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Nieuwbrief 1 – 2023 
 
De laatste Nieuwtjes eerst 
Het bestuur heeft een mondelinge overeenkomst met de eigenaar van de voormalige Zuidoost Hal aan de van 
Schaikweg in Emmen.  
Ja, het is zover! We gaan verhuizen naar deze locatie.  
Een mooie ruimte op een perfecte plek: Tegen het centrum van Emmen aan, voldoende parkeergelegenheid en 
makkelijk te vinden. 
 
Hoe gaat het eruit zien? 
De ruimte die wij huren is de voormalige Vlinderzaal. Dat is de zaal die het dichtst tegen het voormalige Fletcher 
hotel ligt. Een ruime zaal met voldoende hoogte, een eigen ingang en met diverse kleinere ruimtes.  
Hier willen wij het concept “Muziekfabriek MM” stap voor stap gaan ontwikkelen.  
Het Harmonium Museum zal hier een plek krijgen. 
 

 
De ingang van de Vlinderzaal in de voormalige Zuidoost Hal 
 
Het jaar 2022 
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers zijn wij in het afgelopen jaar weer open geweest in de periode dat 
het Veenpark ook open was. Er zijn zo’n 2500 bezoekers geweest. Uit onderzoek bleek dat daarvan zo’n 
500 gericht voor het Harmonium Museum kwamen.  
Alle musea hebben lagere bezoekersaantallen als vóór corona. Het publiek weet de musea aarzelend 
weer te vinden. 
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De vrijwilligersbijeenkomst van 17 september jl. 
Op zaterdag 17 september was er een bijeenkomst in het Harmonium Museum en in het restaurant van het 
Veenpark voor vrijwilligers en andere betrokkenen bij het museum. De opkomst was mooi, rond de 40 
aanwezigen.  
Men kon voor een laatste keer op deze plek tussen de harmoniums lopen. 
Martine Salomons (zang), Henk Stekelenburg (harmonium) en Mark Harms (trompet) verzorgden een mooi 
concertje.  
Koos Salomons legde een aantal opties voor de toekomst van het museum voor aan de aanwezigen,  Tijdens de 
koffiemaaltijd werd over deze opties in kleinere groepen gesproken en de uitkomst was vrijwel unaniem de keuze 
voor het ontwikkelen van een “Muziekfabriek MM” met daarin het harmonium museum, mogelijkheden tot 
actieve muziekbeoefening en muziekeducatie. 
 

 
Voorzitter Koos Salomons 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martine Salomons (zang) en Henk Stekelenburg (harmonium) 
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Mark Harms (trompet), Martine Salomons (zang) en Henk Stekelenburg (harmonium) 
 
 
De locatie 
Het jaar 2022 heeft voor het bestuur in het teken gestaan van het zoeken naar een geschikte locatie. 
Verschillende mogelijkheden zijn daarbij de revue gepasseerd: 

 De oude melkfabriek in Noordbarge: Dit gebouw blijkt toch pas in de loop van 2024 beschikbaar te 
komen en daarnaast is de huur erg hoog. 

 De oude Berinifabriek aan de Albatrosstraat: Een zeer tijdelijke oplossing want het pand wordt in de 
komende jaren afgebroken. Verder is de locatie op het industrieterrein met name voor educatie niet 
optimaal. 

 Kerk aan de Sterrenkamp: Een pand waar het nodige aan verbouwd/bouwkundig verbeterd zou moeten 
worden. Een kooppand. En weinig parkeergelegenheid. 

 De ruimte in het Rensenpark waar in de toekomst ook het Centrum Beeldende Kunst gevestigd wordt. 
Ook deze oplossing is pas in de loop van 2024 beschikbaar. En parkeerruimte is hier een probleem. 

 Eind van het jaar liepen wij aan tegen de zalen in de voormalige Zuidoost Hal aan de van Schaikweg. In 
dit gebouw zit enorm veel ruimte. De huur is redelijk en de locatie is perfect. Met deze optie gaan wij 
verder. 

 
Stap voor Stap 
Ook aan deze Vlinderzaal moet natuurlijk één en ander gebeuren om de diverse functies van de “Muziekfabriek 
MM”  te kunnen realiseren. 
Wij willen starten met het museum-gedeelte en met de mogelijkheid voor koren en orkesten om hier te repeteren. 
Voor invulling van het gedeelte muziekeducatie moeten oefenruimtes gecreëerd worden. Dit staat voor eind 2023 
op het programma. 
Het museumgedeelte zal in eerste instantie gaan bestaan uit een interessante selectie harmoniums uit de collectie 
van het Harmonium Museum Nederland en een evenzo interessante selectie historische piano’s uit de collectie 
van het Museum Geelvinck.  
De collectie harmoniums zoals die nu in Barger Compascuum staat wordt opgesplitst in drie delen: 
Eén deel wordt direct tentoongesteld, één deel wordt opgeslagen met het oog op toekomstige 
wisseltentoonstellingen en een derde deel wordt aangeboden aan andere musea volgens de richtlijnen van de 
LAMO en de erfgoedwet. 
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Planning 
Het bestuur wil zo spoedig mogelijk samen met de vrijwilligers beginnen de zaal klaar te maken voor de 
museum-functie en voor de repetitie-functie. 
Wanneer dat klaar is hopen wij met de vrijwilligers de geselecteerde harmoniums naar Emmen en naar de opslag 
te verhuizen. Ook de historische piano’s kunnen dan arriveren. De tentoonstelling kan ingericht worden.  
Rond de zomer zou het museum open moeten kunnen gaan. 
 
Het bestuur 
Dezelfde personen die in 2022 in het bestuur zitting namen blijven daar deel van uitmaken. 
De functies worden iets anders verdeeld. 
Bovendien zijn wij in gesprek met 2 mogelijke nieuwe bestuursleden. 
Binnenkort wordt de Stichting Harmonium Museum Nederland omgezet in de Stichting Muziekfabriek MM. 
 
Financiën 
Met de gemeente zijn wij in gesprek over een investeringssubsidie die wij willen gebruiken om het gebouw klaar 
te maken voor de “Muziekfabriek” en om de tentoonstelling in te richten. 
Voor de exploitatie hebben wij de gemeente gevraagd de jaarlijkse subsidie voor het museum te continueren. 
Met die bijdragen menen wij een sluitende begroting te hebben, gebaseerd op zo’n 5000 bezoekers per jaar, naast 
inkomsten uit verhuur van ruimtes voor muziekeducatie, repetitieruimte en podium. 
 
Vrijwilligers en Donateurs 
In de Nieuwsbrief van vorig jaar stond onderstaand stukje, dat wij hier ongewijzigd herhalen vanwege de 
actualiteit ervan! 
Het Harmonium Museum Nederland is afhankelijk van vrijwilligers, donateurs en sponsoren. Wij zijn dankbaar 
dat u het Museum in het verleden op één van deze manieren ondersteund heeft. Wij nemen maar aan dat wij ook 
in de toekomst een beroep op u mogen doen. Vrijwilligers houden het museum draaiend. Naast het bestuur zijn 
deze vrijwilligers noodzakelijk  die onze bezoekers ontvangen en die – na een instructie – een enthousiast verhaal 
kunnen vertellen over het harmoniums en de andere instrumenten. Dat donateurs en sponsoren belangrijk zijn 
hoeft geen uitleg. Gelukkig ontvangen wij van de gemeente Emmen een jaarlijkse subsidie, maar daarmee kunnen 
wij de kosten niet dekken, zeker niet nu wij de energielasten moeten gaan betalen. Elke bijdrage, hoe klein ook, is 
welkom. Uw gift is aftrekbaar voor de belasting want we zijn een ANBI organisatie. 
 
 
Tot slot 
Het nieuwe jaar 2023 wordt opnieuw een enerverend jaar!  
De harmoniums zullen op een nieuwe manier tentoongesteld worden in een toegankelijke context in het hart van 
Emmen. 
Wij rekenen erop dat dit concept zal slagen. 
En we rekenen op uw steun, op welke manier dan ook. 
Samen de schouders eronder en Emmen heeft straks een bruisend muziekcentrum, een uniek concept, waarin de 
historie van de collectie harmoniums en historische piano’s verbonden wordt met hedendaags muziek maken. 
Over een jaar hopen wij te kunnen zeggen of het concept “Muziekfabriek MM” kans van slagen heeft. 
 
Een Harmonieus 2023 gewenst!! 
 
 
 


