affiches tentoonstellingen 
Inmiddels hebben wij zo’n 90 affiches van tentoonstellingen sinds 1984 kunnen achterhalen en laten scannen. 
Maar de verzameling is nog niet compleet. Vooral van de periode 1992 tot 2003 ontbreken nog vele affiches en 
daarom de vraag “Heeft u nog affiches uit die tijd”. Laat het ons weten via vrienden@musemveere.nl 
 
Openingstijden Museum Veere 
Voor informatie zie de website van Museum Veere. 
 
Vriendenbezoekdagen (details volgen) 
 

Datum Museum Plaats email aanmelden bezoekers 

1-okt Musea Veere Veere vrienden@museumveere.nl  

8-okt Schoenenkwartier Waalwijk info@vriendenschoenenmuseum.nl 

22-okt Markiezenhof Bergen op Zoom vriendenmarkiezenhof@gmail.com 

5-nov Nationaal Archief Den Haag genootschap@nationaalarchief.nl  

12-nov Elisabeth Weeshuis Museum Culemborg info@vriendenweeshuismuseum.nl 

20-nov Stadsmuseum Woerden Woerden contact@vriendenstadsmuseumwoerden.nl  

26-nov Biesbosch Museum Eiland Werkendam vrienden@biesbosch 
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