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Woord vooraf 

 

Graag presenteren we u het jaarverslag 2020 van Stichting Museum De Acht 
Zaligheden. 
Het was een vreemd jaar waarin het Covid-19 virus het museum -en niet alleen 
ons museum- op allerlei mogelijke manieren dwarsboomde. Sinds onze oprichting 
hebben we zo’n jaar nog niet meegemaakt.  
Veel werd afgelast, het museum was meerdere malen volledig gesloten vanwege 
de ingestelde lockdown. En tijdens de perioden dat we open mochten zijn was het 
met aanpassingen en beperkingen. Dit betekent dat we qua bezoekers, 
tentoonstellingen, evenementen en ook financiën een zwaar jaar achter de rug 
hebben.  
 
We hebben ons echter niet uit het lood laten slaan. Er werd overgestapt op online 
vergaderen, wat dat betreft ging er een nieuwe wereld open. Met inzet en 
enthousiasme van alle medewerkers, vrijwilligers en bestuurders hebben we toch 
ook mooie dingen gedaan en fijne en goede momenten gekend. 
Helaas was er ook het nodige persoonlijke leed onder onze mensen. Ook zij 
werden ofwel persoonlijk dan wel in de relationele sfeer niet gespaard door het 
coronavirus.  
 
Voor wat betreft de toekomstplannen van het museum zijn we intussen een aantal 
fases verder. De gemeenteraad heeft goedkeuring gegeven en financiën 
beschikbaar gesteld om een concreet plan op te stellen. Ook in dit traject was er 
veel online overleg en leverde de lockdown hier en daar vertraging op. 
We hopen komend jaar tot een definitief plan voor de toekomst te komen 
 
Ondanks corona is er toch hard gewerkt op het museum. Zoals Churchill eens 
gezegd schijnt te hebben: “Never waste a good crisis.” Juist deze tijd hebben we 
kunnen gebruiken om een pas op de plaats te maken. Intern en samen met de 
gemeente Eersel  
Maar…. voor alles geldt dat we niets liever doen dan de deuren van het museum 
weer te openen, eropuit te trekken met onze bezoekers, mensen te zien genieten, 
kinderstemmen te horen en ga zo maar door.  
 
Eersel, 
maart 2021 
 
 
 
A. van Hout      J. Kerssemakers 
Voorzitter      Manager  

  



 

 
2 

Bezoekers 

 

Het zal niet verbazen dat gezien de situatie in 2020 het 
aantal bezoekers aanzienlijk lager uitkomt dan in 2019. 
We noteren maar liefst een daling van 79%.  
 
 
Feiten & Cijfers: 

bezoekers totaal 3.359 
waarvan 
evenementen 107 
museumjaarkaarthouders 1.112 
 
5.500 bezoekers aan de website  
6.600 afgelegde sessies  
658 volgers op Facebook 
245 volgers op Twitter 
679 ontvangers van de museumnieuwsbrief 
 
Het aantal bezoekers aan de website is net als het aantal fysieke bezoekers 
drastisch gedaald. Dit in tegenstelling tot het aantal volgers op de social media 
kanalen en de ontvangers van de museumnieuwsbrief dat licht is gestegen. Hieruit 
is wellicht af te leiden dat fysieke bezoekers vooraf aan hun bezoek veelal eerst 
de website bezoeken voor informatie.  
 

 

Bezoekers van het Kempenmuseum laten regelmatig opmerkingen achter in ons 
gastenboek. Maar ook het gastenboek heeft te lijden van het coronavirus. We 
hebben dan ook weinig reacties.  
Maar een paar zijn toch de moeite waard:  

− We hebben genoten van de verzamelingen en wat 
een leuk idee de brochure, een waardevolle 
toevoeging.  

− Prachtige tentoonstelling -voor God en ’t avontuur-, 
veel zaken herkenbaar van vroeger.  

− Wie had er nu geen heeroom of tante zuster? Erg 
goeie en mooie tentoonstelling.  

− Wat een rust en zulke mooie beelden. In deze 
vreemde tijd is het een verademing even te 
verpozen in de museumtuin. We komen graag nog 
eens terug! 

  

Museum dicht!! 

Museum open!! 
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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 er minder bezoekers gebruik maken van busvervoer 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, denk aan de ‘Kempentintel’ en het ‘Zalig Rondje’. 
 
In 2020 werd het aanbod uitgebreid met een nieuwe activiteit te weten 
‘Grenzeloos genieten’ een dagprogramma inclusief uitgebreide lunch in 
samenwerking met restaurant de Hofkaemer in Bergeijk en het Glazenhuis in 
Lommel. Ook hier is duidelijk samenwerking en verbinding onze intentie. 
 
Het is niet moeilijk om vast te stellen dat in 2020 weinig tot geen arrangementen 
werden geboekt. Groepsactiviteiten stonden zwaar onder druk.  
 

 
  

Fried Waterschoot 

Thea Bijl 
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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. Gewoonlijk zijn 
er een 6-tal tentoonstellingen per jaar. De voor 2020 geplande exposities konden 
vanwege sluiting en corona helaas niet allemaal doorgang vinden. 
 
De volgende tentoonstellingen werden ingericht: 
 
 
-  Bijzondere verzamelingen uit de Kempen 

12 januari t/m 23 maart  
In deze tentoonstelling stelden wij mensen die in 
het bezit zijn van mooie verzamelingen in staat 
deze in het museum voor het voetlicht te brengen. 
Maar liefst 10 verzamelaars lieten een grote 
diversiteit aan verzamelingen zien. Daaronder 
wijwatervaatjes, meetinstrumenten, bijzonder 
timmergereedschap en vingerhoedjes. 
Omdat het verhaal achter de verzameling van 
belang is, werd een mooi boekwerkje uitgegeven 
met korte toelichtingen en afbeeldingen van 
bijzondere ‘objecten’. 

 
-  Expo Van eigen volk 

1 juli t/m 13 september  
Het kunstenaarsduo Thea Bijl en Fried 
Waterschoot, maakt deel uit van onze 
tentoonstellingscommissie en exposeerde uit eigen 
werk met prachtige schilderijen. Een kleurrijke mix 
van werken die door het samenbrengen van stijlen 
een extra dimensie kreeg.  

 
-  Voor God en het avontuur 

27 september t/m 31 mei 2021 
‘Voor God en het avontuur’ is de pakkende titel van een bijzondere 
tentoonstelling. In het verleden gingen honderden jonge Kempenaren die hun 
roeping vonden in het missiewerk pionieren. Als pater of non probeerden ze, 
ver van huis en  onder vaak uiterst moeilijke omstandigheden, mensen te 
helpen. Die hulp bestond uit allerlei vormen van 
onderwijs, gezondheidszorg en natuurlijk ook 
geloofsverkondiging. 
In ‘Voor God en het avontuur’ staat een vijftal 
Kempische missionarissen met hun werk centraal: 
wie waren ze en wat dreef hen? Ze komen allen uit 
onze dorpen: drie mannen en twee vrouwen. Ze 
worden geportretteerd in de omgeving waar ze, 
veelal hun leven lang, werkten. Foto’s en tal van 
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unieke voorwerpen uit die landen roepen de sfeer op 
van pioniers in een andere wereld dan de onze. 
Daarnaast is er aandacht voor het ontstaan van de 
oudste kloosters en de missie-orden die daarna 
kwamen. Tezamen hebben ze bijgedragen aan de 
ontwikkeling van een wereld die wel achter ons ligt, 
maar tegelijkertijd ook nog zo herkenbaar aanwezig is. 
Vanwege de sluitingen is de tentoonstelling over het jaar getild en hopen we 
begin 2021 nog bezoekers te kunnen laten kennis maken met ‘Voor God en het 
avontuur’.  
 

- Beeldentuin 
Normaal gesproken worden er vanaf april t/m oktober beelden tentoongesteld in 
de tuin. Dit jaar wat korter en minder vanwege de verplichte sluiting.  

* Van 1 juli t/m 28 augustus   
Expositie van kleibeelden gemaakt door mevrouw Koos Linnemans. Voor deze 
expositie heeft zij een serie eigenwijze vogels gemaakt met ieder een eigen 
karaktertje. De één nog kleuriger dan de ander....  

* Van 2 september t/m 30 oktober 
Beeldenexpositie van cursisten van de Volksuniversiteit Eersel.  
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Activiteiten 
 

Er was weer een scala aan activiteiten gepland. Het wordt eentonig maar ook hier  
is er veel geannuleerd.  
 

Wat ging er niet door: 

− Kunst en Kitsch TAXATIE-middag op zondag 22 maart 2020  

− Kunstmarkt op 4 april 

− Backyard festival in september 

− Natuurlijke herfstmarkt 4 oktober 

− St. Maartensoptocht 11 november 

− Kado'tjes markt op 29 november 

− Kunst in uitvoering (aantal zondagen) 

− Kindermiddagen (één in de meivakantie, drie in de zomervakantie en één in de 

herfstvakantie.  

 

Maar wat dan wel?  

− Op 10 en 18 maart waren er speciaal middagen bij de ‘Bijzondere 
verzamelingen uit de Kempen’ voor de museumkaart-houders. 
 

− Monumentendag  
Op zondag 13 september werd in het 
kader van Open Monumentendag de 
Kloosterwandeling gelopen. Ruim 60 
deelnemers, verdeeld over meerdere 
groepen en op gepaste afstand, 
genoten in stralend weer van de 
indrukwekkende verhalen van de gidsen 
van TIP en het Kempenmuseum.  
De inschrijving overtrof ruim het aantal 
te plaatsen deelnemers, velen moesten 
worden teleurgesteld. 
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Educatie 

In 2020 werd een aantal kindermiddagen gepland voor de jeugdige bezoekers al 
of niet in relatie met een lopende tentoonstelling. Door dezelfde coronaspelbreker 
waren we genoodzaakt ook deze middagen te annuleren.   
Wel werd er in de voorjaarsvakantie voor de jeugdige bezoekers een speciale 
speurtocht uitgezet die enthousiast werd gelopen.  

 
Naast de bovengenoemde middagen zijn er de basisschoolprojecten binnen het 
Kempenmuseum. In het begin van het jaar hadden we nog twee scholen voor “Op 
stap met Jet en Jan, jong in 1910” en twee scholen voor “Overgisteren”.  
De andere geplande bezoeken van scholen, nl. 8 voor “Overgisteren” en 7 voor 
voor “Op stap met Jet en Jan, jong in 1910” konden helaas geen doorgang vinden. 
 

De cursus ‘Kempenkennis – ontdek je dorp’ werd ontwikkeld met de 
Volksuniversiteit. Deze cursus is bedoeld 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 werd weliswaar aangeboden, er waren ook inschrijvingen maar ook hier 
werd de uitvoering uiteindelijk toch doorgeschoven naar 2022. 
 
Bij het expat-center in Eindhoven is de volledige informatie betreffende het 
Museum en haar mogelijkheden ondergebracht. Uiteraard om toegankelijk te zijn 
voor alle expats is het Engelstalig.  
 
Voor 2021 gaat de educatiecommissie aan de slag met het maken van een plan 
voor basis- en voortgezet onderwijs. Dit educatieplan moet ervoor zorgen dat er 
meer energie en aandacht uitgaat naar het  educatieonderwijs. Met het oog op de 
toekomst van het museum en de inrichting van het museaal profiel is dit belangrijk 
daar nu al op de anticiperen. Met behulp van Erfgoed Brabant, het CKV en de 
Pabo (docenten erfgoedonderwijs) wordt dit plan vorm gegeven. 
 
 
 
 

  

Brainstormsessie horeca-vrijwilligers 



 

 
8 

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 binnenschuur en koeienstal, de bovenverdieping en de buitenschuur. 
Op de bovenverdieping ligt het accent op de agrarische sector. In de voormalige 
binnenschuur is een aantal thema’s verder uitgewerkt.   
 
Afgelopen jaar is bij het collectiebeheer een werkgroep gestart onder begeleiding 
van Erfgoed Brabant met de collectiewaardering. Onderdeel van de 
collectiewaardering die gerealiseerd wordt met de landelijke methodiek van 
collectiewaardering (op de museale weegschaal) is het herleiden van de herkomst 
van objecten.  
Voortvloeiend hieruit ontstaat een tweede werkgroep die zich zal gaan 
bezighouden met de afstotingsprocedure en een derde werkgroep met het 
overzetten van het systeem Adlib naar Memorix Maior. In totaal zijn zeker 13 
vrijwilligers met dit project bezig. 
 
 
Kempencollectie 

In de regio Kempenland bevindt 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 
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.  
In 2020 werd Annemiek Hendriks aangetrokken als projectcoördinator. Ze heeft 
een plan geschreven dat gepresenteerd zou worden in de startbijeenkomst die 
gepland stond voor 14 december maar vanwege de lockdown is uitgesteld naar 
2021. 
Op 3 januari 2021 heeft Annemiek haar opdracht om haar moverende redenen 
terug gegeven. De stuurgroep van het project Kempencollectie zal in het eerste 
kwartaal van 2021 een opvolgende projectleider aanstellen’. 
Voor het uitvoeren van de Kempencollectie is een bijdrage gevraagd van de 
Provincie Noord-Brabant en een aanvullende financiering vanuit het Mondriaan-
fonds. Vanwege vertraging in het traject is bij de subsidieverstrekkers verlenging 
aangevraagd. Deze is toegezegd.   
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Samenwerking Eicha museum 

In 2019 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. 
Wij boden niet alleen collegiale ondersteuning en overleg maar zochten ook hier 
verbinding en samenwerking. Van dorps-gerelateerd naar de brede Kempische 
gedachte. 
In 2020 heeft het Eicha besloten zelfstandig een doorstart te maken. Wel heeft ze 
hulp bij het Kempenmuseum gezocht voor wat betreft het opzetten van de 
organisatie en het inrichten van tentoonstellingen.  
Eind maart werd er dan ook een tentoonstelling ingericht met houten beelden van 
Franken uit de collectie van het Kempenmuseum.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is niet gebruikelijk dat verjaardagen groots gevierd worden 
in het museum. Toch wilden we de 80ste verjaardag van de 
waarnemend conservator en adviseur Hendrik van der Aalst 
niet ongemerkt voorbij laten gaan.  
We vierden niet alleen de verjaardag van Hendrik, maar van 
alle 80-jarigen. We hebben, om diverse redenen, hun verjaardag 
niet gevierd en dat deden we nu wel. Frans Boks, Cees 
Cornelissen (90-jarige), Harrie Grielen, Jeanne van der 
Heijden, Ton van Houtert, Walter Jansen, Piet Senders, Toon de Waal 
en Piet van de Weide. 
Het mag, met andere woorden, wel in de krant dat het museum tien 80-
plussers telt. Er was bezoek van wethouder Leon Kox en burgemeester 
Wim Wouters. De laatste heeft het straatnaambord ‘Hendrik van der 
Aalstplein’ samen met Hendrik onthuld. Een mooie ochtend om op terug 
te kijken. 

 
En in de zomer werd er geproost op de elfde 80-jarige, onze Ben van 
Hees!! 
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Pers en Promotie  

Naast veel publiciteit in week- en dagbladen kwam afgelopen jaar de regionale 
omroep een 8-tal opnamen maken in het museum. Door onze verhalenverteller 
Hendrik van der Aalst werden meerdere onderwerpen voor het voetlicht gebracht. 
Het waren mooie verhalen over Sigaren in de Kempen, Tradities, Bedevaarten, 
Veranderingen in het landschap, Eten en drinken in de Kempen, Huisslacht en 
met Kerstmis een verhaal en gedicht. Het Smokkelverhaal werd verrijkt met 
toneelspel door een aantal vrijwilligers. Daarnaast vertelde Diny Jacobs van de 
educatiegroep over Kinderspelen.  
 

Mede omdat er een reserveringsmodule moest komen is de website aangepakt en 
aangepast. Er ging een prachtige nieuwe versie online, overzichtelijk en 
uitnodigend.  
Geleidelijk aan worden er nog zaken aangepast. Het voornaamste is dat mensen 
nu online een museumbezoek kunnen reserveren.  
 

In samenwerking met Market-it is de promotiecommissie bezig aan een 
contentkalender om zich zodoende nog sterker te kunnen richten op de online 
marketing. 
 
Een van de hoogtepunten van het afgelopen jaar was het presenteren van ons 
eigen bier.  
Op de Markt in Eersel hebben jarenlang de Pronte Vrouw en de Contente Mens al 
een oogje op elkaar. Jarenlang durven beide niet 
dichter bij de ander te komen. Jarenlang hebben ze 
niet gedanst met elkaar, laat staan gekust. Totdat 
vrijwilligers van het Kempenmuseum er genoeg van 
hadden. Zij vonden dat deze stille liefde een handje 
geholpen moest worden. Zoals altijd brengt het 
Kempenmuseum objecten, verhalen en mensen bij 
elkaar. Zoals altijd doen ze dat met veel liefde en 
passie. En zoals altijd maken ze er het liefst een 
feestje van. En ook al staat onze Pronte Vrouw niet 
èrrem in èrrem met onze Contente Mens; wij 
brengen ze nu wel dichter bij elkaar door samen op 
hun eeuwige liefde te proosten. Met trots 
presenteerden we, ons eigen bier Pront Blond en 
Content Bruin.  
 
 
  

Proost !! 
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De organisatie 
 
De Acht Zaligheden een cultuurhistorisch museum gevestigd te Eersel, 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 bepaalt in samenspraak met de 
manager en conservator het beleid. Het bestuur bestaat uit 8 leden. In 2020 is het 
gelukt een nieuwe secretaris aan te trekken in de persoon van de heer Toon 
Schellens. De oud-secretaris is vaste notulist geworden van het bestuur en 
ondersteunt waar nodig de nieuwe secretaris tot hij vertrouwd is met het museum.  
Wel wordt er nog gezocht naar een nieuwe penningmeester. Hiervoor werd met 
diverse kandidaten gesproken, helaas tot op heden zonder resultaat.   
Het bestuur ervaart dat het steeds moeilijker wordt geschikte bestuursleden te 
vinden. 
Oud-conservator Hendrik van de Aalst is aangesteld als vaste adviseur van het 
stichtingsbestuur. 
 
Het museum heeft per 1 januari 2020 een manager aangetrokken, in de persoon 
van mevrouw Judith Kerssemakers. Zij zal op declaratiebasis 18 uur in de week 
de zakelijke leiding van het museum voor haar rekening nemen. Hierdoor hebben 
we slechts één  medewerker in loondienst, mevrouw Riny Bullens. Zij ondersteunt 
de manager  binnen haar taakomvang van 24 uur. Ze vormen samen een hecht 
team. Er heeft een functiewaardering plaatsgevonden voor de vaste medewerker 
die nu volgens museale richtlijnen wordt gewaardeerd. 
Het bestuur beraadt zich over het opnieuw invullen van het conservatorschap. Tot 
dit is ingevuld zal de heer Hendrik van de Aalst als waarnemend conservator in 
nauw overleg met de manager en het bestuur de museale taken voor zijn rekening 
nemen.   
Het museum beschikt daarnaast over een enthousiaste groep van zo’n 92 
vrijwilligers die binnen verschillende commissies of clusters actief is. De 
vrijwilligers komen niet alleen uit Eersel maar uit verschillende Kempische dorpen. 
Dit benadrukt nog maar eens de regiofunctie van het Kempenmuseum.   
 
Er is dit jaar veel tijd en energie gestoken in de implementatie van het 
organisatieonderzoek en actieplan.  
In het begin van het jaar zijn er verschillende gesprekken geweest met vrijwilligers 
over hun takenpakket en inzet. Dit heeft geleid tot een herschikking hier en daar. 
Zodoende kunnen kwaliteiten en wensen van vrijwilligers beter worden afgestemd 
op de koers van het museum. 
Daarnaast heeft het bestuur zich ingezet om het beleidsplan Streekmuseum de 
Acht Zaligheden 2013-2018 integraal te vernieuwen. Omdat het beleidsplan nauw 
verbonden is aan de in het voorwoord genoemde toekomstplannen die we in 
samenspraak met de gemeente Eersel vormgeven, heeft het actualisatieproces 
langer geduurd dan gebruikelijk is. Het vernieuwde beleidsplan 2020-2024 is in de 
bestuursvergadering van 10 september 2020 vastgesteld. Vervolgens hebben alle 
medewerkers/vrijwilligers kennis kunnen nemen van en hun zegje kunnen doen 
over het beleidsplan en de globale toekomstplannen. 
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Bij de groep van de gidsen is gestart met het werven en opleiden van 
kindergidsen. De programma’s van de basisscholen (Overgisteren en Jet &Jan)  
lopen goed en daar hebben we nieuwe gidsen voor nodig i.v.m. het wegvallen van 
oudere gidsen. Deze gidsen worden intern opgeleid en dit project zal zo gauw het 
weer is toegestaan voortgezet worden. 
In de tuin is het afgelopen jaar hard gewerkt. Er zijn vier nieuwe vrijwilligers die 
hun bijdrage leveren. Ondanks corona hebben de vrijwilligers, zij het op afstand, 
de tuin weten te onderhouden. 
 
De receptie wordt gereorganiseerd qua taken en diensten. Ook is begonnen met 
het werven en opleiden van receptiemedewerkers. Het wordt steeds moeilijker om 
vrijwilligers te werven voor hele dagen. Daarom komen er nu meer vrijwilligers 
voor halve dagen. In totaal wordt de groep uitgebreid met vier nieuwe 
medewerkers. 
Er is een werkgroep die een hernieuwde structuur aanbrengt in de wijze van 
reserveren zodat het een werkbaar geheel wordt voor alle medewerkers. 
 
De horeca is door corona praktisch helemaal stil komen liggen. In de tijden dat het 
museum wel open mocht zijn er allerlei creatieve oplossingen gezocht. Intussen is 
de horeca verhuisd naar het ‘Speulhuis’. Dit heeft een nieuwe naam gekregen en 
is ‘Het Smokkelkot’ geworden. Het wordt ingericht met objecten uit de 
museumcollectie die over het smokkelen in deze regio gaan. 
Door geregeld met de horecavrijwilligers te overleggen ontstaat er een eenduidige 
werkwijze en ontstaan er nieuwe creatieve ideeën. We zijn trots dat we onze eigen 
biertjes mogen gaan schenken: Pront Blond en Content Bruin! 
De vrijgekomen ruimte in de voormalige koffieschop is nu benut voor de 
tentoonstelling en krijgt een blijvende museale inrichting.  
 
De evenementencommissie heeft een nieuwe samenstelling van vrijwilligers en 
medewerkers. De bestaande evenementen zijn onder de loep genomen en er 
wordt beter aangesloten bij de missie en visie van het museum. Jammer genoeg 
hebben er afgelopen jaar geen evenementen kunnen plaatsvinden, maar dat wil 
niet zeggen dat deze commissie stil heeft gezeten. Integendeel, zij zijn juist hard 
aan de slag gegaan met het opperen van ideeën en het maken van draaiboeken. 
 
Afgelopen jaar namen we om diverse redenen afscheid van een aantal vrijwilligers 
maar was er gelukkig ook weer voldoende nieuwe aanwas.  
Vanzelfsprekend hebben we alle maatregelen i.v.m. corona moeten toepassen. 
We hebben speciaal contact gezocht over de juridische aspecten met betrekking 
tot het werken met vrijwilligers die tot de risicogroep behoren. Dit heeft geleid tot 
een intern protocol dat ook landelijk is toegepast bij vrijwilligersorganisaties. 
Vanwege het feit dat een groot gedeelte van de vrijwilligers gezien hun leeftijd tot 
de risicogroep behoort, betekende dit dat er velen afgelopen jaar bepaalde 
periodes niet durfden of konden komen. Het bestuur constateerde dat de inzet van 
de vrijwilligers niet alleen van belang is voor het museum. Het museum met haar 
werkzaamheden en de daaruit voortvloeiende contacten is minstens zo belangrijk 
voor de vrijwilligers zelf. Velen worstelden met sociale eenzaamheid en het gemis 
van hun vaste taken en de gezelligheid.  
Vanwege corona viel het aantal weekendopeningen fors lager uit. Het lukte ons  
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toch die zondagen dat we open waren de bezetting met de meest jongste 
vrijwilligers rond te krijgen.  
Het werven van nieuwe vrijwilligers blijft een aandachtspunt. Toch blijft men de 
poort van het museum vinden. Speciale aandacht gaat uit naar de 
tentoonstellings-  en educatiecommissie. Daar moet het komende jaar echt 
oplossingen voor gevonden worden. 
 
Systeembeheer, kassasystemen, contactloos betalen, digitale presentaties, zijn 
een paar onderwerpen waar hard aan gewerkt wordt maar waar t.z.t. ook 
investeringen voor nodig zijn omdat systemen verouderd zijn. Alle lof voor de wijze 
waarop nu steeds oplossingen gevonden worden. 
 
Onderhoud en recyclage 
De winkel en schuur zijn geschilderd, evenals panelen van de 
tentoonstellingsruimten. Eindelijk ziet het er buiten weer een beetje opgeknapt uit. 
Maar onderhoud blijft een zorg van het museum waar inmiddels met de gemeente 
Eersel nauw contact over is. 
 
Stichting Museum De Acht Zaligheden heeft regels vastgelegd in een 
huishoudelijk reglement en het vrijwilligersstatuut. Met alle vrijwilligers wordt een 
vrijwilligersovereenkomst gesloten.  
 
Samenstelling stichtingsbestuur 31 december 2020 
Hout, Ad van - voorzitter 
Donders, Guus - vicevoorzitter 
Schellens, Toon - 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 13.935  personele kosten *** 57.004 

gidsenvergoeding 941  onderhoud 27.101 

ontvangsten winkel 4.426  afschrijvingen 13.127 

ontvangsten schop 8.875  energie 11.121 

subsidies gemeente 49.142  inkopen schop/winkel 10.802 

overige subsidie/bijdragen ** 47.265  tentoonstellingen 2.462 

onttrekking reserves 9.814  algemene kosten 5.417 

overige baten 4.628  overhead 11.598 

     

totaal 139.026  totaal 138.632 

     

Resultaat 394    

 
 
*  De staat van baten en lasten is ontleend aan de jaarrekening 2020. 

** Daar waar mogelijk heeft het museum in 2020 een beroep gedaan op de 
ondersteuningsmaatregelen van de overheid (TOGS en TVL € 12.127,-) en 
tegemoetkomingen van fondsen (VSB en Mondriaan € 25.000,-). 

***  Personeelskosten onder aftrek van ontvangen NOW-bijdragen € 8.720 . 
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Lijst samenwerkende bedrijven / organisaties 
 
In 2020 was er deelname van, of werd er samengewerkt met 
onderstaande bedrijven, organisaties en verenigingen: 
 
ASML – Veldhoven 

Bakkerij de Lau – Eersel 

Bakkerij van Heeswijk – Eersel 

BMC Cultuur & Erfgoed – Amersfoort  

Bruns – Bergeijk  

Bureau RaadSaam Erfgoedprojecten – Goirle  

BV de Pikhoek – Eersel 

Camping ter Spegelt – Eersel 

Claassen boomverzorging – Eersel 

Cultuurpunt  – Eersel 

Cultureel Centrum De Muzenval – Eersel 

Digi Z – Eersel 

DINZET – Eersel 

Egtrein – Bladel 

Eichamuseum – Bergeijk 

Eindhovens Dagblad, kunst/cultuurredactie – Eindhoven   

Erfgoed Brabant – ’s Hertogenbosch 

Firma Kox witgoed – Eersel 

Gemeente Eersel – Eersel 

Glazenhuis – Lommel 

Heemkundige studiekring De Acht Zaligheden – Eersel 

Hofkaemer – Bergeijk 

House of Leisure – Oisterwijk  

Kempen TV – Hapert  

Kunstloc – Tilburg 

Land van de Brabantse Kempen – Lage Mierde 

Market-it – Eersel  

Metaalflex – Hapert 

Mondriaanfonds – Amsterdam  

Muziekvereniging De Goede Hoop – Eersel 

Nederlandse Museumvereniging – Amsterdam 

Oogenlust – Eersel 

Parochie St. Willibrordus – Eersel 

RHC – Eindhoven 

Rythovius college – Eersel 

Stichting Bibberblues – Eersel 

Stichting Historische Cartografie van de Nederlanden – Bergeijk  

TextielMuseum – Tilburg 

Tinteltuin – Eersel 

Tip – Eersel 

Visit Brabant – Oisterwijk  

Volksuniversiteit – Eersel  


