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Het jaar begon zo leuk! Op 5 februari ontvingen we klasgroep 5 van de
Oleanderhof, basisschool te Arnemuiden. In drie groepen namen de leerlingen
kennis van het gebeuren op de Werf: afwisselend een consumptie bij een
verhaal in de bovenzaal, als tweede een rondleiding over de werf, en als derde
een rondvaart op het Arnekanaal met de Nieuwe Zorg. Hun enthousiasme
beloofde wat voor het komende jaar!
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Maar helaas, daarna is het totaal anders verlopen dan andere jaren. De oorzaak
is natuurlijk de pandemie, die ons allen getroffen heeft. Als gevolg van
overheidsmaatregelen en richtlijnen is ook bij ons over het hele jaar een mager
resultaat geboekt zowel wat betreft bezoekers als werkzaamheden aan
schepen.
Medio maart heeft het werfbestuur besloten ingevolge de voorschriften van
het RIVM de Werf gesloten te houden en alle activiteiten op de Werf
(werkzaamheden, hellingbeurten, groepsrondleidingen) stil te leggen. Na de
eerste golf kon er onder strikte voorwaarden door enkelingen werkzaamheden
uitgevoerd worden. Zo kon er nog iets beuren aan de Atalante, de Mjojo en aan
de voorbereiding van de nieuwe tentoonstelling in Museum Arnemuiden.
In de maand mei zijn voorzieningen getroffen om later beperkt open te mogen
gaan, o.a. regeling voor telefoondienst voor afspraken bezoekers, uitwerking
kassaprocedures (pinnen), richtlijnen voor bezoek, instructies voor werkers en
voor rondleiders, desinfectiepunten, enz.
Per 1 juni is de Werf open gegaan op afspraak voor individuele bezoekers en
stellen.

Gaandeweg werd steeds duidelijker dat onze open dagen (Visserijdag, Open
dag werf, Open Monumentendag), altijd goed voor een 1500 tot 2000
bezoekers bij elkaar, afgelast moesten worden. Zo ook de feestelijkheden die
gepland waren voor een heuglijke opening van de nieuwe tentoonstelling in
Museum Arnemuiden “Honderd jaar geleden op de Werf...”
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Toen ook Museum Arnemuiden open ging kon men de tentoonstelling gewoon
bezoeken, wel volgens de daar geldende richtlijnen.
Uiteindelijk hebben we net geen 500 betalende bezoekers gehad dit jaar.
In een evaluatie kwam naar boven dat de bezoekers dit jaar zeer
geïnteresseerd waren en veelal heel bewust gekozen hadden de Werf te
bezoeken. Dat leverde plezierige rondleidingen op! De bezoekers hielden zich
overigens keurig aan de corona richtlijnen op de Werf. Het niet mogen
ontvangen van groepen, en daarmee ook het niet doorgaan van “horeca”
activiteiten, was zeker een financiële aderlating.
Omdat ook het aantal hellingbeurten aanzienlijk terugliep, varen met groepen
kon nu eenmaal niet, zijn onze inkomsten achtergebleven. Gelukkig zagen wij
dit aankomen en hebben wij tijdig steun aangevraagd bij de Rijksoverheid, én
ook gekregen.

Verder zijn nog drie zaken vermeldenswaard.
Na uitgebreide voorbereiding heeft de Firma Traas, ongediertebestrijding, de
bouwloods grondig aangepakt. Daarbij is van de gelegenheid gebruikt gemaakt
om de loods op te schonen en opnieuw in te richten.
Een heuglijk feit: 11 november is het eindelijk gebeurd! Na een jaar duwen en
trekken, oliën en wat al niet meer, is het Willem en zijn maat Cor gelukt om de
zuiger van de Kromhout los te krijgen.
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De kans, dat we nog eens de typische plof van die legendarische machine op de
werf gaan horen, is aanzienlijk groter geworden.
En als laatste feit zijn we in het najaar onder leiding van Cees Droste begonnen
met het volledig te restaureren van de Orisande, een peilboot, gebouwd in
1890.
Laten we afsluiten met de hoop uit te spreken dat we gezond blijven en een
productiever volgend jaar tegemoet mogen zien.
Het bestuur Stichting Historische Scheepswerf C.A. Meerman Arnemuiden.

