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Woord vooraf 

 

Graag presenteren we u het jaarverslag 2019 van Stichting Museum De Acht 
Zaligheden. 
Een jaar waarin ons veertigjarig jubileum werd gevierd en er extra aandacht was 
voor 75 jaar bevrijding WOII middels Brabant Remembers. Dit leverde mooie 
tentoonstellingen en druk bezochte activiteiten op. We kunnen terugkijken op een 
geslaagd jubileumjaar.  
 
Over de plannen voor de toekomst van het museum werd veel gesproken en 
geschreven. Het rapport met de bevindingen van RaadSaam Erfgoedprojecten - 
uitgebracht in opdracht van de gemeente Eersel - heeft aanknopingspunten 
opgeleverd voor verdere verkenning. Ook nu weer in nauwe samenwerking met de 
gemeente. We hadden gehoopt in 2019 de eerste stappen te kunnen zetten in de 
vervolgaanpak. Helaas laat dit vanwege de verdiepende onderzoeken nog even 
op zich wachten. Het streven is nu in 2020 een beslissing voor de 
toekomstplannen van het Kempenmuseum te kunnen nemen. 
 
De doorlichting van de interne organisatie door DINZET en in vervolg hierop het 
uitwerken van de bevindingen door twee werkgroepen heeft geleid tot het 
actualiseren van de organisatiestructuur. 
Implementatie hiervan zal gedurende het komende jaar zijn beslag krijgen.  
.  
 
 
Eersel, 
maart 2020 
 
 
 
 
A. van Hout      H. van der Aalst 
Voorzitter      waarnemend conservator 
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Bezoekers 

 

Verheugd constateren we een stijging van 21% in het aantal bezoekers ten 
opzichte van 2018.  
Deze groei werd met name gerealiseerd door museumjaarkaarthouders en door 
bezoekers van de evenementen. Zeker onze jubileummarkt op 14 april scoorde 
erg goed met een bezoekersaantal van boven de 1200.   
 
Feiten & Cijfers: 

bezoekers totaal 15.878 
waarvan 
evenementen 2.541 
museumjaarkaarthouders 3.296 
 
20.698 bezoekers aan de website  
26.815 afgelegde sessies  
70.481 bekeken pagina’s  
595 volgers op Facebook 
248 volgers op Twitter 
500 ontvangers van de museumnieuwsbrief 
 
 

Bezoekers van het Kempenmuseum laten regelmatig opmerkingen achter in ons 
gastenboek. Hierbij enige reacties: 

 Het was grandioos, de moeite waard om terug te komen. 

 Basisschool de Leilinde heeft weer genoten van jullie vriendelijke ontvangst en 
fantastische uitleg. 

 Onverwacht met de neus op de feiten gedrukt door een prachtige prenten en 
kaartententoonstelling. Zéér boeiend en nostalgisch. Heerlijk museum vol 
attributen die het verleden deden herleven. Als het wat beter wordt komen we 
graag nog eens terug om ook de tuin te bewonderen.                                

 Namens de Nederlandse Kampeerauto Club wil ik u bedanken. Onze leden 
hebben van de excursie genoten en waardeerden het enthousiasme en de 
kundigheid van de rondleiders. 

 Dit is een bijzonder sympathiek museum. Op lichtvoetige wijze worden we 
geleid door de donkere en moeilijke tijden waardoor de Kempen geworden zijn 
wat het nu is. Een zeer authentiek deel waar het heel goed toeven is. 

 Bijzondere ervaring, even terug naar onze jeugd of van onze ouders. Top, hou 
het s.v.p. in stand.                                     

 Wat een leerzaam museum “PRACHTIG” Mooie opstelling. Zeker de moeite 
waard om het nog eens te bezoeken.  

 Mooie portretten van de Eerselse mens.  
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Arrangementen 

 

In het aanbod van het Kempenmuseum zijn er voor groepen verschillende 
interactieve arrangementen om het museum en de omgeving te ontdekken.  
Met de  busarrangementen: ‘Smokkelroute’, ‘Teuten en landlopersroute’ en 
‘Kerken en kapellekesroute’ worden de bezoekers na een museumbezoek door 
het landschap van de Brabantse Kempen gevoerd onder leiding van een gids.  

Omdat de generatie die op stap gaat met een bus afneemt, zijn er ook 
arrangementen voor kleine en grote groepen. Zo is er de ‘Smokkelwandeling’, het 
“Rondje Eersel” op de fiets, of de creatieve activiteit ‘Goed geboerd’ met bezoek 
aan een veeboer. Verder is er nog de ‘Museumsnuffel’, een interactieve 
speurtocht voor families en bedrijfsuitjes.  
In de arrangementen wordt vaak samengewerkt met ondernemers vanuit de 
Kempen.  
 
In 2019 werd het aanbod uitgebreid met een tweetal nieuwe activiteiten. 

Samen met pluktuin ‘De Tinteltuin’ in Eersel werd “De Kempentintel” ontwikkeld. 
Na ontvangst in het Kempenmuseum en het beleven van hoe het leven van de 
arme Kempische keuterboer in 100 jaar is veranderd, kan er worden na-getinteld 
in de Tinteltuin-horeca met een overheerlijke lunch en uiteraard een bezoek aan 
de bloementuin. 
 
Het ‘Zalig Rondje’ werd opgezet in samenwerking met Streekrestaurant de 
Hofkaemer, Bergeijk en Taverne d’n Ouwe Brandtoren, Reusel. Na een bezoek 
aan het museum gebruikt de bezoeker een streekbrunch bij Streekrestaurant De 
Hofkaemer te Bergeijk  en vervolgens gaat men naar Taverne d’n Ouwe 
Brandtoren te Reusel om actief bezig te zijn met o.a. boogschieten en diverse 
folkloristische spelletjes. Ook kan men een begeleide wandeling door de mooie 
streek maken of een excursie naar de bijenhoudersvereniging.  

 

 

 

  

http://www.streekrestaurant.nl/
http://www.streekrestaurant.nl/
http://www.ouwe-brandtoren.nl/
http://www.ouwe-brandtoren.nl/
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Tentoonstellingen  
 

In voorbije jaren heeft het Kempenmuseum door zijn vele interessante exposities 
ruime bekendheid gekregen. Regionaal, maar ook landelijk. Leidraad is steeds: 
laten zien, dat er een doorlopende lijn is van verleden naar heden. Die lijn 
koesteren we en is zichtbaar in de vele exposities die in 2019 werden ingericht. 
 
-  Hertogdom Brabant in kaart en prent  
  Historische landkaarten en prenten tot 1800 

12 januari t/m 31 maart  
Tot het einde van de zgn. Ancien Régime (1795) zijn er tal van kaarten van 
Brabant gemaakt. Deze tentoonstelling gaf daarvan een fraai overzicht. De 
oudste te bekijken kaarten dateerden van 1536. De expositie werd 
georganiseerd in samenwerking met historicus Mathieu Franssen en Stichting 
Historische Cartografie van de Nederlanden.  
 

-  Rembrandts in het Kempenmuseum 
  6 t/m 21 april 

De oproep van het Rijksmuseum, om mee te doen aan de expositie ‘Lang Leve 
Rembrandt’ leverden zo’n 9.000 inzendingen op.  
Als voorproefje voor de grote tentoonstelling in het Rijksmuseum deed ook 
Kempenmuseum De Acht Zaligheden een oproep om de Kempische 
Rembrandts in de schijnwerpers te zetten tijdens de Nationale Museumweek. 
Het aantal Kempische aanmeldingen was overweldigend. Door een deskundige 
jury werden ruim 40 inzendingen geselecteerd en tentoongesteld. De 
inzendingen varieerden van een moderne versie van een van zijn werken tot 
een ‘echo’ van zijn kunst zoals zijn kleurengebruik, gevoel voor dramatiek en 
lichtwerking. 
 

-  Van gesponnen draad naar hedendaags gewaad 
  22 april t/m 25 augustus 

Deze tentoonstelling liet zien hoe de arme huisnijverheid van het weven zich 
heeft ontwikkeld. In het onderwijs van zo’n 100 jaar geleden leerden meisjes  
linnengoed en een eigen garderobe naaien. Maar naast deze praktische, 
huishoudelijke toepassingen ontstonden in koude, lange winteravonden ook 
fraaie handwerken. In de huidige tijd sturen nieuw technische ontwikkelingen 
niet alleen moderne naaimachines en 3D-printers aan, maar inspireren ook 
moderne ‘designers’. Agnes van Dijk is zo’n ontwerper. Zij stelde een aantal 
heel bijzondere creaties tentoon. Een bijzondere expositie in een bijzonder jaar: 
een overzicht van mooie objecten uit de eigen collectie van het 40-jarige 
Kempenmuseum, samen met bijzondere hedendaagse creaties. 

 
-  Bedevaart naar Werbeek 

17 t/m 30 juni 
Het is een oude traditie om op bedevaart te trekken naar de kapel van Onze-
Lieve-Vrouw ter Sneeuw in Werbeek. Sinds de 17de eeuw trekken 
immers Nederlandse bedevaarders uit de dorpen Eersel en Veldhoven naar het 
Belgische bedevaartsoord. De pelgrims uit Eersel doen dit jaarlijks op de laatste 
zaterdag van juni. Enkele honderden Eerselnaren gaan dan met auto, fiets of te 
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voet richting Retie. In de tentoonstelling werd een beeld gegeven van de vele 
jaren bedevaart middels foto’s en attributen. 

 
-  Jaren die we niet vergeten   -  Brabant Remembers 

31 augustus t/m 8 december 
 Deze tentoonstelling stond in het teken van 75 jaar Bevrijding Brabant. De 

diverse gemeenten in Brabant gaven op eigen wijze aandacht aan de 
gebeurtenissen van 75 jaar geleden. Het Kempenmuseum sloot zich daarbij 
aan en vond een passende invulling in de gebroeders Jan en Janus Hoeks. Zij 
werden door de Duitsers in 1944 in de allerlaatste weken voor de bevrijding van 
Brabant, geëxecuteerd in Kamp Vught, omdat zij onderdak hadden geboden 
aan twee onderduikers. Na de oorlog werd er een straat in Eersel naar hen 
vernoemd (Gebroeders Hoeksstraat). Ook was er informatie te vinden over 
voedselschaarste en -distributie in de oorlog, over onderduik/verzet en 
vliegtuigcrashes die in de Kempen plaatsvonden. Daarnaast waren er diverse 
gebruiksvoorwerpen en militaire objecten uit oorlogstijd te bekijken, zoals 
uniformen van Nederlandse, Duitse en Amerikaanse soldaten. 
Eén van de pronkstukken van de expositie was het ‘oranje rokje’-gemaakt van 
crêpepapier- dat Tiny Konings droeg tijdens de bevrijding van Eindhoven. Zij 
werd in dit kledingstuk gefotografeerd door Amerikaanse militairen. Later 
verscheen deze foto op de voorpagina van het Nederlandstalige tijdschrift Kijk, 
dat in het jaar na de bevrijding door de Amerikanen in ons land werd 
uitgegeven.  

 
- Schon Eerselse portretten  
 13 november t/m 5 januari 
 Er wordt gesproken van een Schon portret als het gaat over een bijzonder 

persoon, over wie nog regelmatig gesproken wordt.  
In het kader van het veertig jarig jubileum werden tal van deze schon portretten  
van bekende Eerselnaren verzameld. Portretten die herinneringen oproepen 
aan een rijk dorpsleven.  

 De foto’s werden op thema bij elkaar gezet, zoals feesten, boerenleven, 
onderwijs en gemeente. 
Vanuit de Eerselse bevolking was er veel belangstelling voor deze 
tentoonstelling. Een mooie afsluiter voor het jubileumjaar.  

 
- De Wereld van Kerst  

15 december t/m 6 januari 
Mevrouw Anneke van der Weijst bezit een collectie kerststallen van over de 
hele wereld. De mooiste, interessantste, kleinste, prachtigste exemplaren 
werden gedurende de kerstperiode tentoongesteld in het Kempenmuseum.  

- Beeldentuin 
Gedurende de maanden juni t/m oktober werden in de kruiden- en bloementuin 
beelden tentoongesteld.  

 juni - keramieken beelden van Carin Schoe; 

 juli en augustus - Ann Dierckx uit Beerse België met minimo’s: kleine witte 

beeldjes vol emotie; 

 september en oktober – beelden in speksteen van Lia van Gils. 
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Activiteiten 
 

Er was weer een scala aan activiteiten. Op herhaling in het aanbod waren de 
middagen speciaal voor de museumkaarthouders bij o.a. de tentoonstelling 
Hertogdom van Brabant. Wederom een groot succes, zulke middagen krijgen dan 
ook een vaste plek in het aanbod van activiteiten.    

Nieuw in 2019 was Kunst in de museumtuin (voorheen kunst aan de Markt). 
Vanwege het afstoten van deze activiteit door Stichting Promotie Eersel heeft het 
Kempenmuseum dit initiatief overgenomen. Op een aantal zondagen waren 
diverse kunstenaars actief in de tuin. Deze dagen was de tuin voor 
belangstellenden gratis toegankelijk, echter zonder de museumgebouwen te 
bezoeken.    
 

-  Opening jubileumjaar  
 Op zaterdag 13 april was er ter gelegenheid van de opening van het 

jubileumjaar een receptie voor genodigden en, medewerkers. De burgemeester 
van Eersel dhr. Vos stak de loftrompet en dhr. van Hout, voorzitter 
Kempenmuseum schetste de toekomstplannen. Muziekvereniging De Goede 
Hoop bracht een feestelijke serenade. Een waardige opening van het 
veertigjarig jubileum.  

 
-  Kunstmarkt  
 Zondag 14 april was de traditionele Kunstmarkt. In verband met het veertigjarig 

jubileum dit jaar nog grootser en indrukwekkender. De bezoekers werden via 
de speciale ingang ontvangen, waardoor een ontmoeting met de 
indrukwekkende creaties van kunstenares Agnes van Dijk daarbij welhaast 
onontkoombaar was. Op het museumterrein stonden meer dan 50 
kraamhouders te trappelen om hun werk te tonen. Alsof dat niet genoeg was 
waren er diverse kunstenaars live aan het werk! Zo werd er geschilderd en 
gebeeldhouwd. Uiteraard werd er ook ruime aandacht besteed aan de 
inwendige mens met heerlijke hapjes en drankjes. En ook de museumbakkers 
bakten heerlijke broodjes. Dit alles omlijst met muzikale klanken van 
KrankJorum en De Trom. Zo’n 1250  bezoekers wisten de weg naar het 
museum te vinden. 

 
- Kunst en Curiosa 

Samen met kunsthandel Art Dumay uit Nuenen en KBO Eersel werd er op 
zaterdag 11 mei een kunst & curiosa evenement georganiseerd.  
De taxateurs Paul Dumay, eigenaar van kunsthandel Art Dumay, Paul Willems 
en Karel Greven taxeerden de meegenomen kunst- en antiek-objecten, 
waaronder schilderijen en tekeningen, maar ook boeken, juwelen, porselein en 
ander kleingoed. Iedereen die altijd al wilde weten wat het verhaal achter het 
geërfde of bewaarde object is kon deze dag terecht. Het was een drukte van 
belang en een zeer geslaagde middag. 
 

-  Zalige zondag  
op zondag 17 juni doorstonden zo’n 204 bezoekers de extreme hitte en genoten 
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van de dansen van Sidanza, de uitvoerende kunstenaars van ‘Kunst in de 
museumtuin’, oude brommers, een lenteproeverij…. en meer! 

 
 -  Op zondag 23 juni werd door de heer Jack Bijnen een lezing verzorgd rondom 

de bedevaart naar Werbeek. De middag werd opgeluisterd met gezellige 
muziek.   

 
-  Een kleinschalige zomerproeverij werd op 28 juni verzorgd door de vrijwilligers 

van de kookgroep. Allerlei heerlijke gerechten met ingrediënten uit de eigen 
moes- en kruidentuin.  

 
- voor de Back Yard Classics georganiseerd door Stichting Bibberblues op 

zondag 1 september stelden we onze museumtuin weer open. Ook waren er 
optredens in de koffieschop. Het was een drukbezochte middag zo’n 470 
bezoekers genoten van ‘The Blues’.  
 

-  De Jubileummarkt op zondag 8 september was zéér geslaagd. Meer dan 40 
kramen met een divers aanbod, verschillende demonstraties, rondleidingen 
door opper-gids Hendrik van der Aalst, de sfeervolle muziek van Kevin & 
Lindsey, en zeker niet te vergeten de heerlijke pannenkoeken en soep zorgden 
ervoor dat zo’n 950 mensen de markt bezochten. 

 
- Op zondag 15 september werden op de Open Monumentendag in 

samenwerking met TIP Eersel en de Muzenval kleinschalige activiteiten 
aangeboden. In de museumtuin waren ouden ambachten te zien zoals 
kantklossen, sigaren maken en spinnen. De kinderen konden zich uitleven op 
de Oudhollandse spelen en knutselen met oude fietsbanden. Ook waren deze 
dag de kunstenaars van ‘Kunst in de museumtuin’ actief. Een geslaagde dag 
waar zo’n 450 bezoekers het nieuwe terras konden uittesten en smulden van 
appelflappen en… worstenbroodjes. 

 
-  De avondkerstmarkt op vrijdag 20 december trok ongeveer 330 bezoekers. Er 

was een geweldige sfeer met sierverlichting en vuurkorven. De standhouders 
waren divers. De werden bezoekers voorzien van de nodige consumpties, door 
de broodjesbakkers en oliebollenbakker. De avond werd muzikaal opgeluisterd 
door Con Brio uit Vessem. 
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Educatie 

In 2019 hadden we een aantal zeer geslaagde activiteiten gericht op jeugdige 
bezoekers wel of niet in relatie tot een lopende tentoonstelling.  
 
- speurtocht  museum  - zoek de kaarten van de Acht Zaligheden  

carnavalsweek 
In de tuin van het museum waren carnavalsmaskers verstopt. Zo’n 30 kinderen 
kwamen zoeken en vonden de maskers. 

 
- Er zit muziek in het Kempenmuseum 

Op 1 mei kwamen 70 kinderen met 45 ouders muziekinstrumenten knutselen, 
proeven en spelen.  
 

- Schatgraven, de Zingende knoop….. en nog véél meer 
In de zomervakantie op 10 en 24 juli, 7 augustus waren de kindermiddagen 
‘spelen en doen’.  
Kinderen kwamen hinkelen met brits, als snelste kloslopen, knopen laten 
zingen, knutselen met hout en stenen. En na al die inspanning hadden ze wel 
trek in…. poeliepek. En na zoveel leuks gingen ze ook nog naar huis met een 
keigaaf diploma op zak. 
 

- Op woensdag 16 oktober was er een kindermiddag Spelen in vrijheid in het 
kader van de tentoonstelling Brabant Remembers. 
Als echte militairen knutselden ze een tank en namen ze plaats in een echte 
oude legerjeep. Veel tevreden snoetjes. De geplande stormbaan kon vanwege 
het slechte weer niet doorgaan. 

 
- Een traditionele St. Maarten-optocht  was er op 11 november. Zo’n 40 

kinderen knutselden een lampion en trokken in optocht achter St. Maarten te 
paard het dorp rond.  

 
Naast de speciale kindermiddagen namen in 2019 ruim 850 kinderen deel aan de 
basisschoolprojecten binnen het Kempenmuseum. Deze leerlingen waren van 14 
scholen voor “Jet en Jan jong” en 6 scholen voor “Overgisteren”.  
 
Op 27 maart en 2 april bezochten de kinderen van ZMLK De Groote Aard ons 
museum.  
 
Ook was er contact met het  voortgezet onderwijs. Het Rythovius college 
presenteerde een door hen ontwikkelde app in het Kempenmuseum.  
 
Samen met de Volksuniversiteit Eersel zijn er initiatieven genomen om de cursus 
‘Kempenkennis – ontdek je dorp’ te ontwikkelen. Een cursus om inwoners van 
Eersel, mensen uit de Kempen, toeristen en belangstellenden op een actieve 
manier te leren over het heden en verleden van de gemeente Eersel en 
omliggende dorpen in de Kempen. De cursus omvat een viertal thema’s en zal in 
2020 in het aanbod van de volksuniversiteit worden opgenomen. 
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Collectie 

De Acht Zaligheden, een cultuurhistorisch museum, gevestigd in een Kempische 
langgevelboerderij, waar tot 1974 het boerenbedrijf nog daadwerkelijk werd 
uitgeoefend,  laat de bezoekers kennis maken met de geschiedenis van de 
Kempen in de periode 1850-1960. Hiertoe zijn zo’n 6000 objecten en voorwerpen 
bijeengebracht welke wisselend tentoongesteld worden in het woongedeelte, de 
voormalige binnen schuur en koeienstal, de bovenverdieping en de buitenschuur. 
Op de bovenverdieping ligt het accent op de agrarische sector. In de voormalige 
binnen schuur zijn een aantal thema’s verder uitgewerkt.   
 
De commissie cultuur helpt de conservator bij de museale invulling van het 
museum, waaronder het conserveren, registreren, digitaliseren en archiveren van 
de collectie en het organiseren van tentoonstellingen. 
 
In het kader van het 40-jarig jubileum werd het weefgetouw weer in de 
museumboerderij geplaatst. Tijdens de diverse evenementen werd hier het weven 
gedemonstreerd. De Wagenmakerij werd opnieuw geïmpregneerd en in orde 
gemaakt. En werd er op  de binnenplaats een ouderwetse poepdoos geplaatst.  
 
Een bijzonder aanwinst dit jaar voor de collectie betreft het ‘Oranje 
bevrijdingsrokje’. Dit rokje gemaakt van crêpepapier met een band van de 
Nederlandse vlag en de tekst ‘Leve de koningin’ werd door mevrouw Tiny Konings 
gedragen tijdens de bevrijding in september 1944. Een Amerikaanse fotograaf 
zette haar destijds op de foto. 
Toen Tiny vorig jaar overleed, zochten haar kinderen, beiden woonachtig in Zuid-
Afrika, een goede plek voor het rokje dat ze altijd goed bewaard hebben. Er 
kwamen reacties van meerdere musea met een pleidooi voor plaatsing.  
“We zijn erg trots op het rokje", zegt Henk Konings. ,,Het gezin van mijn zuster 
heeft, voordat het emigreerde naar Zuid-Afrika, in Eersel en Riethoven gewoond”.  
Tiny’s broer Henk Konings uit Bergeijk besloot het rokje aan het Kempenmuseum 
te schenken. Waar het Kempenmuseum dan weer bijzonder blij en trots op is. Het 
rokje heeft een permanente plek in het museum gekregen.  
 
 
 
Kempencollectie 

In de regio Kempenland bevinden zich een aantal musea en heemkundekringen, 
die zich bezighouden met de cultuurhistorie van de streek. Deze organisaties 
hebben met elkaar de wens uitgesproken om in overkoepelende zaken meer 
samen te werken, zodat de zichtbaarheid en de beleving van het Kempisch 
erfgoed verstrekt zal worden.  
Kempenmuseum De Acht Zaligheden, heeft het initiatief genomen voor dit project 
en is met Erfgoed Brabant in gesprek gegaan over de wijze waarop die 
samenwerking gestalte zou kunnen krijgen.  

De eerste overkoepelende zaak die de organisaties in gezamenlijkheid willen 
oppakken is het collectiebeleid. Elk van de organisaties verzamelt objecten die 
van betekenis zijn voor de cultuurhistorie van de Kempen. En elk van de 
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organisaties heeft te maken met collecties en objecten die ooit in het museum of 
bij de heemkundekring zijn beland, maar die eigenlijk niet echt passen, of die ook 
al op veel andere plaatsen bewaard worden. Elke organisatie heeft stukjes van 
dezelfde gezamenlijke verhalen. De wens is om alle collecties en verhalen als een 
geheel te bezien. Een gezamenlijk collectieplan vormt hiervoor de basis 
bestaande uit een beschrijvend en richtinggevend deel.  
Tijdens de realisatie van het gezamenlijke collectiebeleid en het opleveren van het 
collectieplan, is het nodig structureel een coördinator te benoemen die de leiding 
neemt in de uitvoering.  
Voor het uitvoeren van de Kempencollectie is een bijdrage gevraagd van de 
Provincie Noord-Brabant. En een aanvullende financiering vanuit het Mondriaan-
fonds.  
Beide bijdragen zijn in 2019 toegekend, zodat er inhoudelijk aan de slag kan 
worden gegaan.  
Vanwege de grote betrokkenheid bij het project - temeer ook omdat het 
beschikbare budget bij het Kempenmuseum is ondergebracht – hebben we het 
initiatief genomen samen met de betrokken musea en heemkundekringen te 
komen tot een project-start. De eerste aanzet hiertoe is gedaan. Verdere 
uitwerking van het beleid zal in 2020 geëffectueerd gaan worden.  
 
 

Samenwerking Eicha museum 

In het najaar werden we benaderd door het Eicha museum uit Bergeijk. Ze hadden 
organisatorisch en bestuurlijk de nodige problemen en zochten raad en advies bij 
het Kempenmuseum. Er werd gesproken over intensieve samenwerking en zelfs 
over fusie van beide musea. 

Het bestuur van het Kempenmuseum heeft samen met het bestuur van Eicha 
bekeken welke mogelijkheden er waren zowel op locatie in Eersel als in Bergeijk.  
Na verschillende ontmoetingen en besprekingen werd afgesproken dat het Eicha 
museum eerst zelf haar lange termijn strategie zou bepalen. Uiteindelijk heeft dit 
geresulteerd in het inrichten van een werkgroep die zich bezig gaat houden met 
een doorstart van het Eicha museum in het Teutenhuis in Bergeijk. Daarbij wordt 
er nauw samengewerkt met het bestuur van Kempenmuseum De Acht 
Zaligheden. 
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Promotie  

Naast veel publiciteit in week- en dagbladen kwam afgelopen jaar de regionale 
Kempen TV een 4-tal opnamen maken. Tijdens de jubileumviering op 13 april en 
de Kunstmarkt op 14 april kreeg het Kempenmuseum ruim aandacht. Verder 
maakten ze in mei een reportage over de tentoonstellingen ‘Rembrandts in het 
Kempenmuseum’ en ‘Van gesponnen draad naar hedendaags gewaad’. In 
december toonde ze een impressie van de tentoonstelling ‘Schon portretten’ en 
kreeg Henk van de Klundert de gelegenheid wat meer hierover te vertellen.  
 
Ook werd er dit jaar contact gelegd met ASML in Veldhoven. Dit bedrijf heeft veel 
buitenlandse werknemers die ook ontspanning en vertier zoeken in de vrije dagen. 
Hiertoe hebben we een International Integration Support Programma (IISP) 
ontwikkeld waarmee we de buitenlandse bezoekers in de gelegenheid stellen 
kennis te maken met het leven en werken in de Kempen. De brochures, zaal- en 
dvd-teksten zijn hiertoe vertaalt in het Engels en het Duits. 
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De organisatie 
 
De Acht Zaligheden een cultuurhistorisch museum gevestigd te Eersel, is 
opgericht in 1979 en sinds 2002 landelijk geregistreerd. 
Bij de heropening in juni 2014 werd de gebruiksnaam “Streekmuseum De Acht 
Zaligheden” gewijzigd in “Kempenmuseum De Acht Zaligheden”. 
 
Het Stichtingsbestuur van het Kempenmuseum bepaald in samenspraak met de 
conservator het beleid. Het bestuur bestaat uit 7 leden. Het is niet gelukt de 
secretaris te vervangen. De oud-secretaris ondersteunt waar nodig het bestuur 
met verslaglegging en ander secretarieel werk. Er wordt nog steeds gezocht naar 
opvolging voor deze functie. Het bestuur ervaart dat het steeds moeizamer wordt 
geschikte bestuursleden te vinden. 
De oud-conservator Hendrik van de Aalst is aangesteld als vaste adviseur van het 
stichtingsbestuur. 
 
Het museum heeft twee medewerkers in loondienst. De conservator, de heer Sies 
Vonk voor 32 uur. Hij is o.a. belast met de dagelijkse leiding, de museale inrichting 
en uitvoering van het vastgestelde beleid. Mevrouw Riny Bullens ondersteunt hem  
binnen haar taakomvang van 24 uur. In 2019 is de heer Vonk geruime tijd afwezig 
geweest. Per 1 december 2019 heeft hij zijn functie van zakelijk leider/conservator 
neergelegd. Hij was toe aan nieuwe uitdagingen en vindt deze binnen de 
organisatie van Erfgoed Brabant. 
Gedurende de vijf jaar dat hij zich met enthousiasme heeft ingezet voor het 
Kempenmuseum, zijn er door hem een aantal mooie projecten gerealiseerd.  
Het bestuur beraadt zich over het opnieuw invullen van de functie zakelijk 
leider/conservator. Tot hier meer duidelijkheid over is zal de heer Hendrik van de 
Aalst als waarnemend conservator de museale taken voor zijn rekening nemen. 
De zakelijke leiding zal worden waargenomen door mevrouw Riny Bullens en de 
heer Guus Donders, vicevoorzitter. Voor onderhoud van het interieur is een extern 
bedrijf ingehuurd.   
Het museum beschikt daarnaast over een enthousiaste groep van zo’n 90 
vrijwilligers die binnen verschillende commissies en clusterverbanden horeca, 
bouw, tentoonstelling, collectiebeheer, evenementen, tuin, educatie, subsidies, 40-
jarig bestaan, beeldentuin. Daarnaast blijven er de clusterverbanden: onderhoud, 
gidsen, Jet-en-Jan-jong, schop, winkel en receptie. 
De vrijwilligers komen niet alleen uit Eersel komen maar uit verschillende 
kempische dorpen. Dit benadrukt nog maar eens de regiofunctie van het 
Kempenmuseum.   
Afgelopen jaar namen we om diverse reden afscheid van een aantal vrijwilligers 
maar was er gelukkig ook weer voldoende nieuwe aanwas.  
Veel van de vrijwilligers en ook bestuursleden draaien gedurende het jaar een 
aantal weekenddiensten. Het museum kan daardoor in de weekenden en met de 
feestdagen open zijn, met uitzondering van Eerste kerstdag, Nieuwjaarsdag en het 
carnavalsweekend 
 
Stichting Museum De Acht Zaligheden heeft regels vastgelegd in een 
huishoudelijk reglement en het vrijwilligersstatuut. Met de vrijwilligers wordt een 
vrijwilligersovereenkomst gesloten.  
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In het kader van de AVG is er een privacyreglement opgesteld. Tevens zijn op de 
website een cookie- en privacyverklaring geplaatst.  
Het beleidsplan museum de Acht Zaligheden werd herschreven, het heeft enige 
vertraging opgelopen in verband met de gesprekken met de gemeente inzake de 
toekomstplannen. Bij het verschijnen van dit jaarverslag ligt er een concept 
beleidsplan 2020-2024 op tafel. 
 
Samenstelling stichtingsbestuur 31 december 2019 
Hout, Ad van - voorzitter 
Donders, Guus - vice-voorzitter 
Vacant  - secretaris 
Kouwenberg, Jack - penningmeester, 
Bierens, Ad – lid 
Klundert, Henk van de - lid 
Mattheijssen, Wiek – lid 
Weijst, Gerrit van der – lid 
 
Naast het Kempenmuseum is ook de Stichting de Vrienden van het 
Kempenmuseum actief. De Vrienden beheren het donateur- en sponsorbestand 
en werven nieuwe donateurs en sponsoren.   
Het museum kan voor museale investeringen een beroep doen op de Vrienden.  
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Financiële gegevens  

 
Staat van baten en lasten*  
 

Baten €  Lasten € 

entreegelden 41.965  personele kosten 66.793 

gidsenvergoeding 7.664  onderhoud 10.803 

ontvangsten winkel 6.550  afschrijvingen 13.991 

ontvangsten schop 44.134  energie 8.826 

subsidies gemeente 17.178  inkopen schop/winkel 24.971 

overige subsidie / bijdragen 13.562  tentoonstellingen 2.688 

onttrekking reserves 10.790  algemene kosten 2.841 

overige baten 5.391  overhead 12.181 

   kosten 40 jarig jubileum 1.700 

totaal 147.234  totaal 144.794 

     

Resultaat 2.440    

 
 
* De staat van baten en lasten is ontleend aan de jaarrekening 2019. 
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Lijst samenwerkende bedrijven / organisaties 
 
In 2019 was er deelname van, of werd er samengewerkt met 
onderstaande bedrijven, organisaties en verenigingen: 
 
ASML – Veldhoven 

Bakkerij de Lau – Eersel 

BMC Cultuur & Erfgoed – Amersfoort  

Boerenbondmuseum – Gemert 

Bureau RaadSaam Erfgoedprojecten – Goirle  

BV de Pikhoek – Eersel 

Camping ter Spegelt – Eersel 

Cultuurpunt  – Eersel 

Cultureel Centrum De Muzenval – Eersel 

Digi Z – Eersel 

DINZET – Eersel 

Egtrein – Bladel 

Eichamuseum – Bergeijk 

Eindhovens Dagblad – kunst/cultuurredactie 

Erfgoed Brabant – ’s Hertogenbosch 

Firma Kox witgoed - Eersel 

Gemeente Eersel - Eersel 

Heemkundige studiekring De Acht Zaligheden – Eersel 

Hofkamer – Bergeijk 

House of Leisure  -  

Kempen TV 

Kunstloc – Tilburg 

Land van de Brabantse Kempen – Lage Mierde 

Mondriaanfonds  

Muziekvereniging De Goede Hoop – Eersel 

Nederlandse Museumvereniging – Amsterdam 

Parochie St. Willibrordus – Eersel 

RHC – Eindhoven 

Rythovius college – Eersel 

Sidanza, vereniging voor Dans en Beweging – Steensel 

Stichting Bibberblues – Eersel 

Stichting Historische Cartografie van de Nederlanden   

TextielMuseum – Tilburg 

Tinteltuin – Eersel 

Tip – Eersel 

Visit Brabant  

Volksuniversiteit – Eersel  


