
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten in de Zeeuwse musea- 

SCHOUWEN-DUIVELAND 

BROUWERSHAVEN - BROUWS MUSEUM 
In het jaar 2000 is door een jongen in Brouwershaven 
een gouden muntenschat gevonden. Dat is letterlijk een 
pronkstuk van goud voor het museum. Het zijn munten 
vanaf eind 15e eeuw en ze komen uit allerlei landen. 
Het toont aan hoe belangrijk Brouwershaven in die tijd 
als handelsstad was. Mensen die het 
achtergrondverhaal van de gouden munten willen horen 
zijn van harte welkom. 
Geopend van maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 
17.00 uur. Zaterdag 8 april van 13.00 tot 17.00 uur:  
entree met 25% korting. 
 
BRUINISSE - BRUSEA 
In de Brusea kan men van alles te weten komen over de 
mossel, ook weleens het zwarte goud genoemd. Op 
zaterdag 8 april zullen er demonstraties bolussen 
bakken gegeven worden, waarbij men actief kan 
deelnemen. Onze suppoosten geven een gratis 
rondleiding. Expositie: Over de paling! 
Geopend op zaterdag 8 april van 10.00 tot 17.00 uur: 
entree met 25% korting. 



BURGH-HAAMSTEDE - MUSEUM DE BURGHSE SCHOOLE 
Authentiek oud schoolgebouw met klaslokaal ingericht als een klas uit 1920. 
Permanente expositie ‘Ringwalburgen in Zeeland’. Nostalgie voor ouderen en leuk 
voor kinderen. Museum de Burghse Schoole bestaat 25 jaar en dat wordt gevierd. 
Geopend op zaterdag 8 april van 13.00 tot 16.00 uur: entree met 25% korting. 
 
DREISCHOR - MUSEUM GOEMANSZORG 
Thema’s zoals Trekpaard, Vlas, Meekrap en de Geografie van Schouwen-Duiveland 
staan centraal, maar ook het woonhuis uit 1920; kruidentuin en een nieuw wagenhuis 
met koetsen. Wisselexpositie: de aardappel!  
Geopend op zaterdag 8 april van 11.00 tot 17.00 uur: entree met 25% korting. 
 
OUWERKERK - WATERSNOODMUSEUM 
Foto-expositie van fotografe Cynthia Boll getiteld 
‘Jakarta, de mensen achter de zeemuur’. Cynthia Boll 
volgde 4 ‘gewone’ mensen in Jakarta en legde hun 
leven met en strijd tegen het water vast in beeld. Het 
resultaat is een boeiende expositie, waarin de unieke 
verhalen van mensen en de impact van het stijgende 
water worden uitgelicht. De expositie in het Watersnood-
museum is een aanpassing van de tentoonstelling die eerder te zien was in Jakarta.  
Dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Speciale actie op zaterdag 8 april: entree 
met 25% korting. 
 
ZIERIKZEE - CAMERAMUSEUM 
Hier wordt het verhaal van de historie en het ontstaan van de fotografie in al haar 
facetten tot nu toe verteld. Van camera tot donkere kamer. Een ware 
ontdekkingstocht, voor jong en oud! Speciale aandacht in de wisseltentoonstelling 
voor Polaroid. Lekker retro en ook nu nog onverminderd populair. Of ga, op afspraak, 
in Zeeuwse klederdracht op de foto in de studio ingericht zoals fotografen rond 1910 
werkten. Kijk voor meer informatie op onze website www.cameramuseum.nl  
Geopend op dinsdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Speciale actie op 8 april: entree met 25% korting. 
 
ZIERIKZEE - MUSEUMHAVEN ZEELAND 
De Museumhaven Zeeland is een museum op twee locaties. Op de buitenlocatie aan 
de Oude Haven van Zierikzee ligt de collectie historische schepen. Op een 
steenworp afstand ligt de Stads- en Commerciewerf, de museumwerf. 
Geopend op zaterdag 8 april van 13.00 tot 17.00 uur. Entree gratis. 
 
ZIERIKZEE - STADHUISMUSEUM ZIERIKZEE 
Maak een stoere foto! 

Tot 30 april 2017 toont het Stadhuismuseum de 

fotoserie Stoer Schouwen-Duiveland van fotografe 

Ernesta Verburg. Neem plaats voor de foto en laat jezelf 

zo stoer mogelijk vastleggen. Plaats je foto online met 

#stoerschouwenduiveland en wie weet vindt jij de foto 

later terug op onze website. 

 

  

http://www.cameramuseum.nl/


Rondleiding door het Gravensteen 

Woensdag en zaterdag van 14.30 tot 15.15 uur aan de balie van het 

Stadhuismuseum. Prijs per persoon € 3,50. Kinderen tot 12 jaar gratis. 

Het Gravensteen is het best bewaarde geheim van Zierikzee. In dit gebouw 

resideerde het dagelijkse bestuur van de regio, dienden de bewoners belasting te 

betalen en sloot de stad zijn misdadigers op. Wil jij weten waar ze terechtkwamen? 

Stap dan in hun voetsporen. 

Via een eeuwenoude spiltrap kom je in authentieke cellen uit 1526. Zware 

eikenhouten wanden, deuren en tralies voor de ramen zorgden ervoor dat niemand 

ontsnapte. Gevangenen kerfden jaartallen, merken en tekeningen in het hout. Lees 

de boodschap die Duinkerker kapers achterlieten of stap in een van de ijzeren kooien 

waar nauwelijks daglicht binnenkomt. Een bezoek aan het Gravensteen vergeet je 

nooit! 

Lezing: de 17e-eeuwse haringvisserij 

Zondag 9 april van 14.00 tot 15.00 uur aan de balie 

van het Stadhuismuseum. Prijs per persoon € 3,50. 

Als afsluiting van de museumweek houdt op zondag 9 

april a.s. om 14:00 uur Adri van Vliet, specialist in de 

maritieme geschiedenis van de 17e eeuw (marine, kaapvaart en visserij) een 

voordracht over 17e-eeuwse haringvisserij in relatie tot Zierikzee. 

Hij zal in deze lezing de koppeling maken met enkele 17e eeuwse stukken uit onze 

collectie zoals het schilderij van de zouthandel en het darinkdelven. Zowel de haring 

als het zout zijn voor Zierikzee het ‘echte goud’ geweest. Onder andere hieraan heeft 

de stad zijn welvaart te danken. 

Geopend op dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur, zondag van 13.00 

tot 17.00 uur. Speciale actie op zaterdag 8 april: entree met 25% korting. 

 

ZUID-BEVELAND 

GOES - HISTORISCH MUSEUM DE BEVELANDEN  
Ons echte goud! Uniek schilderij Zuid-Bevelandse 
boer 
Zaterdag 8 en zondag 9 april: 14.00 en 15.30 uur: 
gratis rondleidingen 
Bespreking van het schilderij de Zuid-Bevelandse boer 
van Abraham Calissendorf met rondleiding langs de streekdrachten. Hierbij is er 
speciale aandacht voor de klederdrachten en het onlangs aangeworven schilderij van 
Abraham Calissendorff, 1892, met een boer in Zuid-Bevelandse dracht. Schilderijen 
met Bevelandse streekdracht, met name portretten van mannen, zijn uitermate 
schaars. Het museum is trots dat het dit schilderij, dankzij bijdragen van het VSB-
fonds, het S.Boonefonds, de opbrengst van de Rabo Clubkascampagne, de Club van 
Honderd en De Vrienden van het museum, heeft kunnen aankopen!  
Geopend op maandag tot en met vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur, zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Actie: Op 8 en 9 april geldt voor alle bezoekers de 
groepsprijs van € 7,50. 
 
  

https://www.nationalemuseumweek.nl/goudentip/historisch-museum-bevelanden/


KAPELLE – FRUITTEELTMUSEUM 
Botanische kunst - Fruit in beeld 
Het ambacht van botanisch tekenaar is al oud, al in de 
16e eeuw werd het een apart vak. Het exact weergeven 
van een plant was bijvoorbeeld erg van belang voor de 
verspreiding van de kennis over geneeskrachtige 
planten en kruiden. Botanische tekeningen voor 
wetenschappelijke doeleinden worden ook vandaag de 
dag nog gemaakt. Alleen in een tekening kunnen details helder weergegeven 
worden, beschadigde delen gerepareerd, en kunnen precies die details naar voren 
gehaald worden die de wetenschapper het belangrijkst vindt. De afgelopen jaren is 
het botanisch tekenen ook buiten de wetenschappelijke wereld sterk in opkomst. De 
Vereniging van Botanisch Kunstenaars is daardoor springlevend. In het 
Fruitteeltmuseum tonen leden van de vereniging hun werk in de tentoonstelling 
Botanische kunst - Fruit in Beeld. 
Zaterdag 8 april van 13.00 tot 17.00 uur: Opening van de wisseltentoonstelling en 
Meet and Greet met Rinus Buijs en Reina van Werven, realistische kunstschilders. 
Geopend dinsdag t/m zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. 
 
NIEUWDORP - BEVRIJDINGSMUSEUM ZEELAND 
Bezoek het nieuwe Bevrijdingspark Zeeland 
Bevrijdingsmuseum Zeeland toont de bewogen geschiedenis van Zeeland tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Het museum besteedt daarbij in het bijzonder aandacht aan 
de 'Slag om de Schelde'. 
Vanaf 2017 kunnen bezoekers ook een kijkje nemen in het nieuwe 3 hectare grote 
Bevrijdingspark Zeeland. Het concept van het Bevrijdingspark is uniek. Nergens in 
West-Europa is er sprake van een dergelijke opzet. Het Park visualiseert te midden 
van de Zeeuwse elementen water, strand en dijken de oorlogsperiode 1939-1945 en 
de Slag om de Schelde in het bijzonder. In het park is de unieke en bewaard 
gebleven noodkerk uit Ellewoutsdijk gereconstrueerd en herbouwd. Deze noodkerk 
werd, na het vernietigen van de oorspronkelijke kerk door een bombardement, 
geconstrueerd uit zogenaamde nissenhutten. Een tweede uniek element is het 
Stiltebos, een plek waar ruimte is voor bezinning en reflectie. Verder is het 
Bevrijdingspark ingericht met bunkers, een baileybrug, versperringen, een 
Shermantank et cetera. 
Geopend op woensdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 
uur. 
 

THOLEN 

OUD-VOSSEMEER - ROOSEVELT 

INFORMATIECENTRUM 

Bezoekers kunnen in het Ambachtsherenhuis terecht 

om alles te weten te komen over de Roosevelts en hun 

band met het Thoolse dorp Oud-Vossemeer. Bezoekers 

worden zowel in het Ambachtsherenhuis rondgeleid als 

in de Nederlandse Hervormde kerk, waar ook dingen te 

zien zijn die te maken hebben met de familie Roosevelt. 

Geopend op zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. 
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SINT-ANNALAND - STREEKMUSEUM DE MEESTOOF 

Expositie 120 jaar Bruynzeel in Nederland 

Wist u dat de oprichters van de beroemde Bruynzeel fabrieken (o.a. keukens en 

potloden) van het eiland Tholen afkomstig zijn? Het komende seizoen zetten wij de 

familie Bruynzeel en de Bruynzeel fabrieken daarom in het zonnetje. 

Oprichter Cornelis Bruynzeel is in 1842 in het dorpje Sint-Annaland op het Zeeuwse 

eiland Tholen geboren. Samen met zijn zoons Willem en 

Cornelis legde hij 120 jaar geleden met zijn 

timmerbedrijf de bakermat voor een groot industrieel 

concern. De (merk)naam Bruynzeel is nog zeer levend 

en wekt bij velen - zeker de oudere generaties - warme 

herinneringen op: de expositie wordt dan ook een feest 

van herkenning! 

De Stijl en Bruynzeel 

De Stijl viert in 2017 zijn 100ste verjaardag. Kunstenaar Piet Zwart ontwierp voor 

Bruynzeel de beroemde keuken en diverse reclame-uitingen. Piet Zwart gebruikte de 

basisprincipes van De Stijl maar sloot zich nooit officieel bij de groepering aan. Er zal 

onder andere een originele Bruijnzeel-keuken uit 1938 opgesteld worden. Ook de 

keuken in de Watersnoodwoning (opgebouwd op ons terrein) is een Bruynzeel-

keuken. Kunstenaar Vilmos Huszár (lid van De Stijl) ontwierp diverse advertenties en 

een stand op de eerste Utrechtse Jaarbeurs in 1917 voor Bruynzeel. Uiteraard zijn 

beelden hiervan in de expositie terug te zien.  

Trendsetters  

De Bruynzeelfabrieken behoren tot de grondleggers van de Nederlandse 

standaardisatie van de bouw. De fabrieken produceerden keukenblokken, vloeren, 

deuren en andere gestandaardiseerde bouwelementen. Op die manier werden 

duurzame gebruiksartikelen en materialen bereikbaar voor brede groepen van de 

bevolking. Het gevolg was dat vele huishoudens in het 

naoorlogse Nederland een Bruynzeel-keuken in huis 

hadden. In de expositie worden een originele Bruijnzeel-

keuken uit 1938, twee originele Bruynzeel-deuren uit de 

jaren 30 en een levensgroot exemplaar van zeilboot-

type de Valk (deze werd m.m.v. Bruynzeel ontwikkeld) 

opgebouwd. 

Brochure 

Ter gelegenheid van de tentoonstelling is een 24-pagina tellende brochure 

opgesteld. Deze is samengesteld door Willem Heijbroek uit Tholen, welke o.a. 

bekend is van bijdragen aan Zeeuws Tijdschrift en het magazine Monumentaal. De 

brochure is voor een klein bedrag aan te schaffen in het winkeltje in ons museum. 

De expositie in Streekmuseum De Meestoof wordt op zaterdag 1 april geopend en is 

vanaf dinsdag 4 april 2017 voor het publiek te bezoeken. Toegang: € 3,50, kinderen 

€ 2,-. 

Geopend op dinsdag tot en met zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur. 

 

  



WALCHEREN 

DOMBURG - MARIE TAK VAN 

POORTVLIETMUSEUM 

De schoonheid van alles  

In 2000 kwam Krisztián Horváth voor het eerst naar 

Domburg. De kennismaking met de zee, het kustgebied 

van Walcheren en het Zeeuwse licht was een 

openbaring voor hem die tot een steeds verdergaande abstrahering zou leiden, nu 

eens subtiel, dan weer uitbarstend in een fel en schitterend kleurgebruik. Uit 

Hongarije had Horváth warme, aardse kleuren meegenomen, die zich na zijn Van 

Gogh-periode vermengden met wat hij noemde: de ‘kitsch-kleuren’ van Toorop en 

Mondriaan. In de overzichtstentoonstelling De schoonheid van alles komen in zo’n 90 

werken de vele verschillende fasen van zijn Zeeuwse oeuvre aan bod. 

Overal in Nederland wordt 100 jaar De Stijl herdacht met tentoonstellingen, 

cultuurwandelingen en manifestaties. Het MTVP Museum Domburg exposeert het 

Zeeuwse werk van de Hongaars-Nederlandse kunstenaar Krisztián Horváth, die à la 

Mondriaan een Zeeuwse inspiratie-ervaring en ontwikkelingsgang doormaakte. 

Geopend op zondag 9 april van 13.00 tot 17.00 uur. 

 

MIDDELBURG - ZEEUWS MUSEUM 

Ons echte goud: Buste van Adriana Beenhakker, Raymond 

Sudre, 1906. Collectie: Zeeuws Genootschap.  

Deze lieflijke buste van Adriana Beenhakker is van de hand van 

de Franse beeldhouwer Raymond Sudre. Het portretje van dit 

Zeeuwse meisje, geboren in Kloetinge, is vervaardigd in 1906. 

De Franse beeldhouwer verbleef in een zomer in Zeeland. Het 

beeldje is nu te zien in de tentoonstelling HANDWERK. 

Handwerkplaats open: dinsdag 4 april, woensdag 5 april, 

donderdag 6 april van 13.30 tot 16.00 uur  

Kosten: Deelnemen is gratis, u betaald alleen entree. Museumkaart gratis. 

In het museum staat niet alleen de tentoonstelling in het teken van HANDWERK, er 

is ook een speciale HANDWERKPLAATS geopend waar u zelf aan de slag kunt. In 

de werkplaats kan gewerkt worden wanneer onze HANDWERKSTERS aanwezig 

zijn. In de werkplaats geven zij u uitleg en demonstraties bij de ambachtelijk 

technieken die in de Zeeuwse streekdrachten en houtbewerking gebruikt worden. 

Maar we nodigen u uit vooral zelf aan de slag te gaan! 

Onvergetelijk Zeeuws Museum  

Vrijdag 7 april van 14.00 tot 15.30 uur 

Kosten: Deelnemen is gratis, u betaald alleen entree. Museumkaart gratis. 

Reserveren: Wilt u zeker zijn van een plaats, reserveer uw ticket via 

rondleidingen@zeeuwsmuseum.nl of 0118 653000. 

Op vrijdag 7 april is er weer een inspirerende rondleiding voor mensen met dementie 

en hun dierbaren. Het thema voor april is 'Stilleven'. Onvergetelijk Zeeuws Museum 

is een rondleiding voor mensen met dementie en hun dierbaren. Het Zeeuws 

Museum verwelkomt mensen met dementie en hun mantelzorgers voor deze 

mailto:rondleidingen@zeeuwsmuseum.nl


interactieve rondleiding. In een ontspannen en positieve sfeer bekijkt u samen de 

collectie. U gaat hierover in gesprek en laat zich inspireren door creatieve 

opdrachten. Wij ontvangen de deelnemers om 14.00 uur met een gratis kopje koffie 

in ons museum café.  

Tekentour Uyt Eygen Ervarentheyd, voor volwassenen 

Zaterdag 8 en zondag 9 april van 13.30 tot 15.00 uur 

Reserveren: Wilt u zeker zijn van een plaats, reserveer uw ticket via 

rondleidingen@zeeuwsmuseum.nl of 0118 653000.  

Kosten: Deelnemen is gratis, u betaald alleen entree. Museumkaart gratis. 

Kom tekenen en ontdek 'Uyt EygenErvarentheyd' hoe fascinerend de wondere 

insectenwereld van Johannes Goedaert is! De gids neemt u mee door de 

tentoonstelling. Tijdens de rondleiding krijgt u diverse 

tekenopdrachten waarbij u heel goed leert kijken. De 

tekentour is inclusief materiaal, na afloop kunt u het 

schetsboekje en het potlood mee naar huis nemen. 

Familie Veldexcursie Goedaert 

Zondag 9 april van 13.30 tot 15.00 uur 

Het is lente! Zin om lekker naar buiten te gaan? Ga met de hele familie mee op 

excursie in Park Molenwater. Ga met een schepnet waterdiertjes scheppen of wroet 

in de modder. Wat valt er allemaal te ontdekken in de natuur héél dichtbij huis? 

Samen met de expert Peter Geene van de Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland 

gaat we op zoek naar alles wat kriebelt en kruipt in Park Molenwater.  

Verzamelen bij de entree van het Zeeuws Museum, onze gids neemt jullie mee op 

pad! Deelnemen aan de activiteit kost €5,- p.p. Volwassenen betalen geen entree. 

Reserveren is gewenst via rondleidingen@zeeuwsmuseum.nl  

Geopend op dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. 

 

OOSTKAPELLE - TERRA MARIS 

woensdag 5 april van 13.30-15.30 -Biologisch puzzelen 

De bioloog van Terra Maris, Betty Ras, is een echte bottenspecialist. Tijdens 

biologisch puzzelen ga je samen met haar een dier in elkaar zetten door alle botjes 

op de goede plek te leggen. Deelname: entreeprijs museum. Reserveren: niet nodig. 

donderdag 6 april van 13.30-15.30 -Het vogelrestaurant 

Voor vogels is het soms moeilijk om eten te vinden. Open daarom je eigen 

Vogelrestaurant en maak een menu met verschillende 

smaken voor verschillende vogels. We gaan de pinda-

truc doen: rijg een ketting, plak een snoeprol en/of maak 

een ‘high-tea’-vetbol! Dus stroop je mouwen op en kom 

naar de vogelkeuken in het ScharrelLAB. Deelname: 

entreeprijs museum + € 1. Reserveren: niet nodig. 

vrijdag 7 april van 13.30-15.30 -Opening love is in the air 

Vandaag opent Terra Maris haar nieuwe tentoonstelling Love is in the air. Je leert 

daarin alles over liefde in de dierenwereld. Speciaal voor de opening wordt een 

“masterclass Fixen” gehouden. Aan de hand van voorbeelden uit de dierenwereld 

leer je hoe je het beste die leuke jongen of dat leuke meisje uit je klas kan versieren. 

Deelname: entreeprijs museum. Reserveren: niet nodig. 

mailto:rondleidingen@zeeuwsmuseum.nl
mailto:rondleidingen@zeeuwsmuseum.nl


vrijdag 7 april van 13.30-15.30 -Op pad met onze Imker 

Monique Jankowski is de vaste “huisimker” van Terra Maris. Vanuit de bijenstal 

neemt zij de bezoekers mee in de fantastische wereld van de bijen. Hoe herken je 

een koningin, wat is een dar, hoe maakt een bij honing of hoeveel bijen telt een 

bijenvolk, je leert het allemaal als je op pad gaat met onze Imker. Deelname: 

entreeprijs museum. Reserveren: niet nodig. 

zaterdag 8 en zondag 9 april van 12.00-17.00 -museumweekend 

Tijdens het museumweekend kun je Terra Maris gratis bezoeken. 

zondag 9 april van 11.00-12.30 -Westhove toen en nu 

Wandeling onder leiding van een gids door het natuurgebied de Manteling. Tijdens 

deze wandeling wordt aandacht besteed aan de natuur en  cultuurhistorie van het 

gebied. Met in het bijzonder aandacht voor de buitenplaats Westhove en kasteel 

Westhove. Deelname: € 3,50 p.p. Reserveren: noodzakelijk via het 

reserveringsformulier of 0118 582620.  

Dagelijks geopend van 10.00-17.00 uur. 

  

SEROOSKERKE - HET OUDE BRANDSPUITHUIS 

‘50 jaar goud in Serooskerke!’ 

In Het oude Brandspuithuis vindt u een expositie over de 

geschiedenis van het dorp Serooskerke (W), waaronder de 

gouden munten vondst (thema Goud), de geschiedenis van 

de brandweer en ambulancehulpverlening in Zeeland (thema 

Rood) en de geschiedenis van de uitvaart (thema Rouw).  

Ook het polygoon journaal van de goudvondst in 1966 is te 

bekijken. Tot 1 september 2017 is er een extra expositie van een schoolklasje uit de 

vorige eeuw! Voor de jeugd is er een speurtocht en een brandweer/ambulance/ 

politiespel. Geopend op woensdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. 

 

VEERE - MUSEUM VEERE 

Museum Veere heeft goud in handen: De vergulde windroos op 

de toren van het stadhuis en de vergulde Beker van 

Maximiliaan. Het museum heeft meer parels zoals de unieke 

zestiende-eeuwse Stadhuisbeelden en het carillon dat hoog in 

de stadhuistoren hangt en elk half uur een vrolijk wijsje laat 

horen.  

Tijdens de museumweek organiseert Museum Veere 

rondleidingen op de zolder van het Stadhuis waar de grote 

trommel van het carillon staat. Hier krijgt u uitleg over dit bijzondere instrument en 

kunt u zien hoe het werkt.  

De rondleidingen naar de trommelzolder zijn op: 

Donderdag 6 april 10.45-11.45 uur onder leiding van David van der Vlies, 

stadsbeiaardier van Veere 

Donderdag 6 april 13.15-14.15 uur rondleiding door David van der Vlies, 

stadsbeiaardier van Veere 

Zaterdag 8 april 13.15-14.15 uur rondleiding door Chris Koole, gids Museum Veere  

Dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.  

http://nl.terramaris.nl/te-doen/activiteiten-agenda/
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/1552/de-goudschat-van-serooskerke
https://www.nationalemuseumweek.nl/goudentip/zeeuws-maritiem-muzeeum/


VLISSINGEN - ZEEUWS MARITIEM MUZEEUM 

In het Zeeuws maritiem muZEEum ligt een uniek Japans bordje. 

Het komt uit de grootste en rijkste beerput van de stad 

Vlissingen; de beerbak achter het huis van Cornelis Lampsins, 

de oprichter van het Lampsinshuis, het stadspaleis dat 

onderdeel is van het muZEEum. 

Voor zover bekend is dit bordje – van rond 1650 - het oudste 

voorbeeld in Europa van geïmporteerd Japans porselein. Het is 

een uniek relatiegeschenk, dat als exotisch product de reis naar 

Nederland maakt. En uiteindelijk niet veel later terechtkomt in de 

afvalbak van de steenrijke reder Lampsins.  

De beerput van Lampsins is opgegraven en geldt als de 

grootste, meest elitaire en vondstrijke beerput van Vlissingen.  

Geopend op dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur. 

 

WESTKAPELLE - POLDERHUIS DIJK- EN OORLOGSMUSEUM 

Het thema van de landelijke museumweek dit jaar is “Ons Goud”.  

Het Polderhuis doet mee aan deze week, met een wel heel bijzondere insteek. “Ons 

Goud” is voor het Polderhuis de mening van de bezoekers. Dat goud willen we 

binnenhalen middels een marktonderzoek, dat is een korte enquête met 8 vragen. 

Bezoekers die in de periode 1 tot en met 9 april hier aan meewerken mogen het  

Dijk- en oorlogsmuseum gratis bezoeken. Alle andere bezoekers tijdens die dagen 

krijgen korting, zij betalen slechts 2,50 in plaats van 5,50. 

De resultaten van het marktonderzoek zullen gebruikt worden voor het aanpassen 

van het beleid van het toekomstig Polderhuis. 

Dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 

 

ZEEUWS-VLAANDEREN 

AXEL - HET WARENHUIS 

AND I COME AND I GO - Hans de Ruijter 

Hommage aan Hans de Ruijter (1959-1999) 

Vanaf 8 april t/m 26 augustus 2017 exposeert Museum Het 

Warenhuis een overzichtstentoonstelling van de werken van 

Hans de Ruijter (1959-1999). Hans de Ruijter, beeldend 

kunstenaar, Axelaar, Zeeuw, universalist, te vroeg gestorven. In 

Axel algemeen bekend vanwege zijn kunstwerk voor de 

vroegere openbare bibliotheek, dat nu te zien is in De Halle. 

Maar er is veel meer. De expositie omvat schilderijen, schetsen, 

documenten uit zijn leven. Allemaal beelden die zijn verhaal 

vertellen van het raadsel, het totaaltheater, dat het leven heet, gedocumenteerd als 

verleden, heden en toekomst. Kunst als gedachtestreep, als een punt in de tijd. 

Open op woensdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. 

 

 

https://www.nationalemuseumweek.nl/goudentip/zeeuws-maritiem-muzeeum/


AXEL - WITTE’S MUSEUM VOOR FOTOGRAFIE EN RADIO 

Het Witte’s Museum in Axel bestaat 30 jaar! Het is een particulier initiatief met een 

collectie van meer dan 1.500 fotocamera’s en 800 radio’s, ‘ons echte goud’. U bent 

van harte welkom! 

Geopend op vrijdag 7 april en zaterdag 8 april van 13.30 tot 17.00 uur. 

 

HULST - MUSEUM DE VIER AMBACHTEN 

Wisseltentoonstelling: 500 jaar reformatie - katholiek en 

protestant in Hulst e.o.  

Dagelijks geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Toegang 

gratis. 

 

SAS VAN GENT - INDUSTRIEEL MUSEUM ZEELAND 

Museumdag ‘Ons echte goud’ 

Zaterdag 8 april van 10 tot 17 uur 

Maak kennis met de ontwikkeling van de industrie in Zeeland! Profiteer op 8 april van 

een nóg voordeliger entreeprijs: € 5,00 (normaal € 7,50). We gaan die zaterdag extra 

vroeg open voor een dag boordevol activiteiten in en rond het museum. Neem deel 

aan de gratis rondleidingen en geniet van de interessante en leerzame 

wisseltentoonstelling ‘Meten is Weten’. We hebben speurtochten gebaseerd op de 

collectie voor kinderen, workshops met 3-D pennen en een springkasteel. Stap in het 

treintje voor een rondrit door Sas van Gent en er is nog veel meer te doen! Afspraak 

8 april! 

Geopend op woensdag tot en met zondag van 12.30 tot 17.00 uur.  

Speciale entreeprijs op zaterdag 8 april: € 5,00. 

 

TERNEUZEN - SCHOOLMUSEUM ‘SCHOOLTIJD’ 

In het Schoolmuseum komen de verhalen van vroeger 

los. Ieder heeft wel een herinnering betreffende zijn 

schooltijd. Het schoolmuseum heeft weliswaar niet het 

echte goud, maar zeker wel een groot aantal 

‘pareltjes’ in de collectie. Voor velen een ‘feest van 

herkenning’. 

Soms is het een leesplankje of een boekje van Pim en Mien of An en Moe. En dan 

die wandplaten van NOVA ZEMBLA of van de NOORMANNEN.  

De meeste bezoekers van het Schoolmuseum zijn verbaasd over de houten 

schooltassen. Velen kennen nog de dozen met de gekleurde ballen van Fröbel om 

de kleuren te leren. Als we verder gaan in de tijd, ontdekken we dat meisjes soms 

schoolschortjes aan hadden. Niemand kent meer het rekenboek van Bartjens (1766), 

maar wel het gezegde: “Het klopt volgens Bartjens”, dus het is goed. Er hangen ook 

heel oude leesplaten aan de wand uit 1855 uit de serie: “Sprekende letterbeelden”, 

van Van Wulfen. In een compleet ingericht schoollokaal is een verzameling 

schoolbankjes te zien. Stuk voor stuk ‘pareltjes’ binnen onze collectie . Bij de 

lessenaar liggen de leitjes en de griffels klaar om uitgedeeld te worden. Naast de 

kroontjespennen, waarmee men leerde schrijven, staan de grote flessen inkt klaar 

om de potjes te vullen en niet te vergeten de, door moeder of oma, zelfgemaakte 



inktlappen. Ben je misschien beducht voor de plak? Hier kun je zien hoe die eruit zag 

en als je wilt kun je hem ook nog voelen. Het ezelsbord heb je hopelijk nooit hoeven 

dragen voor de klas. Volop aandacht wordt besteed aan een aantal mensen uit de 

onderwijswereld die van grote invloed zijn geweest op de ontwikkeling van het 

onderwijs in Nederland. Mensen met een ‘gouden randje’. Tenslotte is er de 

uitgebreide bibliotheek  waar bezoekers, naast de vele kinderleesboeken, ook een 

groot aantal methodeboekjes van alle schoolvakken kunnen bewonderen. Duizenden 

‘parels’ in één ruimte die ‘goud’ waard zijn. 

Geopend op woensdag en zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur. 
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