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0545-471050 
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IBAN NL69 RABO 03164 18 633 

Foto  voorpag ina 

Een uitsnede van de evolutieboom. 
Deze evolutieboom, te zien in de geologieafdeling, 
laat visueel het verloop zien van 
het leven op aarde. 
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Voorw oord 

Zel f redzaamhe id  

In de vakliteratuur binnen de museumwereld valt de laatste jaren vaak iets te 
lezen over veranderingen in het museum. Veranderingen met als doel het 
museum voor het publiek nog aantrekkelijker en toegankelijker te maken. 
Uitdrukkingen als ‘geworteld zijn in de stad of het dorp’ worden nog al eens 
gebezigd. Kenners spreken over aanbodgericht werken vanuit de vraag: 
waarmee en hoe doe ik het publiek een plezier. En ook denkt men na over hoe je 
een museum organiseert. Hierover wordt ook verschillend gedacht. Puur zakelijk 
en commercieel zoals een bedrijf? Maar dan toch wel als een familiebedrijf zou ik 
zeggen. 

Museum de Scheper was in 2019 weer een en al bedrijvigheid. Er zijn mooie 
dingen opgeleverd. Enkele hoogtepunten waren de oplevering van de kapschuur 
en de geologie-afdeling. In de kapschuur die een mooie verbinding vormt met de 
Vuurrever en de Villa heeft de timmerwerkplaats en de veldsmederij een 
volwaardige plek gevonden. Als onderdeel van de herinrichting van het museum 
is de vernieuwde geologie-afdeling een ware verrijking. Als museum zijn we in 
2019 weer een eind gevorderd op de route naar volledige herinrichting. De 
planning voor de nog af te leggen weg ziet er veelbelovend uit. 

Het streven om in het museum de textielindustrie van Eibergen uit vervlogen 
tijden weer een gezicht te geven is met een expositie over de KTV bijzonder goed 
geslaagd. Deze expositie heeft het afgelopen jaar veel publiek naar het museum 
gebracht. Publiek dat ook in onze volle filmzaal getuige was van boeiende 
lezingen. Het is daarnaast weer een fijne constatering dat de Scheper ook in 
2019 weer toegang had tot het onderwijs. Dat toont telkens weer de 
veelzijdigheid van historisch museum de Scheper. 

Het jaar 2019 stond voor het museum ook in het teken van afscheid. Binnen de 
kring van vrijwilligers ontviel ons op 23 maart de gewaardeerde en enthousiaste 
Willem Jan van Haaften. 

Later in de zomer namen we op 12 juli in de Oude Mattheus van Eibergen 
afscheid van de oprichter en boegbeeld van het museum: Herman Schepers. 
Door zijn aanstekelijk enthousiasme is de Scheper ontstaan en uitgegroeid tot 
een volwaardig, gewaardeerd en geregistreerd museum. 

De grote groep vrijwilligers, die het museum rijk is, zal in de voetsporen van 
Herman het werk met enthousiasme voortzetten, echter in de wetenschap dat de 
vraagbaak en kenner van de streekgeschiedenis door zijn overlijden niet meer 
onder ons is. We moeten het nu helemaal zelf doen. 

Eibergen, april 2020 
B. te Raa, 
voorzitter bestuur Stichting de Scheper 
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1  Her i n r i ch t i ng  

We vorderen gestaag. Na
schrijverskamer en de expositiezaal
ingericht. Dat is een fundamenteel proces,
ere willen herstellen en anderzijds
presenteren. 

Met geologie behandelen we
gesteen ten en de tectoniek
vulkanisme te begrijpen zijn
een tijdmachine kun je je
geologie ervaren. We presenteren het 
aan de hand van de evolutieboom met
bij de geomorfologische kaart zie
aardlagen, de loop van de
geheerst hebben meer diepgang. 

Na de geologie zijn de archeologie
afgelopen eeuw, aan de beurt.
totaal vernieuwd. 

Een fragment van de geomorfologische
Eibergen, die in het museum een
met een gedetailleerde overzicht
landschapsvormen waarop deze
buurtschappen gebouwd zijn. 
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de Vuurrever, de binnenplaats, de entree, de 
expositiezaal hebben we in 2019 de geologie 

fundamenteel proces, waarbij we enerzijds het gebouw
anderzijds de betreffende afdeling aansprekend

we het ontstaan van de aarde, het ontstaan
tectoniek van de aardplaten, waardoor aardbevingen

zijn en ook de achtereenvolgende klimaatperioden. In 
ruimtegevoel testen en iets van de grootsheid

presenteren het ontstaan van de soorten en
evolutieboom met de hier gevonden fossiele

kaart zie je de opeenvolgende landschappen
van de Berkel en krijgen de verschillende klim 

diepgang. 

archeologie en de Nieuwe Tijd, na de Middeleeuwen
beurt. Dan is in meer dan vijf jaar tijd het

geomorfologische kaart rond 
museum een hele wand bestrijkt 

overzicht van de 
waarop deze dorpen en 
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entree, de 
geologie opnieuw 

het gebouw in 
aansprekend willen 

het ontstaan van 
aardbevingen en 

klimaatperioden. In 
grootsheid van de 

en het uitsterven 
fossiele voorbeelden. En 

landschappen en 
klim aten, die hier 

Middeleeuwen tot 
het hele museum 
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2 Collect ie 

We hebben onze ri jke collectie

1. A rcheologie, hoogtepunt

2. S chrijvers: Menno ter Braak,
Winand Staring en een aantal

3. K leding en textiel, alsmede

4. G eologie: fossielen, delfstoffen, zwerfstenen 

5. Tweede Wereldoorlog, inclusief

6. Ambacht en industrie 

7. D agelijks leven: boerenleven,

8. S ociale geschiedenis: politiek, verenigingen,

9. Rekwisieten 

De kerncollectie, 1 en 2, beschouwt
en alle energie wordt erin
te bestuderen en bij expositie
deze deelcollecties wordt een

Deelcollecties 3 tot en met 8
belang voor de streekgeschiedenis
verzameling dat ze voor het
deelcollecties wordt een passief
een welkome aanvulling om het

Met de herinrichting van het museum wordt de
gevolgd en komen delen van
schrijverskamer, waar Menno
zoals Willem Sluiter beter
entourage en beleving , zodat
Eibergen begrijpelijker en
wordt. De gelaagdheid van
landschap zal ook weer terugkeren in 
de archeologie. Daar krijg je, naast 
belangstelling voor vondsten,
belangstelling voor het werk
archeoloog en de omgeving, waarin
zijn onderzoek verricht. Er
meer aandacht voor het verhaal
voor de afzonderlijke objecten. 

Één van de meer dan
krat ten geologisch 

materiaal verzameld
Herman Schepers. 
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jke collectie in negen categorieën ingedeeld. 

hoogtepunt van onze collectie 

Braak, Willem Sluiter, dichter Antonie Staring,
aantal streekschrijvers 

textiel, alsmede modepl aten uit de jaren vijft ig 

delfstoffen, zwerfstenen 

inclusief filmmateriaal 

leven: boerenleven, huishouden, onderwijs 

politiek, verenigingen, bouwf ragmenten 

beschouwt museum de Scheper als onvervreemdbaar 
gestoken om die collecties aan te vullen,

bij expositie en publiciteit de meeste aandacht
wordt een actief verzamelbeleid gevoerd. 

met 8 zijn wel geen kerncollectie, maar zijn
streekgeschiedenis of zijn een dermate complete

het museum van bijzonder belang zijn. Voor
passief verzamelbeleid gevoerd. Deelcollectie
om het museum interessant en aantrekkelijk te

het museum wordt de hiërarchie uit het collectieplan 
van de collectie ook in een nieuw licht te

Menno ter Braak aan het werk is, laat ook
zien. In de afdeling geologie brengen we

, zodat de geologische ontwikkeling van de Achterhoek
interessanter 

van het 
weer terugkeren in 

krijg je, naast 
vondsten, ook meer 

werk van de 
omgeving, waarin die 

Er komt zo 
verhaal dan 

objecten. 

meer dan 80 
ten geologisch 

verzameld door 
Herman Schepers. 
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Staring, geoloog 

onvervreemdbaar 
te vullen, te behouden, 

te geven. Voor 

zijn toch van 
of aparte 

Voor deze 
gevoerd. Deelcollectie 9 is slechts 

aantrekkelijk te maken. 

het collectieplan 
te staan. De 

ook andere auteurs 
we veel meer 

de Achterhoek en 
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3 Exposi t ies en act iv i te i ten 

- Op 30 januari hield Ronald Ohlsen, docent Nederlands aan de Rijksuniversiteit 
Groningen, een lezing over de in Eibergen geboren schrijver, essayist en 
opiniemaker Menno ter Braak. 
- Op 3 februari werd het jaarlijkse Filmfestival gehouden in het Spieker samen 

met de Historische Kring Eibergen. Er waren filmbeelden uit 1979 over het 
‘pleinfeest’ bij het 10-jarig bestaan van de Huve, het dorpshuis in het centrum 
van Eibergen. Uit 1983 een film van Ben Tragter over het Eibergen van toen. Er 
was ook een film uit de jaren ‘30 over de Eibergse stoomblekerij, waarop de 700 
werknemers en het volledige wagenpark te zien waren. 
- Op zaterdag 9 februari werd de nieuwe kapschuur geopend door wethouder 
Anjo Bosman. Deze kapschuur met een smidse en een timmermanswerkplaats is 
gebouwd door vrijwilligers van het museum. 
- Op 22 februari gaf Birthe Weykamp uit Amsterdam een lezing over kleding uit 
de jaren ‘20 en ‘30. 
- Twee vrijwilligers zijn in de Vuurrever middagenlang bezig geweest om het 
weefgetouw te repareren en opnieuw te spannen, het is nu weer te gebruiken. 
- Op 27 maart hield Rob Smolders , voorzitter van de Stichting Wim Izaks, een 
lezing over deze Eibergse kunstenaar. 
- Tijdens de Museumweek van 8 tot 14 april, werd er speciale aandacht 
geschonken aan “het Potje van Mol” en de wijze waarop Herman Schepers aan 
deze vondst kwam. 
- In april en mei werd er aandacht geschonken aan de Tweede Wereldoorlog met 
een mini-expositie, speciaal voor scholen. 
- Van 9 april tot en met 15 juni was er een expositie van schoolplaten, een kleine 
selectie uit onze grote collectie van ruim 700 platen. 
Na de expositie in de Scheper is de schoolplatenexpositie nog enkele maanden 
naar museum TweeStromenland in Beneden-Leeuwen geweest. 
- Op 24 april hebben Willem Brons en Rijk Schuur, oud-onderwijzers die met 
schoolplaten gewerkt hebben, een lezing/ les met schoolplaten gegeven. 
- Op 6 juni heeft de geologisch deskundige van het museum, Gerard Doornbos, 
met de leerlingen van groep 8 van Het Sterrenpalet een boring verricht in de 
waterput op het binnenterrein van het museum: hoe diep zit het water en wat 
vind je, als je het opgegraven zand zeeft. 
- Van 9 juli tot en met 28 september werden er herinneringen opgehaald aan de 
voor Eibergen zo belangrijke textielfabriek, de Koninklijke Textiel Veredeling. Er 
was een expositie ingericht over de KTV, waarbij via de krant een oproep was 
gedaan, om uit eigen bezit KTV-objecten en -foto’s in te brengen. Daar is 
veelvuldig gebruikt van gemaakt. Er was ook veel belangstelling, de expositie is 
nog een maand verlengd. 
- Woensdag 25 september heeft Martin Louwers, oud-werknemer bij de KTV, een 
lezing gehouden over de KTV. Ook draaide tijdens de expositie op de tweede 
verdieping een film. 
- Op zondag 8 september was er een uitzending van SBS 6 in het programma 
“Holland van Boven”, waarbij men boven Eibergen vloog. Er waren opnames 
gemaakt in het museum die ook vertoond werden. 
- Voor Open Monumentendag op 14 september was de dinsdagmorgen-groep 
vrijwilligers genomineerd voor de Berkellandse Vrijwilligersprijs. Ze moesten de 
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vrijwilligers van de Synagoge in Borculo echter voor laten gaan. 
- Op zaterdag 2 november werd de nieuwe geologieafdeling geopend door Riek 
Schepers, de vrouw van Herman, en Anjo Bosman, wethouder van Berkelland. 
Riek heeft een foto van Herman onthuld en samen met de wethouder de 
tijdmachine in werking gezet. Op vrijdag was de afdeling al geopend voor de 
donateurs en de vrijwilligers. 
- Tot slot werden er in december weer kniepertjes gebakken en verkocht. 
- In 2019 was er ook belangstelling voor de dorpswandeling, die verzorgd wordt 
door vrijwilligers van het museum. 

4  Educat ie  

De werkgroep educatie heeft goede banden met het basisonderwijs, waardoor 
jaarlijks een groot aantal Berkellandse schoolklassen naar het museum komt. 
Regelmatig maken we daarbij gebruik van de stichting Muziek en Kunstwijs, die 
op verschillende manieren een verband weet aan te brengen tussen onze 
erfgoedcollectie en kunstuitingen, zoals muziek, dans, toneel, literatuur en 
beeldende kunst. Zij maken ook gebruik van hedendaagse medinatechnieken, 
waardoor ons museum ook regelmatig nieuwe inbreng krijgt. 

Ook de banden met het voortgezet onderwijs, in casu Het Assink, zijn structureel 
geworden. Het museum verwerft een plek in het curriculum en de kennis en 
inzichten van de docenten en onze vrijwilligers worden uitgewisseld, wat voor 
beide vruchtbaar is. 

Buiten het onderwijs worden ook groepen kinderen, jongeren, ouderen en het 
algemene publiek educatief benaderd. De collectie van het museum wordt niet 
zomaar neergezet met een uitleg op een bordje erbij. In elke afdeling wordt het 
publiek aangesproken om in de betreffende onderwerpen te duiken, om affiniteit 
met die collectie te ontwikkelen en om zo mogelijk vaardigheden te oefenen. 
Resultaat moet daarbij zijn, dat het publiek bij vertrek ‘opgeladen’ is en bij 
thuiskomst buren en vrienden over hun belevenissen vertelt. Bij onderwerpen als 
geologie, archeologie, oorlog en geschiedenis van het platteland bieden wij voor 
kinderen of jongeren speciale progamma’s aan, die vaak gekoppeld zijn aan 
landelijk georganiseerde thema’s: Museumweek, geoweek, archeologieweek, 
Maand van de Geschiedenis en Open Monumentendag. 
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5 PR 

Naast de algemene PR voor het
expliciet aandacht een museumwederwaardigheden 
We bren gen het proces van
aandacht aa n nieuwe aanwinsten
binnenhalen of voor een volgende
Onze activiteiten bestaan voornamelijk uit 
filmvoorstellingen, educatieprojecten
landelijke projecten. 

Wij hebben een persvoorlichter,
de persberichten in de gewenste
deskundigen die achter de
Zij zorgt voor aankondigingen
de berichten op de website
zetten hebben we weer andere
te zetten en de techniek daarvoor op
capabele vrijwilligers. 

Om het belang en de aantrekkeli jkheid
hebben wij de tijdgeest niet
onze PR- groep. Omdat we
doelen nastreven, hebben
steeds weer te bemoedigen

Museum
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Veel aandacht

voor het museum door het jaar heen besteden
museumwederwaardigheden en aan al onze
van herinrichting stap voor stap naar buiten

aanwinsten en momenten waarop wij weer
volgende periode de museumregistratie
voornamelijk uit wisselexposities, lezingen

filmvoorstellingen, educatieprojecten en deelname aan regionale,

persvoorlichter, die de contacten met de media onderhoudt
gewenste vorm giet. Zij wordt gevoed door
de expositie, lezing, het project of de manifestatie

aankondigingen en verslaat gedenkwaardige gebeurtenissen.
website ( www.museumdescheper.nl ) en op Facebook

andere vrijwilligers. Om het marketing - en PR 
daarvoor op peil te houden hebben we ook

aantrekkeli jkheid v an het museum goed uit
ti jdgeest niet altijd mee. We vragen hierbij veel creativiteit

we er met z’n allen van overtuigd zijn dat
we veel doorzettingsvermogen en weten

bemoedigen en te stimuleren. 
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aandacht door de media 

besteden wij 
onze activiteiten. 

buiten en besteden 
weer een prijs 

verwerven. 
lezingen en 

regionale, provinciale en 

onderhoudt en 
door de 
manifestatie zitten. 

gebeurtenissen. Om 
Facebook te 
en PR -beleid uit 
ook heel 

uit te dragen 
creativiteit van 

dat we heel goede 
weten w e elkaar 
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6  Bestuur, m edewerkers en vr i jw i l l igers  

Bestu ur  

Het bestuur van de Stichting museum de Scheper bestond in 2019 uit 5 leden: 

voorzitter de heer B. (Bertus) te Raa 
secretaris mevrouw M. (Marjo) van Nes 
penningmeester de heer F. (Frans) Bomer 
lid mevrouw G. (Gezien) Schuur- Kamps, vice-voorzitter 
lid mevrouw I. (Ineke) Reijerink- te Raa, notulist 
lid de heer H. (Herman) Schepers (adviseur) 

Het bestuur vergaderde elke laatste dinsdag van de maand, behalve in de 
vakantiemaand juli. 

Medewerkers  

Vier vaste medewerkers stonden het bestuur terzijde, waarvan drie als ZZP-er. 
Peter Koopmanschap is vanaf 1 april voor 28 uur per week, via Hacron Schoon, 
als beheerder in het museum aanwezig. Hij ontvangt de bezoekers, begeleidt de 
gastvrouwen en -heren en verricht allerlei hand- en spandiensten. 

Paul Puntman, museumadviseur, was 300 uur als ZZP-er beschikbaar. Tot zijn 
taken behoren beleidsvoorbereiding, advisering en het onderhouden van 
contacten. In 2019 was hij ook betrokken bij de herinrichting van het museum. 

Norbert Eeltink, archeoloog, houdt zich bezig met de archeologische collectie en 
heeft een belangrijke rol bij de herinrichting van de afdelingen geologie en 
archeologie. 

Gerard Doornbos is bezig geweest de geologie te inventariseren en heeft de 
herinrichtingscommissie geadviseerd over de nieuwe geologie-afdeling. 

Vr i jw i l l i ge rs  

Naast de vijf bestuursleden, vier medewerkers en de schoonmaakhulp beschikt 
het museum al jaren over een groot aantal vrijwilligers. Eind 2019 waren dat er 
56, een vaste groep waar altijd een beroep op gedaan kan worden voor de vele 
taken in het museum. Ook is er een soepele samenhang tussen de vrijwilligers 
en weinig verloop. 
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7  I n te rne organisat ie en comm un ica t ie  

De samenwerking binnen het museum werd op meerdere manieren 
gestimuleerd. 
Naast de maandelijkse bestuursvergaderingen was er op dinsdag regelmatig 
overleg met drie bestuursleden en de museumadviseur. 

Iedere dinsdag, het museum is dan voor publiek gesloten, zijn veel vrijwil ligers 
aanwezig om allerlei werkzaamheden te verrichten tussen 9.00 en 17.00 uur. 
Ook op donderdagmorgen is er een groep bezig. 

De beheerder is dinsdag, woensdag en donderdag de hele dag aanwezig en op 
vrijdag alleen ‘s middags. 

De gastvrouwen en -heren (suppoosten) zijn er volgens een rooster tijdens de 
openingsuren op woensdag, donderdag, vrijdag- en zaterdagmiddag. Er zijn 
altijd twee personen aanwezig. 

De vrijwilligers zijn van essentieel belang voor het museum. Dat wordt door het 
bestuur zeer gewaardeerd. In februari worden alle vrijwilligers uitgenodigd op 
een nieuwjaarsbijeenkomst, kaartjes voor het filmfestival worden voor de 
vrijwilligers door het bestuur betaald (voor twee personen) en aan het eind van 
het jaar krijgen de vrijwill igers een kerstpakket. Wie 80 jaar wordt krijgt bezoek 
van enkele bestuursleden en ontvangt een fruitmand. 

Om de interne communicatie te stroomlijnen verschijnt er elk kwartaal een 
Nieuwsbrief. 
Iedere werkgroep wordt jaarlijks uitgenodigd in het bestuur. Men doet verslag 
van de werkzaamheden, stelt wederzijds vragen en wensen kunnen naar voren 
worden gebracht. Daarnaast is voor elke werkgroep een bestuurslid het 
aanspreekpunt. De werkgroep Herinrichting is meerdere keren uitgenodigd, 
zodat het bestuur op de hoogte bleef van de vorderingen. 

Museum de Scheper heeft de volgende werkgroepen (alfabetisch): 
1. Beeldmateriaal 
2 . Collectie en registratie 
3. Educatie 
4. Exposities 
5. Herinrichting 
6. Onderhoud binnen (incl. Vuurrever) 
7. Onderhoud buiten 
8. Public Relations 
9. Suppoosten 
10. Textiel 
11. Wevers 



Jaarverslag 

Voor leerlingen blijft 
een museumbezoek 

een bijzondere en 
verrassende herinnering. 

8 Bezoekers 

In 2019 bezochten 912 volwassenen
Museumkaart. Er kwamen
92 kinderen. Vanuit de basisscholen
voortgezet onderwijs 86 jongeren.
in de wijk, waar vroeger die
bezoekers met een vrijkaartje kwamen de
bezochten ons 36 donateurs.
busreizen 142. Bij de verschillende
lezingen – in het zaaltje met maximaal 30
bezocht. In totaal kregen we

9 Donateurs  

Ook in 2019 steeg het totaal
donateurs. 

Museum
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volwassenen het museum, waarvan 444
19 jongeren, waarvan 13 met een Museumkaart,

basisscholen bezochten ons 229 kinderen en 
jongeren. In het kader van de KTV - expositie
die fabriek stond, vrijkaartje s uitgedeeld. Van

vrijkaartje kwamen de meesten voor die tentoonstelling.
donateurs. Met groepen vonden 104 mensen ons

verschillende openingen kwamen 194 bezoekers
met maximaal 30 plaatsen – werden door

we zo 2063 bezoekers. 

totaal aantal donateurs licht. We hebben nu
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met een 
Museumkaart, en 

kinderen en vanuit het 
expositie hadden we 

uitgedeeld. Van de 106 
tentoonstelling. Er 

ons en met 
bezoekers en onze 

door 143 mensen 

nu 118 
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10  Beheer  

De gebouwen op het museumterr 
eigendom van de gemeente Berkelland.
panden van de gemeente.
voor het onderhoud van het
onderhoud van de gebouwen
Monumentenwacht controleert

Het onderhoud, zowel binnen
onderhoudswerkgroepen van
wordt door deze groepen uitgevoerd. 
In 2019 is de kapschuur met daarin
een overkapping voor bakstenen,
voorjaar officieel geopend
Berkelland. 
In november is de nieuwe
ook door vrijwilligers van het
mevrouw Riek Schepers, echtgenote
onthullen en met de wethouder plaats

De gebouwen werden schoongehouden
Zij werden bijgestaan door
2,5 uur per week. 

De officiële opening van de 
hernieuwde geologie, door 

Riek Schepers. 

Museum
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museumterr ein en de gehele museumcollectie zijn 
gemeente Berkelland. Stichting Museum de Scheper

gemeente. Dat betekent dat het stichtingsbestuur
het terrein en het interieur van de gebouwen. 

gebouwen zelf is de verantwoordelijkheid van de
Monumentenwacht controleert de gebouwen jaarlijks. 

binnen als buiten, is in handen van de 
van het museum. Normale onderhoudswerkzaamhe 
uitgevoerd. 

met daarin een timmermanswerkplaats,
bakstenen, dakpannen en haardplaten afgemaakt

geopend door mevrouw Bosman, wethouder van

geologieafdeling geopend, de bouw en
het museum uitgevoerd. De opening werd
echtgenote van Herman, door een foto

wethouder plaats te nemen in de tijdmachine. 

schoongehouden door de beheerder en vrijwilligers 
door een medewerkster van een schoonmaakbedrijf
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museumcollectie zijn 
Scheper huurt de 

stichtingsbestuur zorg draagt 
gebouwen. Het 

van de gemeente. 

onderhoudswerkzaamhe den 

een smidse en 
afgemaakt en in het 
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11 Externe contacten 

Museum de Scheper heeft contact met de volgende organisaties en instellingen. 

Coöperat ie Erfgoed Gelder land 
Het museum is lid van de coöperatie en bestuursleden of de museumadviseur 
bezochten bijeenkomsten in Arnhem. 
Ook was er regelmatig contact over de digitalisering en registratie van objecten 
in het programma Adlib en het plaatsen van voorwerpen op ‘mijnGelderland.nl’. 
Educatieconsulent Ben Bregman was ons contact voor schoolklassen die het 
museum bezoeken. 
Liesbeth Tonckens, directeur bedrijfsvoering, heeft met het bestuur een gesprek 
gehad over de Cultuurnota die de gemeente Berkelland gaat schrijven. 

Museumv eren ig i ng  
Het museum is lid van de Museumvereniging en mensen met een Museumkaart 
kunnen gratis het museum bezoeken. 

Gemeente Berke l l and 
Met de gemeente Berkelland is regelmatig contact. Geran Potzan is 
contactpersoon voor het museum. Ook op wethouder Anjo Bosman kunnen we 
altijd een beroep bij bijzondere gelegenheden. 
Voor het onderhoud van de gebouwen hebben we contact met de heer Koerts. 

His tor ische Kr ing Eibergen ( H.K.E.)  
Naast het jaarlijkse overleg van de besturen van de H.K.E. en het Museum op 22 
november, waar onderwerpen aan de orde komen die beide besturen aangaan, is 
er op 3 februari ook overleg geweest over het jaarlijkse Filmfestival. De kaartjes 
voor het festival worden verkocht in het museum. 

Tip- I n Eibergen 
Bij de Tip-In Eibergen liggen folders van het museum, flyers van onze 
tentoonstellingen en hangen onze posters. 

St icht ing Muziek en Kunstw i js Berkel land 
Deze stichting ondersteunt het basisonderwijs op het terrein van kunst en cultuur 
in de gemeente Berkelland. Medewerkers van de stichting werken samen met de 
educatiecommissie van het museum om lessen voor te bereiden voor de groepen 
5 en 6 van het basisonderwijs. De leerlingen zijn dan een hele morgen bezig in 
het museum met hulp van een groot aantal vrijwill igers. 

Het Assink Lyceum 
Aan de doe-dagen van het Assink werken het museum mee. Enkele leerlingen 
verrichten dan werkzaamheden in het museum. 
Ook is er contact met enkele leerkrachten voor projecten bij wisselexposities. 

Med ia  
Het museum onderhoudt via onze persvoorlichter Jokes Reijgersberg contacten 
met de media: TC Tubantia, de Gelderlander, Achterhoek Nieuws en de 
Vakantiekrant. Omroep Gelderland weet het museum ook te vinden. 
Arie Burggraaf houdt de website van het museum bij en samen met Anneke 
Schelfer verzorgt hij de Facebookpagina. 
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St ich t ing Hacron/  Hameland 
De penningmeester van het museum heeft contact met de Hacron over de 
beheerder, die bij ons gedetacheerd is. 

Het Cul tuur en Er fgoedpact Achterhoek 
Vorig jaar werd aandacht geschonken aan bouwstijlen. Basisschool Het 
Sterrenpalet heeft een rondleiding gehad in het museum waar speciaal gelet 
werd op de bouw van de villa en de Vuurrever. Ook bezochten ze de Oude 
Mattheus , de eeuwenoude kerk aan de overkant van het museum. 

Over ige contacten 
Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (E.C.A.L.) in Doetinchem is altijd 
bereid ons te helpen aan archiefmateriaal en daar maken we als het nodig is 
dankbaar gebruik van. 
Achterhoek Toerisme organiseert bijeenkomsten, die ook door bestuursleden 
bezocht werden. 
Via ’t Vunderink en de heer Dissel bezochten toeristen met bustochten het 
museum. 
Voor exposities in de Oude Mattheus werden museumvitrines uitgeleend. 
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12 Schenkingen en bru ik leen 

-2 olieverfschilderijen voorstellende de Piepermolen, voor en na de 
restauratie (bruikleen) 

-4 films en 3 geluidsbanden 
-veldsmidse 
-werkbank, kolom-boormachine, gereedschapskist, hoefsteun en 
- hoefbeslaggereedschap 
- boek van kalverenschetsen, zakketel, koolmes 
- Super 8 met toebehoren, F85 automatic Klebe, Landdraaier films (bruikleen) 
- K.T.V. artikelen: gordijnstof , Pieterpak van KTV-stof, loonstrookje met 
- loonzakje, De Bleekpost, foto’s, wegwijzer, krantenartikelen, meerdere Delfts 
- plateel asbakken en bonbonschaaltjes, tinnenschaal, jubileumtegel, folders, 
- parasolstof, drukstalen, machinebordjes, (bruikleen en schenkingen) 
- persoonsbewijs, bijbeltje, vaas en beurs met zilveren sluiting 
- boeken over weven, handwerken en prehistorie 
- jubileumbord Bouwbond FNV, receptieboek met foto’s afd. Eibergen en 
- zes boeken 
- 2 olielampen, snotneus en strijkijzer, foto’s herbouw Rekkense Inrichtingen 
- 3 fotoalbums van Stichting Zwembad het Vinkennest 
- zondagschoolboekjes 
- eierschaalporselein 6 kopjes en 8 schoteltjes 
- biconische urn met schouderdecoratie en urn zonder decoratie (bruikleen) 
- 2 handgeschreven briefkaarten van meester Leppink 1924 en 1927 
- hoge hoed in doos 
- pentekening St. Jacobuskerk Eibergen 
- haardplaat uit 1600 
- knipmuts uit Holterhoek, rond 1900 
- leidekkersgereedschap, houten en metalen raapbord 
- schoolschriftjes van vóór 1940 
- diverse handwerken, doopjurkje plm. 1890 
- harde schijf met foto’s van Excelsior en de Bloemensymfonie 
- kanten muts met zwarte binnenrand 
- krantenknipsels, oorlogsdocumentatie ’40-’45 
- kinderjurkje, jaren ‘30 
- 2 fotocamera’s, fotoboxje Agfa met tas 
- orgeltje uit het kerkje van de Nederlandse Protestanten Bond, bespeeld door 
- mevrouw Ter Braak 

- zeis uit 1900 
- houten vaas van rouwkoets van het Eibergse begrafenisfonds 
- pronklap datering 1917 
- blaaspijp voor open vuur met haardtang 
- 2 boeken door Menno ter Braak 
- foto’s Willem Sluiterschool 
- spinnenwiel plm. 100 jaar oud 
- zwarte sjaal, tasje met zilveren beugel, beursje en 4 knipmutsen 
- 2 krultangen met verwarmingstoestel, scheermes en diverse gereedschappen 
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In 2020 proberen we het eerste
Koetshuis, af te ronden. Het
Romeinse tijd tonen, dat staat

We hebben voor 2020 vijf
zien, waar menige vrouw tal
scharen we ons in de lange
beleving van bezetting en
met de laatste ooggetuigen.
onze archeologische collectie
Voortbordurend op de herdenking
van de Geschiedenis onder het motto
Wereldoorlo g in Indonesië, waarbij de Indonesiërs
werden, maar nog niet van
terugblik op de grootste Eibergse
1950 geboren werd. 

Bij de exposities e n ook tussendoor
‘grafheuvels’, ‘oost/ west’ en
Geoweek (juni), Open Monumentendag
Geschiedenis (oktober) en de
activiteiten, waarbij vaak kinderen

Vanwege de maatregelen
voor een deel pas in 2021

Museum
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het eerste deel van de archeologie, de prehistorie
te ronden. Het tweede deel in de salon zal de archeologie

staat voor 2021 op het programma. 

exposities gepland. ‘Steek voor Steek’
tal van heri nneringen aan heeft. Met ’75

lange rij herdenkingstentoonstellingen, waarbij wij de 
bevrijding voelbaar maken aan de hand

ooggetuigen. De expositie ‘grafheuvels’ le gt het verband
collectie en het landschap in de omgeving van Eibergen. 

herdenking van de bevrijding belichten we
onder het motto ‘oost/ west’ het einde van de

Indonesië, waarbij de Indonesiërs wel van de Japanners
van de Nederlanders. We sluiten het jaar

grootste Eibergse kunstschilder, Wim Izaks, die in

tussendoor organiseren we lezingen over
en Wim Izaks. En tijdens de Museumweek

Monumentendag (september), de Maand van
en de archeologieweek (oktober) hebben

kinderen extra aandacht krijgen. 

in verband met de Corona - crisis zullen deze
worden uitgevoerd. 
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