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Algemeen 

Het aantal bezoekers aan museum De Schilpen liet in 2015 wederom een mooie stijging zien 

met veel enthousiaste reacties in ons gastenboek. De zomertentoonstelling ‘Speelgoed met 

een verhaal’ en het toenemende aantal rondleidingen hebben hier zeker aan bijgedragen. 

Kinderen en scholen weten ons steeds beter te vinden. Dit helpt enorm om het streven om 

zowel voor kinderen als voor volwassenen een aantrekkelijk museum te zijn te realiseren. 

Gelukkig groeide ook het aantal vrijwilligers om deze ambitie waar te maken. De 

winkelverkopen bleven dankzij het enthousiasme en geduld van de winkeldames goed op peil.  

Het jaar 2015 stond ook in het teken van het opschonen van onze collectie en daar zijn 

belangrijke 

vorderingen mee gemaakt. En om bij dit onderwerp te blijven, in het voorjaar was ons nieuwe 

collectiesysteem een feit. De betrokken vrijwilligers hebben een training gehad om met het 

nieuwe systeem te werken. Dit biedt ook een goede gelegenheid om de registratie van de 

collectie kwalitatief te verbeteren. Hier ligt nog een belangrijke uitdaging voor de komende 

jaren. De werkgroep onderhoud heeft veel werk verzet voor de tentoonstellingen en slaagt erin 

steeds weer creatieve oplossingen te vinden. 

 

Tentoonstellingen  

De zomertentoonstelling ‘Speelgoed met een verhaal’ bood kans om herinneringen aan 

speelgoed van vroeger op te halen. Er was speelgoed van de 19e en 20e eeuw te zien. Op 

pionnen stond het verhaal opgetekend van inwoners van Midden-Delfland en vrijwilligers van 

De Schilpen. In een groot dagboek was het verhaal van logeerbeer Bob te lezen. De kerkbrik 

op het binnenplein had plaatsgemaakt voor een reusachtige kopie van het museumpand. De 

kinderen konden hierin kruipen en naar filmpjes kijken. Zelf spelen kon natuurlijk ook.  

Op de textielzolder gaf de expositie ‘Van onder tot boven’ een beeld van bijzondere onder- en 

bovenkledingvoor mannen, vrouwen en kinderen. 

 

Activiteiten/rondleidingen 

In 2015 zijn diverse activiteiten geweest, zoals: 

 Een breicafé op het binnenplein 

 Proeverij van ouderwetse voorjaarsgerechten 

 Schorten maken in kader van NLdoet  

 Midden-Delflanddag: ruimte om te spelen bij De Schilpen 

 Kindermonumentendag - Kunst en Ambacht 

 Dorpswandeling door Maasland. 

 

Wat was er te zien in wisselende collecties? 

 Tentoonstelling ‘Een blik op blik’ 

 Fototentoonstelling ‘Oud-Maasland’ 

 Kerstkaarten van vroeger. 

 

 


