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Voorwoord
Museumvirus
Voor het eerst in de geschiedenis van het museum de Scheper was er in 2020
sprake van een langdurige sluiting van het museum. Dit als gevolg van door de
overheid getroffen maatregelen. Maatregelen vanwege het coronavirus dat de
hele wereld bezighield en ons als mensen deed beseffen hoe kwetsbaar we zijn.
Er is al veel gezegd over de gevolgen van het coronavirus. Dagelijks hield de
media ons op de hoogte van al hetgeen er viel te melden over de gevreesde
pandemie.
Het museum de Scheper vormde geen uitzondering op alle Nederlandse musea
gezien de toeloop van het publiek. Het was rustig. Te rustig. Het publiek bleef
thuis. Maar achter de gesloten deuren werd rekening houdende met de
voorgeschreven maatregelen in stilte doorgewerkt aan het voortbestaan van de
Scheper. Toch nog een expositie hier en daar die dan weer werd doorkruist door
een opgelegde sluiting van het museum door de overheid.
De wereld binnen het museum stond achter de gesloten deuren niet geheel stil.
Daar waar nodig werden zaken opgepakt. Werd in stilte voortgang gemaakt met
de herinrichting. Werden zaken voorbereid voor een komende expositie. Werd in
de PR-sfeer gewerkt aan publicaties en presentaties.
Ondanks de pandemie bleven de vrijwilligers zich betrokken voelen bij het
museum de Scheper. Bleven ze werken aan de instandhouding van het museum.
Het tonen van de museumcollectie voor het publiek. Het beheren van de
collectie. Het presenteren van het culturele erfgoed van Eibergen en haar directe
omgeving. Daarvoor is inspiratie en liefde nodig voor het museum. En
vrijwilligers die geïnfecteerd zijn door het museumvirus.

Eibergen, mei 2021
B. te Raa,
voorzitter bestuur Stichting de Scheper
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1 Herinrichting
De herinrichting vordert gestaag, zeker gezien de lastige omstandigheden
vanwege de pandemie. Na de Vuurrever, de binnenplaats, de entree, de
schrijverskamer, de expositiezaal en de geologie zijn we aan de eerste van de
twee archeologieafdelingen begonnen. Dat is een fundamenteel proces, waarbij
we enerzijds het oorspronkelijke karakter van het gebouw zoveel mogelijk in ere
willen herstellen en anderzijds de betreffende afdeling op een hedendaagse en
aansprekende wijze willen presenteren.
We hebben het voormalige koetshuis in ere hersteld door de poort en de ramen
weer open en zichtbaar te maken en werken nu aan de inrichting van deel 1 van
de archeologie: de prehistorie, van de eerste mensen in Eibergen tot de
complexe samenlevingen van de metaaltijden. We laten de ijstijden zien, waarin
van verschillende kanten met rivieren en gletsjers zwerfstenen naar deze streek
kwamen en waarin jagers/verzamelaars als nomaden wisten te (over)leven. We
hebben enkele prachtige maquettes laten maken van prehistorische boerderijen
en een opslagschuurtje. Van de talloze objecten uit de collectie zijn vooral de
prehistorische stenen gereedschappen interessant. Een topstuk daarbij is de
nieuw verworven hamerbijl uit Neede. We besteden ook bijzondere aandacht aan
begraven en cremeren. Daarnaast zal in deze ruimte een speciale werkplek voor
educatieve doeleinden worden ingericht. Tevens zullen nog aanpassingen aan de
binnenplaats worden uitgevoerd, die behoren bij de herinrichting van het
koetshuis.
We streven ernaar om de plannen voor de salon in 2021 klaar te hebben, zodat
na voltooiing van het koetshuis en enkele andere nog uitstaande werkzaamheden
zo snel mogelijk kan worden doorgestart naar herinrichting van de salon. Daar
krijgt deel 2 van de archeologie, de archeologie van de Middeleeuwen en de
Nieuwe Tijd, de ereplaats in ons museum die het verdient. Na de archeologie is
op de eerste verdieping de geschiedenis van de Nieuwe Tijd tot in de vorige
eeuw aan de beurt.
Afgezien van de onvermijdelijke kleine aanpassingen en toevoegingen zijn dan
met minimale middelen en maximale inzet van onze vrijwilligers al onze voor
publiek toegankelijke binnen- en buitenruimten totaal vernieuwd en zijn we een
fris, modern en actueel museum dat weer jaren mee kan. De hierna vrijkomende
kluscapaciteit zou dan kunnen worden gericht op niet-publieke ruimten als de
depots.
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2 Collectie
We hebben onze rijke collectie in negen categorieën ingedeeld.
1. Archeologie, hoogtepunt van onze collectie
2. Schrijvers: Menno ter Braak, Willem Sluiter, dichter Antonie Staring,
geoloog Winand Staring en een aantal streekschrijvers
3. Kleding en textiel, alsmede modeplaten uit de jaren vijftig
4. Geologie: fossielen, delfstoffen, zwerfstenen
5. Tweede Wereldoorlog, inclusief filmmateriaal
6. Ambacht en industrie
7. Dagelijks leven: boerenleven, huishouden, onderwijs
8. Sociale geschiedenis: politiek, verenigingen, bouwfragmenten
9. Rekwisieten
De kerncollectie 1 en 2, beschouwt museum de Scheper als onvervreemdbaar en
alle energie wordt erin gestoken om die collecties aan te vullen, te behouden, te
bestuderen en bij expositie en publiciteit de meeste aandacht te geven. Voor
deze deelcollecties wordt een actief verzamelbeleid gevoerd.
Deelcollecties 3 tot en met 8 zijn wel geen kerncollectie, maar zijn toch van
belang voor de streekgeschiedenis of zijn een dermate complete of aparte
verzameling dat ze voor het museum van bijzonder belang zijn. Voor deze
deelcollecties wordt een passief verzamelbeleid gevoerd. Deelcollectie 9 is slechts
een welkome aanvulling om het museum interessant en aantrekkelijk te maken.
Met de herinrichting van het museum wordt de hiërarchie uit het collectieplan
gevolgd en komen delen van de collectie ook in een nieuw licht te staan. De
schrijverskamer, waar Menno ter Braak aan het werk is, laat ook andere auteurs
zoals Willem Sluiter beter zien. In de afdeling geologie brengen we veel meer
entourage en beleving, zodat de geologische ontwikkeling van de Achterhoek en
Eibergen begrijpelijker en interessanter wordt. De gelaagdheid van het landschap
zal ook weer terugkeren in de archeologie. Daar krijg je, naast belangstelling
voor vondsten, ook meer belangstelling voor het werk van de archeoloog en de
omgeving, waarin die zijn onderzoek verricht. Er komt zo meer aandacht voor
het verhaal dan voor de afzonderlijke objecten.
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3 Exposities en activiteiten
Omdat het museum door corona in december weer gesloten moest worden,
konden enkele activiteiten geen doorgang vinden en kon de expositie van Wim
Izaks alleen virtueel bekeken worden.
- tot en met 16 februari is de expositie naaldkunst Steek voor Steek te zien
geweest.
- het filmfestival van de Historische Kring en Museum de Scheper was dit jaar
op zondag 2 februari en stond in het teken van 75 Jaar Bevrijding, tevens
werd het videoportret over Herman Schepers vertoond.
- het museum verwerft een oude hamerbijl van meer dan 4000 jaar oud, via
een particulier uit Neede, voor de archeologie-collectie.

– i.v.m. de lockdown vanwege corona was het museum enige maanden
gesloten, vanaf 3 juni kon het museum met in achtneming van strikte
maatregelen weer geopend worden.
- in het kader van de Maand van de Geschiedenis met als thema Oost/West
werd de expositie Herinneringen uit een koloniaal verleden ingericht. Van 1
oktober tot en met 7 november.
- ook in het kader van de Maand van de Geschiedenis werd de expositie 75 Jaar
Vrijheid Eibergen ingericht van 3 juni tot en met 7 november.
- vanaf 2 december 2020 tot en met 17 april 2021 was er de expositie Mensen
om me heen van Wim Izaks (1950-1989): abstract – expressionisme.
- tot 1 januari 2021 kon men nog organisaties of personen, die de Achterhoek
op een positieve manier in het voetlicht gebracht hebben, voordragen voor de
Willem Sluiter Prijs (5000 euro en penning). Deze prijs werd in het leven
geroepen en bekostigd door Bennie te Vaarwerk. Het museum heeft zich
hiervoor aan laten melden, maar helaas zonder succes.
- het museum deed mee met Rabo Clubsupport om een deel van de
archeologie-maquettes van de oorspronkelijke behuizing te bekostigen en
ontving 296,41 euro.
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4 Educatie
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 mediatechnieken, 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.
Een voorbeeld van samenwerking met het Assink lyceum is het project dat
we in februari 2019 opgezet hebben n.a.v. “75 jaar vrijheid”. Daarbij gaf
Jochem Blok, een van onze vrijwilligers, met voorbeelden uitleg over de
operatie James.
Op school is door de leerlingen gewerkt aan het project vrijheid. Een
selectie van de werkstukken is te zien geweest op de expositie in het
museum.
Jochem Blok heeft de leerlingen ook meegenomen naar een plek net
buiten Eibergen waar zij konden zien hoe een dropping in de Tweede
Wereldoorlog in zijn werk ging. Zij kregen een stukje geschiedenis mee,
de heer Kemink vertelde een eigen oorlogsbelevenis, zij konden ervaren
hoe het is om met een parachute te lopen en er was te zien wat er
allemaal gedropt werd. Door corona konden niet alle leerlingen hiervan
genieten.
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 programma’s aan, die vaak gekoppeld zijn aan landelijk
georganiseerde thema’s: Museumweek, geodagen, archeologieweek,
Maand van de Geschiedenis en Open Monumentendag.
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5 PR
Naast de algemene PR voor het museum door het jaar heen besteden wij
expliciet aandacht aan al onze activiteiten en wat er verder in het museum
gebeurt. We brengen het proces van herinrichting stap voor stap naar buiten en
besteden aandacht aan nieuwe aanwinsten en momenten waarop wij weer een
prijs binnenhalen of voor een volgende periode de museumregistratie verwerven.
Onze activiteiten bestaan voornamelijk uit wisselexposities, lezingen en
filmvoorstellingen, educatieprojecten en deelname aan regionale, provinciale en
landelijke projecten. Echter, wegens corona zijn alle museumactiviteiten vanaf
maart geannuleerd en is het museum – op een enkele periode na – gesloten.
Wij hebben een persvoorlichter, die de contacten met de media onderhoudt en
de persberichten in de gewenste vorm giet. Zij wordt gevoed door de
deskundigen die achter de expositie, lezing, het project of de manifestatie zitten
en gaat zelf actief op zoek naar het verhaal achter de activiteit. Zij zorgt voor
aankondigingen en verslaat gedenkwaardige gebeurtenissen. Een vrijwilliger zet
vervolgens deze berichten op de website (www.museumdescheper.nl) en op
Facebook. Om het marketing- en PR-beleid uit te zetten en de techniek daarvoor
op peil te houden hebben we deskundige vrijwilligers tot onze beschikking.
Om het museum in deze moeilijke tijden toch onder de aandacht van de (online-)
bezoeker te houden zijn er diverse mediaprojecten opgestart. We vragen hierbij
veel creativiteit van onze PR-groep. Omdat we er met z’n allen van overtuigd zijn
dat we heel goede doelen nastreven, hebben we veel doorzettingsvermogen en
weten we elkaar steeds weer te bemoedigen en te stimuleren.

Middels onze PR de nodige
aandacht in de media
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6 Bestuur, medewerkers en vrijwilligers
Bestuur
Het bestuur van de Stichting museum de Scheper bestond in 2020 uit 5 leden:
voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid

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

Op 1 november 2020 is Gezien Schuur-Kamps opgevolgd in het bestuur door
mevrouw J. Reijgersberg (Jokes) als lid.
Het bestuur heeft in dit jaar, dat beheerst werd door corona, slechts in de
maanden januari, februari, juli, augustus, september en november kunnen
vergaderen i.v.m. de coronaregels.

Medewerkers
Vier vaste medewerkers stonden het bestuur terzijde, waarvan drie als ZZP-er.
Peter Koopmanschap is 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. Ook in 2020 was hij betrokken bij de herinrichting van het museum.
Norbert Eeltink, archeoloog, houdt zich bezig met de archeologische collectie en
heeft een leidende rol bij de herinrichting van de afdeling archeologie.
Gerard Doornbos is bezig met de inventarisatie van de geologische en adviseert
de herinrichtingscommissie.

Vrijwilligers
Naast de vijf bestuursleden, vier medewerkers en de schoonmaakhulp beschikt
het museum al jaren over een groot aantal vrijwilligers. Eind 2020 waren dat er
52, 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 Interne organisatie en communicatie
De samenwerking binnen het museum verliep door de coronamaatregelen
minder soepel dan gewoonlijk.
De maandelijkse bestuursvergaderingen op de dinsdagen konden vaak niet
doorgaan en regelmatig overleg met bestuursleden en de museumadviseur was
ook vaak niet mogelijk.
Iedere dinsdag kon een vrijwilliger dringende werkzaamheden verrichten tussen
9.00 en 17.00 uur.
Ook op donderdagmorgen was daar gelegenheid voor.
De beheerder was wel zo veel mogelijk op de dinsdag, woensdag en donderdag
aanwezig en op vrijdag alleen ’s middags om lopende zaken af te handelen.
De gastvrouwen en -heren (suppoosten) zijn volgens een rooster tijdens de
openingsuren op woensdag, donderdag, vrijdag- en zaterdagmiddag, in de
periodes dat het museum open mocht zijn, aanwezig geweest. Er waren altijd
twee personen aanwezig.
De vrijwilligers zijn van essentieel belang voor het museum. Dat wordt door het
bestuur zeer gewaardeerd. Omdat de vrijwilligers niet uitgenodigd konden
worden op een nieuwjaarsbijeenkomst, hebben zij een presentje thuisbezorgd
gekregen en aan het eind van het jaar kregen zij een kerstpakket.
Om de interne communicatie te stroomlijnen verschijnt er elk kwartaal een
Nieuwsbrief.
De werkgroepen zijn dit jaar niet uitgenodigd in het bestuur. Elke werkgroep
heeft een bestuurslid als aanspreekpunt om dringende zaken te overleggen. De
werkgroep Herinrichting heeft digitaal overleg gehad en heeft via een bestuurslid
het bestuur geïnformeerd over 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
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8 Bezoekers
In 2020 was het museum 13 weken gesloten vanwege de coronamaatregelen en
vanaf maart was het niet mogelijk lezingen te houden en groepen (dus ook geen
schoolklassen) te ontvangen. Uiteraard is dat van invloed geweest op de
bezoekersaantallen.
In 2020 bezochten 704 volwassenen het museum, waarna 413 met een
museumkaart. Er kwamen 20 jongeren, waarvan 14 met een museumkaart, en
42 kinderen. We werden verder bezocht door 45 donateurs en 8 bezoekers
hadden een vrijkaartje. In totaal kregen we 819 bezoekers.

9 Donateurs
Ook in 2020 steeg het totaal aantal donateurs licht. We hebben nu 120
donateurs.

Het blijven huzarenstukjes wat onze
vrijwilligers kunnen maken en maken…
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10 Beheer
De gebouwen en het terrein van het museum zijn eigendom van de gemeente
Berkelland. Stichting museum de Scheper huurt deze onroerende goederen van
de gemeente. Dat betekent dat het stichtingsbestuur zorg draagt voor het
onderhoud van het terrein en het interieur van de gebouwen.
Het onderhoud van de gebouwen is de verantwoordelijkheid van de gemeente.
In 2020 is de buitenkant van de villa geschilderd.
Het onderhoud, zowel binnen als buiten, is in handen van werkgroep onderhoud,
bestaande uit vrijwilligers.
Zij verzorgen diverse kleine onderhoudswerkzaamheden, zowel in de Vuurrever
als in de villa. Er is een overdekte fietsenstalling gekomen en een begin gemaakt
met de herinrichting van een deel van de archeologie.
Verder is de villa intern bijgeschilderd.
Het schoonmaken van de gebouwen werd gedaan door de beheerder en
vrijwilligers. Zij werden bijgestaan door een medewerkster van een
schoonmaakbedrijf voor 2,5 uur in de week.

..en met plezier.

14

Jaarverslag

Museum de Scheper 2020

11 Externe contacten
Museum de Scheper onderhoudt contacten met diverse organisaties en
instellingen.
Coöperatie Erfgoed Gelderland
Het museum is lid van de coöperatie, bestuursleden of de museumadviseur
bezochten de digitale bijeenkomst.
Ook was er contact over de registratie en digitalisering van objecten .
In 2020 zijn we overgegaan van programma Adlib naar het programma Memorix.
De textielwerkgroep heeft digitaal vergaderd met een aantal musea uit
Gelderland die een kledingcollectie hebben.
Museumvereniging
We zijn lid van de Museumvereniging en mensen met een museumkaart hebben
gratis toegang tot het museum.
Gemeente Berkelland
Met de gemeente Berkelland is regelmatig contact. Gerran Protzman was een
deel van het jaar contactpersoon voor het museum, maar werd later vervangen
door Roy Oostendorp. Voor het onderhoud hebben we contact met de heer
Koertse. Inge Waarlo, omgevingsmedewerker van de gemeente heeft een
rondleiding gehad in het museum.
Historische Kring Eibergen ( H.K.E. )
Het jaarlijkse overleg en ook het filmfestival, dat we samen organiseren, is
vanwege de corona niet doorgegaan. De collectie bidprentjes en een deel van de
krantenknipsels van het museum zijn overgedragen aan de HKE in het kader van
centralisatie van de beide collecties.
TIP InEibergen
Bij de TIP InEibergen liggen folders van het museum en flyers van de
tentoonstellingen en hangen onze posters.
De activiteiten van het museum worden ook vermeld op de website van TIP
InEibergen
Media
Het museum onderhoudt, contacten met de media, via onze persvoorlichter
Jokes Reijgersberg. In de TC Tubantia, De Gelderlander, Achterhoeks Nieuws,
Nieuws uit Berkelland, de Vakantiekrant en diverse andere media verschijnen
regelmatig artikelen over het museum.
Omroep Gelderland weet het museum ook te vinden, er zijn opnames gemaakt
van de expositie 75 jaar Vrijheid.
Twee bestuursleden zijn naar Arnhem geweest en hebben een toelichting
gegeven bij een film uit de jaren 60 over het dorp Eibergen, die later in het jaar
uitgezonden is.
Voor Radio Gelderland is Reneé Arendsen geweest en heeft aandacht besteedt
aan de hamerbijl en een boekje over Menno ter Braak.
Arie Burggraaf houdt de website van het museum bij en samen met Anneke
15
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Schelfer verzorgt hij de Facebookpagina.
De Ziekenomroep Groenlo ( Z.S.O.M.) heeft de expositie 75 jaar Vrijheid gefilmd
en de film is vertoond in de Molenberg.
Stichting Hacron/Hameland
De penningmeester van het museum heeft contact met de Hacron over de
beheerder, die bij het museum gedetacheerd is.
Overige contacten
Veel contacten, zoals met de scholen en Stichting Muziek en Kunstwijs gingen
niet door vanwege corona. Ook bezochten de busmaatschappijen het museum
niet.

De corona heeft een behoorlijke
stempel gedrukt op 2020.
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12 Schenkingen en bruikleen
-

5 briefjes van f 2.50, 1 gulden Juliana,1 gulden Beatrix, 2x 5 gulden Beatrix
textiel-, voedsel-, en brandstofbonnen
handwerkjes lagere school omstreeks 1902
boeken en kussensloop
oude ansichtkaarten van Eibergen
tijdschriften, boekje en handwerkvoorbeelden plm. 1855
kostuum en doopjurk, rond 1900
steekwagen van de ABTB, voor intern gebruik, rond 1930
3 schietspoelen ( Schuttersveld ) en 1 spil van spinnerij ( Tubantia )
schakelkast uit werkplaats Heuvelsland en ter Heurne, plm. 1830, 1 dok voor
vijlen, zaag en kortijzer
- Collectie naaigerei, geschiedenis van naaigerei ( gebruikt voor lezingen ) met
gehaakte, gebreide en geborduurde voorbeelden. En een grote verzameling
vingerhoedjes.
- hoge hoed en knipmutsen
- veldsmidse
- keulse pot, oorspronkelijk uit boerderij de Vuurrever
- leesmethodes en leesboekjes , begin 1900
- gietijzeren pan met koperen deksel, gebruikt door de laatste bewoner van de
Vuurrever
- koperen bord,- beker, - bonbonschaaltje en – rechaud, schaatsen en
koekoeksklok
- Midwinteraovond , boek van Hendrik Odink, met geschreven opdracht van de
schrijver
- oorlogsmaterialen, muntjes (Nederlands), weegveer, trouwboekje, foto’s en
folders
- kistdeksel, kris, kapmes, beker, foto’s en teksten, van 1947 tot 1950 in Indië
geweest
- 2 wajangpoppen en een herinneringsplaquette van 25 jarig huwelijk
- bleekpost en stickers van de Bloemensymfonie
- 4 knipmutsen, zwarte sjaal, tasje met zilveren beugel en een beursje
- koffieservies met afbeelding van Het
Vinkennest, huis aan de Kormelinkweg uit
1958 (zie foto) en een merklap
- timmermansgereedschap, gebruikt in de
jaren ‘30
- foto’s en films met als onderwerp
elektriciteit, plm. 1920
- diverse schorten
Vinkennest, geschilderd op een kop
met schotel als huwelijksgeschenk.
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13 Plannen
Wat betreft de herinrichting wordt in 2021 het eerste deel van de archeologie, de
prehistorie, afgerond en wordt een start gemaakt met het tweede deel: de
archeologie van na de Romeinse tijd.
We hebben voor de 2e helft van 2021 drie exposities gepland.
- Köppe kiek’n toont foto’s van Eibergse en Rekkense verenigingen uit de jaren
1920-1960; deze tentoonstelling wordt nog aangevuld met een kleine expositie
ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Plaggenmeijers uit Rekken.
- Een expositie gewijd aan de collectie Veldink, een grote collectie
handwerkmateriaal.
- Een expositie met schilderijen van de Eibergse schilder Abbink.

Een greep uit de exposities
die in 2020 ondanks alle
beperkingen deels nog
doorgang konden vinden.
Dan wel digitaal.
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