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Aantal bezoekers 
Het aantal bezoekers bedraagt 2000, minder dan vorig jaar (2400). 
Mogelijke oorzaken: Betere registratie dit jaar? Dit jaar vonden geen excursies 
verdronken dorpen plaats (ca. 100 man)vanwege vergunningenaanvrage van SCEZ 
voor onderzoek en heeft de Mosseldag minder bezoekers getrokken w.s. vanwege 
externe wc-mogelijkheden. De Mosseldag heeft wel een nieuwe vrijwilliger 
aangetrokken (Betty). Een andere mogelijke oorzaak van het aantal bezoekers is 
dat de entreekortingen op 65+,Zeelandpas en MJK-houders zijn ingetrokken dit 
jaar, financieel heeft dit in ieder geval geen gevolgen gehad. 
Wie zijn onze bezoekers? 
Het merendeel bestaat uit passanten/toeristen (1024), gevolgd door de 
groepsbezoeken (35); de bijdrage van de VVV-groepen is relatief iets groter (294 
t.o.v. 278 bezoekers).  
  

Het schoolbezoek lag hoger dan vorig jaar; 3 scholen tov 1 
dit jaar. Hierdoor hebben ook meer kinderen (228) het 
museum bezocht dan vorig jaar. Meer aandacht voor 
educatie, een nieuw schoolprogramma met uitbreiding 
oesterputten en meer kinderactiviteiten, heeft hierbij een 
rol gespeeld. 
Wanneer komen onze bezoekers? 
Augustus en september blijven de populaire maanden voor museumbezoek (400-
500). Dit jaar was ook de maand juni in trek. Deze periode komt overeen met de 
hoeveelheid passanten/toeristen, terwijl de groepen meer in het voor- en najaar 
langskomen. Meer aandacht voor groepsbezoeken is nodig, omdat we immers de 
toeristenstroom niet kunnen beïnvloeden. In 2019 zal een brief de deur uitgaan 
voor pr (mbv database Joey) groepsreserveringen. 
Het bezoek op zaterdag scoort het hoogst (toeristen), gevolgd door relatief de 
donderdag en vrijdag (groepsbezoeken) anders dan vorig jaar waar de dinsdag en 
woensdag de populaire dagen waren. 
 
Positief is dat de financiële situatie (inkomsten-uitgaven) transparant en 
inzichtelijk is geworden en dat we met een positief saldo van € 6000,00 eindigen. 
 
Activiteiten 

Afgelopen jaar zijn meer activiteiten georganiseerd dan in 
2017 (boekpresentatie, excursies verdr.dorpen, 
herfstactiviteit kinderen). In april is de opening geweest 
van de vernieuwde expositie verdronken dorpen en de 
presentatie van de oesterfilm (93 bezoekers). In augustus 
zijn we begonnen met een historische fietstocht o.b.v. een 
gids (30 deelnemers) en in september hadden we de lezing 

van Kees Slager over de opstand (thema monumentendag) tegen de sluiting van de 
Oosterschelde jaren 70 vorige eeuw (30 deelnemers). We sloten bij het programma 
van het Oesterfestival (sponsoring Oesterij) en de wisselexpositie aan. Tijdens de 
herfstvakantie was de opkomst laag van de kinderactiviteit (6 kinderen)mogelijk 
door het weer, de organisatie van de kerstactiviteit is verplaatst naar een dinsdag 
voor de kerstvakantie, met succes (13 kinderen). Omroep 
Zeeland heeft via de radio aandacht besteed aan de 
Fietstocht en kinderactiviteiten, tijdens de herfstactiviteit 
was Omroep Zeeland tv aanwezig. 



De kinderactiviteiten heeft een nieuwe vrijwilliger(moeder Gabriela) aangetrokken.   

De gratis rondleidingen op di en wo waren ook dit jaar van toepassing. 
De StOMY is opgericht met een nieuw bestuur (Jan, Suzan en Bernadet).In de hal, 
die we gedeeltelijk hebben afgeschermd, zijn voortaan wisselexposities te zien. De 
Mosselmaaltijd vond dit jaar op donderdag 4 oktober plaats. De vrijwilligers dag 
stond in het teken van een bezoek aan het MuZeeum in Vlissingen, waar we van 
een heerlijke lunch ter afsluiting hebben genoten (23 vw). 

 

Overleg 
Dit jaar hebben we 2x overleg gehad met de gemeente 
over  de toekomstige uitbreiding van het museum. Een 
keer met de vorige wethouder Vogelaar en een keer 
tijdens de kennismaking nieuwe wethouder Verburg. De 
bouwcie is dit jaar   x bijelkaar geweest. 
Een nieuw ondernemingsplan ten behoeve van de 
uitbreiding is geschreven m.b.v. Jaap Holstein en is bij 
de gemeente in behandeling. Jaap heeft overleg gehad 
met enkele ondernemers (mosselveiling) voor een toekomstig nieuw pand aan de 
Havenkant waar mogelijk het museum ook kan worden gehuisvest.  
Twee keer heeft het museum hoog bezoek gehad, een keer met de burgemeester 
van Reimerswaal en een keer samen met de burgemeester van Tholen. Ook de 
wethouder Verburg is langsgeweest. Eind dit jaar is afscheid genomen van Irina 
Thio, beleidsmedewerker en contactpersoon museum namens de gemeente. 
Imke Mulders van Buro Kreek heeft het in het museum het toekomstig Geopark 
Schelde Delta gepresenteerd en het bestuur heeft het eerste Geoparkoverleg 
bijgewoond in de Volksabdij bij Ossendrecht. Nathalie de Visser van Edufact  
(coördinator Verdronken dorpenproject Provincie Zeeland) heeft ons museum 
bezocht voor overleg en de optie aangeboden het museum als centrum voor alle 
verdronken dorpen in Zeeland te laten huisvesten. Het museum heeft de opening in 
het voorjaar bezocht van de expositie Verdronken Reimerswaal gemeente Tholen. 
Josje de Regt (bureau Cultuur Educatie Zeeland) is langs geweest  en adviezen 
gegeven voor educatie in het museum. Met de Oesterij en NPO is overleg geweest 
voor pr nieuwe ponton bij de Oesterij. 
Het museum heeft 2x  de SPY-bijeenkomsten bijgewoond. Met de KKR zijn 
afspraken gemaakt omtrent de expositie in de dependance en het gebruik van de 
dependance voor overleg. 
 
Sponsoring 
Dit jaar mochten we giften ontvangen van de heer Lacort (€ 2000,00 t.b.v. nieuwe 
printer en fototoestel), de Rotary (€2500,00 t.b.v. restauratie 
mosselperceelkaarten) en de Oesterij (€100,00 t.b.v. de lezing). 
 
Wat  verder ter tafel komt 
Ondanks 3 nieuwe vrijwilligers, hebben we dit jaar afscheid genomen van 5 
vrijwilligers; Kees Smallegange (ansichtkaarten), Koos van Gastel (bestuurslid) en 
Willem als penningmeester, blijft vrijwilliger en het echtpaar Eef en Erna 
(verhuisd). Addie Cijsouw (registratie) heeft zich tijdelijk teruggetrokken en is op 
oproep beschikbaar. 
 
Nelleke, 5 januari 2019 


