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Algemeen
Het jaar 2017 heeft museum De Schilpen veel gebracht en het museum staat er weer beter 
voor dan in 2016. Dit jaar hebben we een stijgende lijn in het aantal bezoekers weten te 
realiseren. Het bezoekersaantal kwam uit op 4.981. Belangrijk is daarbij te vermelden dat we echt
alleen die bezoekers meetellen die langdurig in ons museum rondlopen. Zo tellen we bezoek aan 
onze winkel niet mee, als we dat zouden doen dan zou ons bezoekersaantal daardoor 
verdubbelen. Belangrijk is ook te vermelden dat we in 2017 meer dan 1.000 deelnemers aan de
rondleidingen mochten verwelkomen. Een getal dat we in jaren niet gehaald hebben. 
De deelnemers waren zowel jong (schoolgaande kinderen) als volwassenen. We vinden beide
doelgroepen belangrijk

"Ijspret in vroeger tijden" met als subtitel "Het is ijs- en ijskoud deze zomer bij Museum De 
Schilpen" stond centraal in 2017. De tentoonstelling kwam tot stand in een leuke samenwerking
met het Schaatsmuseum in de Lier. De reacties waren zeer positief op dit thema en de 
schaatsliefhebbers kwamen van ver om naar de tentoonstelling te kijken. Maar vergeet ook niet
de bijzondere tentoonstelling van de textielgroep en de wisselende vitrines in onze tuinkamer. 

Het geven van rondleidingen voor jong en oud blijft zoals gezegd een belangrijke taak. Voor de
scholen is er een speciaal programma ontwikkeld. De winkel met ouderwets snoepgoed 
behoudt zijn aantrekkingskracht. 

Niet alleen dat maakt een jaar goed, maar ook de voor de bezoere niet zichtbare zaken zijn
het afgelopen jaar voortvarend aangepakt. Zo is de website helemaal vernieuwd en worden 
de sociale mediakanalen voor de promotie van onze activiteiten steeds professioneler ingezet
mede door de komst van nieuwe vrijwilligers. Ook ons collectiesysteem is weer een stap verder
gekomen op de ladder van de professionaliteit in een betaalbare omgeving. 

Er wordt hard gewerkt aan het in 2018 openstellen van de rentenierswoning voor het publiek. 
Een grote hoeveelheid werk om dat voor elkaar te krijgen. 

Ook zien we het benutten van de ruimtes steeds beter gaan, mede ook door het toenemend 
aantal activiteiten op het Binnenplein. 


