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Inleiding
Ontstaan en ontwikkeling van het museum
In 1957 smeedde een drietal mannen plannen voor een streekmuseum in Elsloo. Aanleiding
was de restauratie van de in verval geraakte, voormalige schippersbeurs. Vanaf deze tijd is
begonnen met het verzamelen van voorwerpen, die bruikbaar waren voor het museum. Op
28 februari 1959 is de Stichting Streekmuseum de Schippersbeurs in het leven geroepen.
Niet lang hierna is het stichtingsbestuur in de gelegenheid gesteld om de twee mooi gelegen
huisjes op de schilderachtige Maasberg aan te kopen. In september 1959 werd begonnen
met de restauratie van deze panden. Beide woningen verkeerden in een vervallen staat.
Tijdens de werkzaamheden kwamen bij het wegkappen ouderwetse open haarden te
voorschijn. Na de restauratie zijn de huisjes ingericht, zoals ze in de 19e eeuw bewoond
waren.
De twee door het museum aangeschafte huisjes konden geen ander bestemming krijgen dan
wat ze al eeuwenlang zijn geweest. Daarom zijn ze zonder veel aanpassingen bewaard
gebleven in de oorspronkelijke vorm. Deze eeuwenlang bewoonde huisjes geven een zo
compleet mogelijk beeld van het leven, wonen en werken in Elsloo (het Maasland) van 1650
tot 1950.
Een tijdvak dus met een duidelijk af te bakenen verzamelrichting. Een periode die vrijwel
definitief is afgesloten met de doorbraak van het tijdperk van technologie, welvaart en
ingrijpende cultuurveranderingen. Een lange periode die nog slechts bij weinigen uit eigen
ervaring bekend is, maar een bijna volkomen vreemde wereld voor de jongeren van nu en
zeker voor toekomstige generaties.
De onteigening van hun huizen in de oude woonkern van Elsloo in 1926 voor de aanleg van
het Julianakanaal, heeft bij de “verdreven” inwoners grote indruk nagelaten. Deze bewoners
moesten elders in de gemeente onderdak vinden, en dit heeft generaties lang grote indruk
achtergelaten, en wellicht het gevoel voor geschiedenis aangescherpt.
Voor de ontwikkeling en beleidsvorming m.b.t. het museum is de locatie van essentiële
betekenis geweest. Dit heeft zich in de loop der jaren steeds duidelijker gemanifesteerd.
Immers de ligging en hoedanigheid van het museum brengt mee, dat het complex zelf met
zijn directe omgeving in zijn verschijningsvorm het karakter kreeg van een
openluchtmuseum.
Het streekmuseum heeft sinds 2002 de status van geregistreerd museum in de museumlijst
van de Museumvereniging. Dit bevestigd het belang en de kwaliteit die het museum nastreeft
in haar doelen.
De Schippersbeurs kan en wil de herinnering aan deze vroegere tijden bewaren uit respect
voor onze voorouders, maar vooral ook om een beeld van onze geschiedenis te kunnen
presenteren aan nieuwere generaties. Vaak weten zij erg weinig van het verleden, en van
hun wortels. Men dient te bedenken: ”Wanneer het verleden niets betekent voor het heden,
wat betekent het heden dan voor de toekomst?”
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1. Doel en missie
De stichting heeft tot doel:
1. het verzamelen, bijeenhouden en exposeren van geschied- en volkskundige objecten
betreffende het Limburgse Maasland in het algemeen in een daartoe geëigend
gebouw of gebouwencomplex in de oude dorpskern van Elsloo;
2. het bevorderen van onderzoek en kennis betreffende de onder sub 1 genoemde
objecten en van de geschiedenis van het Limburgse (Grens)Maasland of delen
daarvan;
3. het bevorderen van het behoud van objecten en gebruiken van geschiedkundige
waarde in voornoemd gebied.
De huidige missie van het museum is samengevat in enkele actiepunten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

het tot stand brengen van een ruimte voor de collectie crisis en bezettingsjaren
het realiseren van een ontvangstruimte voor groepen bezoekers
het op peil houden van alle veiligheidsmaatregelen
het stimuleren van de scholing voor alle medewerkers van het museum
het verzamelen van alle soorten gegevensdragers over de collectie
het optimaal gebruik maken van de beschikbare ruimten
het organiseren van activiteiten in en rondom het museum alsook op externe lokaties
afbakening afzonderlijke collecties

2. Organisatie en vrijwilligers
Het Streekmuseum is zoals gezegd geformeerd in de jaren ‘50 met de verwachting
gemiddeld 1000 bezoekers per jaar te ontvangen. Toen waren er enkel rondleidingen binnen
het museum en geen verdere activiteiten. Inmiddels, ruim 50 jaar na de opening, ligt het
gemiddeld aantal directe bezoekers op gemiddeld 2.250 per jaar en indirecte bezoekers
(internet) op 7.500 personen per jaar. De realisatie van de geleverde prestaties zijn alleen
mogelijk met een professionele en enthousiaste inzet van de bestuursleden,
conservator,vrijwilligers en familie van vrijwilligers.
Onze organisatiestructuur en -cultuur levert een bijzonder goede sfeer op tussen alle
medewerkers, maar is ook een uitdaging om te behouden en te stroomlijnen. Langzaam aan
is er een verschuiving waar te nemen van reguliere interne taken, zoals het geven van
museumrondleidingen naar externe werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld presentaties en
modeshows. Deze dragen onder meer bij aan de bekendheid van het museum, de collectie,
de continuïteit, de stabiliteit en de onderlinge contacten. Omdat deze verplaatsing van de
aandachtsvelden een positieve ontwikkeling is voor het museum en de omgeving, betekent
dit ook dat de organisatie hier voldoende rekening mee moet houden. Toekomstgericht
plannen is hierbij onontbeerlijk.

2.1. De huidige organisatie
Om een zo efficiënt mogelijke taakverdeling te bewerkstelligen bestaat onze organisatie uit
diverse (hiërarchische) niveaus;
• het museumbestuur, bestaande uit het dagelijks bestuur (de voorzitter, secretaris en
penningmeester, en een plaatsvervangend voorzitter), en verschillende
bestuursleden, allen onbezoldigd
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•
•
•
•
•
•
•

de beheerder/conservator (de enige beroepskracht binnen het museum)
de 30-tal vrijwillige gidsen/medewerkers
een stagiaire fondsenwerving van de Radboud Universiteit Nijmegen (2012)
een erelid
een beschermheer
sponsers
vrienden van het museum

In totaal zijn er dus ruim 35 personen op een of andere manier verbonden aan de
Schippersbeurs.
Binnen het bestuur is in 2011 besloten om tot een betere taakverdeling te komen, zodat
taken en werkzaamheden worden gestroomlijnd en per taak één van de bestuursleden de
eerste verantwoordelijkheid draagt.
Onderstaand een opsomming van deze taken en werkzaamheden:
Voorzitter-taken
• voorbereiding bestuursvergaderingen
• afspraken bewaken
• coördinatie van taken en werkzaamheden
• het beleggen en voorzitten van medewerkers
• bijeenkomsten
• overlegzaken met externe instanties
Secretariaat-taken	
  
• uitschrijven bestuursvergaderingen
• notuleren vergaderingen
• jaarverslagen maken
• registratie bezoekers
• correspondentie met diverse instanties
• overlegzaken met externe instanties
• medewerkersbijeenkomsten uitschrijven
• bruikleen- en schenkingsaktes opstellen en afsluiten
• archief beheren
• beheer registratie objecten
• beheer mailadres museum
Penningmeester-taken
• beheren bankrekeningen
• bewaken ontvangsten en uitgaven
• samenstellen balans, jaarrekening en begroting
• opstellen jaarplan parallel aan begroting (voorgenomen activiteiten)
• aangifte omzetbelasting
• rekeningen uitschrijven en ontvangst bewaken
• controle kasgeld
• afstorten overtollig kasgeld en fooienpot
• beheren verzekeringen: vrijwilligersverzekering, compact polis verzekering en
kunstpolis
• bewaken inkoop materiaal
Personeelsbeheer-taken
• aanspreekpunt voor conservator en bespreken voortgang taken
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

taken onder beheer conservator volgens zijn taakomschrijving
borgen arbo-zaken, contact met gemeente betreffende inzet conservator
inzetregeling zondagen, museum- en monumentenweekends en vakantieplanning
organiseren jaarlijkse feestavond
jaarverslag inzet conservator en medewerkers
leidinggeven aan medewerkers
borgen voortgang projecten
regelen opleiden van (nieuwe) medewerkers/gidsen
calamiteitenplan bewaken
beheer website museum

Overige taken
• vernieuwen museumregister
• bewaken van de taken m.b.t. het certificaat “Geregistreerd Museum”
• projectleider werkgroep “Collectie”
• projectleiders werkgroep “Bouw”
• PR-activiteiten
• fondsenwerving
• nieuwe tijdelijke exposities ontwikkelen en uitvoeren
De bovenstaande ontwikkeling zal de organisatie van het museum naar een professioneler
niveau brengen. Vanuit deze gestructureerde organisatie is een eventuele schaalvergroting
beter in te passen en kunnen processen efficiënt worden geleid, welke zullen leiden tot een
effectievere uitvoering van de werkzaamheden.

2.2. De ontwikkeling van de organisatie
Wat betreft het aantal vrijwilligers en overige personen die van betekenis zijn voor de
organisatie van het museum, is er momenteel nog geen reden voor ongerustheid.
Alhoewel het in deze tijd niet vanzelfsprekend is dat men zich op zo’n manier inzet voor het
behoud van ons cultureel erfgoed, ontkomt men er niet aan om alvast vooruit te denken in
verband met de vergrijzing. Want ook het gidsencorps ontkomt hier vroeg of laat niet aan. En
het is juist het aanvullen van geroutineerde medewerkers in de organisatie, met jongeren,
wat een waardevolle toevoeging kan zijn. Want de combinatie van jarenlange ervaring met
nieuwe ideeën en die zo efficiënt mogelijk uitvoeren, komt de continuïteit van het museum
ten goede.
Dat neemt niet weg dat we moeten streven naar een verdere toename van verjonging binnen
de organisatie, en dat actief gaan uitdragen. En van de huidige medewerkers wordt
gevraagd gestimuleerd te zijn om telkens die perfectie na te streven door deel te nemen aan
een uiteenlopend scala van opleidingen en cursussen. Daarnaast vindt het museumbestuur
het belangrijk dat duidelijk vastgehouden wordt aan het beginsel dat wij een stichting zijn die
het algemene nut beoogd. De stichting is door de belastingdienst geregistreerd als ANBI
(Algemene Nut Beoogende Instellingen). Eventuele opbrengsten worden louter aangewend
tot instandhouding en ter verbetering van het museum. Zowel op het fysieke vlak (het
gebouwencomplex en de collectie), als op het gebied van medewerkers (bijscholing,
excursies en zorgen voor het handhaven van de goede sfeer die kenmerkend is voor onze
organisatie).
Vooral op het gebied van het creëren van een uitstekende verstandhouding tussen de
medewerkers is de laatste tijd meer geïnvesteerd, en dat zullen we ook in de toekomst
blijven doen. Want de unieke sfeer van het streekmuseum en zijn vrijwilligers is een van de
redenen dat wij al meer dan een halve eeuw bestaan, en wat ons betreft willen wij iedereen
nog heel lang hiervan laten genieten. Ook wij zelf genieten van het museum, en stralen dat
ook uit. Dit leidt tot nieuwe gemotiveerde betrokkenen van de Schippersbeurs en is ook een
effectieve methode van werving.
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2.3. Vrijwilligersbeleid
De ruggengraat van de organisatie wordt gevormd door de vrijwilligers. In totaal zijn een 30tal vrijwilligers actief, waarvan er 7 tevens bestuurslid zijn. De kerntaak van de vrijwilliger
bestaat uit het rondleiden van de gasten. Tevens zijn de vrijwilligers actief in diverse themaprojecten en verrichten zij kleinschalig onderhoud en huishoudelijk werk. Dit laatste doen zij
onder leiding van de conservator.
Sinds enige jaren wordt er meer en meer inhoud gegeven aan extern gerichte activiteiten. Dit
betreft met name: gebruik en beheer van de website, het uitvoeren van de nostalgische
middag, het houden van nostalgische modeshows. Hierbij zijn nagenoeg alle vrijwilligers
betrokken. Om deze activiteiten te kunnen doen vindt vooral scholing plaats middels interne
kennisoverdracht.
Naar verwachting zal de nieuwbouw in 2015 gerealiseerd zijn en in gebruik worden
genomen. Met deze nieuwbouw geven we een impuls aan onder meer: beter depot beheer,
kwaliteitsverbetering van alle exposities, het goed en representatief kunnen ontvangen van
groepen en het verzorgen van presentaties.
Iedere nieuwe vrijwilliger krijgt bij aanvang een interne scholing. Deze bestaat uiteraard uit
het tot zich nemen van diverse schriftelijke bronnen binnen en buiten het museum.
Daarnaastl krijgt iedere nieuwkomer het 1e jaar een mentor die hem/haar begeleiden in het
rondleiden van gasten. Verder wordt voor alle vrijwilligers uit het zowel reguliere als
eenmalige cursusaanbod (landelijk en / of regionaal) een keuze gemaakt ter bijscholing.
Zoals bijvoorbeeld de internationale Grensmaas-cursus van de Stichting Ark.

3. Presentatie collectie
3.1. De permanent collectie
De collectie van het museum is in verschillende ruimtes geëxposeerd van het hoofdgebouw
en de bijgebouwen, danwel in het depot opgeslagen. Vrijwel alle collecties zijn in de loop der
jaren uitgebreid door schenkingen, aankopen en bruiklenen.
3.1.1 Hoofdgebouw
Archeologie
De collectie bestaat in het bijzonder uit objecten uit
de Bandkeramische periode (5300 tot 4800 voor
Chr.), voornamelijk van een Bandkeramische
nederzetting met een grafveld, dat gevonden is in de
kern van Elsloo. De objecten zijn opgegraven in de
jaren ‘60 en begin jaren ‘90 van de vorige eeuw.
Daarnaast zijn in deze collectie objecten opgenomen
uit de Romeinse periode.

Aanleg Julianakanaal
Het 35 kilometer lange Julianakanaal is gegraven tussen 1925 en 1935. De aanleg van het
kanaal is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van het dorp. Een en ander is
vastgelegd in het door het museum uitgegeven boek “aanleg Julianakanaal”van H. Rouroye
en L.Schreurs.
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Kasteel en kasteelpark Elsloo
Het oorspronkelijke kasteel van Elsloo is door het meanderen van de Maas onder water
verdwenen, waarna de bewoners een nieuw kasteel op de huidige plek lieten bouwen. Maar
ook dit kasteel is geen lang leven beschoren. Een brand in 1885 verwoestte het herenhuis.
Van beide kastelen zijn in het museum diverse objecten geëxposeerd en opgeslagen in het
depot.
Kinderpeelgoed
Het speelgoed uit de vorige eeuw heeft een plaats gekregen in het museum en u zult
ondermeer tollen, knikkers, ratels en zelfs een "vliegende Hollander" aantreffen. Naast de
kinderspelen is er tevens plaats ingeruimd voor kinderkleding, kinderstoeltjes, kinderwagens
en schoolspullen.
3.1.2 Bijgebouw
Oude beroepen
In de bijgebouwen van het museum wordt aandacht besteed aan oude, niet meer bestaande
beroepen zoals:
• maasschipper
• klompenmaker
• brikkebakker
• mandenvlechter
• mijnwerker
• schoenmaker
• sigarendraaier
De huisvrouw ontbreekt niet in dit geheel. Haar harde werk is hier op overzichtelijke wijze
weergegeven.
Origineel ingerichte 18e eeuwse woningen
De woonruimtes geven een mooi beeld van hoe de mens werkte en leefde van 1880 tot
1950. Er zijn enkele gemeubileerde keukens te zien en een zogenaamde `gooi kamer`, waar
alleen hoog bezoek mocht vertoeven.
In een van de ruimtes is een authentieke dorpswinkel ingericht. De tentoongestelde
winkelwaar is origineel uit deze periode, en biedt een nostalgische terugblik op de koopwaar.
In de naastgelegen schuur van het museum bevindt zich een collectie landbouwwerktuigen
en aanverwante gereedschappen. Deze varieert van ploeg tot hondenkar.
Op zolder zijn twee slaapvertrekken te bezichtigen, die nogal van elkaar verschillen. De ene
laat zien hoe de arbeiders sliepen, terwijl in de andere kamer het deftige hemelbed centraal
staat.
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3.2. De collecties in depot
Het museum bezit vele niet permanent getoonde voorwerpen in haar collectie, die zijn
opgeslagen in de verschillende depots. Deze objecten worden veelal gebruikt voor de
tijdelijke tentoonstellingen.
De volgende verzamelingen zijn aanwezig in de depots:
• klederdrachten, vaandels, en overig textiel
• schutterszilver en “kamerschiet” attributen
• weegwerktuigen en inhoudsmaten
• porselein en aardewerk
• beeldmateriaal van de Maaskentj
• boeken en studiemateriaal
• huishoudelijke voorwerpen
• religiosa en devotionalia
• archief kasteel Elsloo

3.3 Tentoonstellingen
In 2010:
Reisverslag Conrad Vlecken:
In het begin van dit jaar is een opstelling gemaakt voor het verslag van de reis door Europa
die Conrad Vlecken uit Elsloo maakte van september 1802 tot augustus 2016. Hij is de
koetsier van de gravin Josephine Philippine D’Arberg van de adellijke familie die het Kasteel
Elsloo en het landgoed bezat. Zijn reisverslag is vertaald en toegankelijk gemaakt voor het
publiek.

Kinderspeelgoed tentoonstelling:
Ter gelegenheid van de heropening na de renovatie van het museum op
10 september 2010 werd een tentoonstelling op de 1e verdieping
ingericht van oud kinderspeelgoed.
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Medewerking externe tentoonstellingen:
Op verzoek van Centre Céramique te Maastricht, die een tentoonstelling over het leven
langs de Maas heeft ingericht, hebben we fotomateriaal aangeleverd. Ons oud-bestuurslid
Harie Rouvroye heeft een interview over het leven langs de Maas geven, dat op hun
tentoonstelling te zien is.
Rijkswaterstaat heeft ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van het Julianakanaal op 24
november 2010 een schip ingericht met een tentoonstelling over het kanaal. Ook aan deze
tentoonstelling hebben we medewerking,foto's, en informatie geleverd. Het schip heeft op
diverse plaatsen langs het Julianakanaal afgemeerd gelegen en is door veel bezoekers,
vooral schoolkinderen, bezocht.
In 2011:
De Maas door de eeuwen heen.
Door de Stichting Ark, Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat is een cursus ontwikkeld over
de Grensmaas waaraan onze gidsen Guus Peters, Maria Heijen, Anita van Mulken en Cokki
Versluis hebben deelgenomen in 2010-2011.
Naar aanleiding van deze cursus hebben zij een tentoonstelling ingericht met als rode draad
hoe de mensen (Maaskentjers) leefden vanaf de prehistorie tot heden met de Maas in de
nabijheid. Door middel van museumobjecten uit het verleden en eigen ontwerpen over het
Grensmaasproject konden de bezoekers de geschiedenis en de toekomst van de Maas
bewonderen. Deze expositie was vanaf 26 mei tot januari 2012 voor de bezoekers te
bekijken.
In 2012:
Documenten oorlogsperiode.
Voor het museumweekend in april 2012 is onder leiding van Harie Rouvroye een klein deel
van zijn collectie tentoongesteld over de periode 1939 – 1945 met documenten, affiches,
foto's en objecten. Door middel van foto's is de evacuatie van Meers in december 1944 in
beeld gebracht.
In dit jaar heeft Harie Rouvroye officieel zijn levenswerk, de collectie over de crisisjaren, de
bezetting, de bevrijding en de wederopbouw overgedragen aan de stichting.
Groen van Toen.
Begin september werd door Guus Peters een expositie ingericht met foto's en informatie hoe
het kasteelpark in de laatste 50 jaar was veranderd en nu weer is teruggebracht naar het
oorspronkelijke ontwerp in de late engelse landschapsstijl.
Expositie Maasvaart (externe tentoonstelling in Oud-Urmond)
Tijdens het Festival Vrijheid Urmond is door medewerker Roy Jaspers een expositie ingericht
met objecten van ons museum over de Maasvaart. Deze tentoonstelling was opgesteld in het
Schippershuis in Oud-Urmond en trok in het weekend van 2 en 3 juni ongeveer 500
bezoekers.

3.4 Verzamel en afstootbeleid
De conservator en enkele medewerkers verzamelen gericht artikelen van beurzen en
markten. Maar allemaal op bescheiden basis.
Bezoekers bieden regelmatig spullen aan het museum aan. Dit wordt zeer gewaardeerd. Het
museumbeleid op dit gebied is er niet op gericht te verzamelen omwille van het verzamelen.
Het aangebodene wordt geselecteerd op de toegevoegde waarde voor onze collectie.
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Van de beschikbare ruimte voor de vaste collectie in de museumruimtes en depots is
inmiddels de maximale capaciteit bereikt. Daarom zet het museum met het aankoopbeleid in
op de verwerving van zeer belangrijke en prominente stukken, die een centrale rol kunnen
spelen in de vaste opstelling. Deze keuze zal leiden tot een verdere kwaliteitsverbetering van
de verschillende collectieonderdelen.
De conservator beoordeelt de collectie. In samenspraak met het dagelijks bestuur van de
stichting selecteert hij voorwerpen die niet langer functioneel zijn voor de collectie.
Wij gaan werken volgens de Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten (LAMO), de
richtlijnen die het ICN samen met de Nederlandse Museumvereniging hierover heeft
vastgelegd.

3.5 Klimaatbeheersing
Het museum is gehuisvest in zeer oude gebouwen, en daarom is het behouden van een
constante temperatuur en luchtvochtigheid moeilijker. Een stabiele klimaatbeheersing is van
groot belang. Het museum neemt de nieuwe richtlijnen voor klimaatbeheersing in acht. Er is
vochtapparatuur geïnstalleerd en er wordt permanente controle op de temperatuur en
luchtvochtigheid uitgevoerd.
Door een gespecialiseerd bedrijf is recentelijk een folie op de ramen gebracht, om de
schadelijke uv-straling te weren. Dit controleren wij door gebruik van een uv-meter.
Het doel van het bestuur van de stichting is dat de klimaatbeheersing in de nieuwbouw
volledig geautomatiseerd zal worden.

3.6 Veiligheid
De veiligheid van de collectie en van de bezoekers wordt gewaarborgd door diverse
alarmsystemen, waaronder rookmelders, die zich overal in het complex bevinden. Daarnaast
hebben meerdere museummedewerkers een BHV-opleiding voltooid, o.a. de conservator.
Het met grote regelmaat volgen van relevante opleidingen en cursussen op dit gebied zorgt
voor een zo goed mogelijke veiligheid in het museum. Het beleid van het bestuur is erop
gericht om steeds weer te investeren op het vlak van kennis en ervaring, en deze te delen
met alle medewerkers. Dit alles om zo doeltreffend mogelijk te kunnen optreden mocht dat
noodzakelijk zijn.

4. Publiek en markt
Per jaar bezoeken gemiddeld circa 2.250 personen het museum. Daarvan is ¾ volwassen en
de rest zijn jeugdigen.
Bezoekers van het museum worden onderverdeeld in:
• Individuele bezoekers
• Groepen die een rondleiding boeken, zowel in het museum als de dorpswandeling
• Workshops
• Scholen, zowel middelbaar-, basis- en bijzonder onderwijs
• Bedrijven
• Publiek bij de externe activiteiten, zoals de modeshows
De laatste jaren vindt er een verschuiving plaats van de markt. Tot enkele jaren geleden ging
de aandacht eenzijdig uit naar de bezoeker die naar het museumcomplex kwam. Dat is nu
veranderd. Wij focussen ons niet enkel op bezoekers die fysiek naar het museum komen.
11	
  
	
  

	
  
Het museum heeft verschillende activiteiten ontwikkeld en brengt deze naar buiten. Denk
hierbij aan het geven van lezingen en het bezoeken van verzorgingstehuizen,
cultuurverenigingen, wijkcentra en gemeenschapshuizen met activiteiten en een deel van de
collectie dat hiervoor geschikt is. Hiermee is een nieuwe, bredere publieksmarkt aangeboord
die verder ontwikkeld zal worden. De eerste resultaten wijzen uit dat dit daadwerkelijk meer
bezoekers zal opleveren.

4.1 Marketing en communicatie
Het museum communiceert op alle voor haar beschikbare manieren met haar achterban en
publiek. De website van het museum: www.streekmuseumelsloo.nl wordt professioneel
beheert en onderhouden. Op deze website is voor de vrijwilligers en het bestuur van het
museum een apart stukje gereserveerd, het intranet. Hier staan de interne documenten en
andere zaken, welke belangrijk zijn. Het bestuur blijft het gebruik en de uitbreiding van het
intranet stimuleren.
Op de website is de collectie “crisis en bezetting” geplaatst, maar ook de gift van de maand,
artikelen van en over het museum, en nog veel meer. Op onze website zijn wij gelinkt met
vele andere musea en instellingen. Wij maken ook gebruik van verschillende nieuwssites,
zoals www.elsloo.info en www.maaskentj.nl om ons nieuws uit te dragen.
Een papieren brochure over het museum is verkrijgbaar in het museum, maar ook op vele
ander plaatsen tot in België toe. Het bestuur van het museum onderhoudt nauwe contacten
met de Belgische maasstreek, die zoveel geschiedenis met ons deelt. In de toekomst gaan
wij deze contacten uitdiepen en komen dan hopelijk tot een vruchtbare samenwerking.
Het museum maakt gebruik van de plaatselijke weekbladen zoals de Schakel en Wegwijzer.
Op deze manier bereiken we veelal het wat
oudere publiek in onze naaste omgeving.
Voor deze doelgroep gebruiken we ook de
kabelkrant van de lokale omroep Stein
(LOS). Voor de wat jongere doelgroep
zetten we de website en sinds kort twitter in.
Tijdens museumweekend en
monumentenweekend is op zondag steevast
de folklore groep de Bésjen uit Stein in het
museum te zien. Deze groep komt op deze
zondagen al jaren naar het museum en
houdt op geheel eigen wijze het verleden
levend met onder andere hun klederdracht.

4.2 Educatie jongeren
Het huidige educatieve aanbod omvat een tweetal projecten:
het zogeheten “Project Jules”. Hierbij grijpt men terug naar het
dagelijks leven in de jaren ’20. De deelnemers (voornamelijk
basisschoolleerlingen) maken kennis met de school, het
huishouden, en de winkel uit die periode. Dit alles staat onder
leiding van de museumgidsen. Allerlei aanverwante activiteiten, en
een lespakket voor scholen met documentatie is hierover
aanwezig.
“Rondje cultuur”: een programma voor met middelbare scholen en
groepen volwassenen. De inhoud hiervan is een ontbijt uit de jaren
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’20. Alles wordt hierbij zelf bereid. Een speciaal aan de groep aangepaste rondleiding hoort
uiteraard bij het geheel.
Als de uitbreiding gerealiseerd is, komt er meer ruimte voor aanvullende activiteiten. Want
momenteel zijn we te klein behuisd om dergelijke groepen met activiteiten te ontvangen. Dan
zullen wij het aanbod hiervan gaan uitbreiden.

4.3 Activiteiten (extern)
Het doel van de activiteiten is het vergroten van de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van
het museum. Naast de reeds genoemde tentoonstellingen, die zowel binnen als buiten het
museumcomplex plaatsvinden, organiseert het streekmuseum nostalgische middagen,
nostalgische modeshows, lezingen en zijn er tal van andere evenementen waar wij acte de
préséance geven. Voor een relatief klein museum als dat van Elsloo ,met nagenoeg louter
vrijwilligers, zijn wij goed bedreven geraakt in het promoten en het uitdragen van de
museumgedachte buiten de muren van het museumcomplex.
Zo nemen bijv. onze vrijwilligers in klederdracht deel aan evenementen, waardoor deze een
extra dimensie krijgen, zoals de heropening van het Kasteelpark Elsloo.
Een andere externe activiteit is het presenteren van nostalgische middagen. Een tweetal
medewerkers geven dan op lokatie een presentatie met voorwerpen hoe men vroeger
bepaalde werkzaamheden uitvoerde, zoals de was doen, varkens slachten, e.d.
De modeshows zijn de grotere externe activiteiten, waar soms wel tot 15 vrijwilligers aan
meewerken.. Originele kleding en accessoires van 1860 tot 1960 worden geshowd. Dit
gebeuren vergt een goede en uitgebreide organisatie, maar de medewerkers doen er telkens
weer met ontzettend veel plezier aan mee.
Lezingen komen aan bod bij bijvoorbeeld boekpresentaties of ondersteund met een
diavoorstelling. Bekend is de lezing door ons bestuurslid en streekhistoricus Guus Peters
met de titel “Laeve langs de Maas”. Ook kunnen de lezingen deel uitmaken van een
toeristisch programma of horen bij een rondleiding of gebeurtenis. Aan het museum zijn
meerdere streekhistorici verbonden, die eenieder informeren over cultuurhistorische
onderwerpen..
Voorbeelden van recente externe activiteiten:
Modeshows.
Kleding vanaf 1860 tot circa 1960 wordt op deze shows door de medewerkers van het
museum gedragen en gepresenteerd als een heuse mode-show met een cat-walk en een
lady-speaker. Tijdens de show wordt tekst en uitleg gegeven over de getoonde kleding en
accessoires. In 2011 is begonnen met een tweetal try-outs. Dit is inmiddels uitgegroeid tot
een 7-tal shows per jaar met gemiddeld ruim 50 toeschouwers in verschillende culturele
instellingen en verzorgingstehuizen.
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Nostalgische middagen.
Bij nostalgische middagen moet men denken aan twee of meer museummedewerkers die in
klederdracht en voorzien van historische (gebruiks)voorwerpen en beeldmateriaal bepaalde
bezigheden uit het verleden uitbeelden, zoals bijvoorbeeld het wassen. Dit gebeurt met
name in bejaarden verzorgingstehuizen. Op een ludieke wijze wordt een blik gegund in het
verleden, en dat roep doorgaans veel herinneringen bij het publiek op.
Deze middagen zijn ontstaan vanuit het inrichten van vitrine kasten in de verzorgingshuizen
bij wijze van mini exposities op lokatie. Dit wordt overigens nog steeds door ons museum
uitgevoerd.
Opendag opgraving Riviusstraat Elsloo
Het archeologisch bureau Archol BV heeft in opdracht van
Maasland Wonen in de maand augustus 2012 een
opgraving gedaan aan de Riviusstraat naar pré-historische
vondsten van de bandkeramiekers. Er zijn een viertal
plattegronden gevonden van boerderijen (bij eerdere
opgravingen zijn er reeds ruim 100 gevonden). Op 18
augustus werd er een open dag georganiseerd om
bezoekers te informeren over de vondsten. Een tiental
medewerkers heeft op verzoek van Archol onze boerderij
maquette en voorwerpen van de bandkeramiekers in een
tent op het terrein tentoongesteld, zodat de bezoekers een
goed beeld kregen van de gevonden boerderijen. Piet
Pijpers, amateur-archeoloog van het museum heeft aan de
bezoekers uitleg gegeven over de bandkeramische
materialen. Naar schatting zijn die dag 250 bezoekers
komen kijken. Dankzij een geslaagde samenwerking tussen
Archol en ons museum heeft de bezoeker een levendig
beeld gekregen van deze pre-historische cultuur.
Heropening Kasteelpark.
Het kasteelpark is heringericht in de 19de eeuwse Engelse landschapsstijl zoals dat was
voordat het kasteel en park aan de gemeente Elsloo werd overgedragen. Het zwembad en
tennisbanen zijn verwijderd en het gebied is herbeplant in de oude stijl met o.a.
hoogstamfruitbomen. Tijdens de heropening van het kasteelpark op 30 september 2012
hebben een tiental medewerkers op verzoek van de gemeente dagelijkse werkzaamheden
uit vroegere tijden uitgebeeld, zoals het wassen van kleding (bij het Terhagerpötje) en hoe
het onderhoud en toezicht van het park was. De medewerkers waren hierbij gekleed in oude
kleding uit die periode.
Guus Peters heeft de genodigden een rondleiding gegeven door park, waarbij hij uitleg gaf
over de geschiedenis van het kasteel en omgeving.
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Ons beleid is erop gericht om deze aard van deze externe activiteiten minimaal te
handhaven, maar bij voorkeur uit te breiden. Dit zijn bij uitstek de mogelijkheden om actief
onze doelgroep aan te spreken. Daarmee neemt bovendien het aantal bezoekers toe, zowel
als spin-off in het museum als ook van deze activiteiten zelf.

4.4 Van sponsorwerving naar relatiemanagement
In 2012 is besloten een actiever sponsorwervingsbeleid en relatiemanagement toe te
passen. Het huidige systeem met geringe sponsoren (waaronder een beschermheer) voldoet
in mindere mate aan de hedendaagse criteria. De aanzet voor deze nieuwe ontwikkeling
werd gegeven tijdens de recente tentoonstellingen. Geïnteresseerden kunnen informatie
krijgen om donateur te worden van het streekmuseum. Een vriendengroep is opgericht die
nauw betrokken wordt bij de activiteiten van het museum. De nieuwsbrief en een
vriendendag, maken deel uit van het donateurschap. Doel van deze groep is tweeledig:
enerzijds het aantrekken van financiële middelen voor het onderhoud en de uitbreiding van
de collectie, en anderzijds het aanwakkeren van bewustzijn bij de vrienden om ook deel te
gaan uitmaken van het streekmuseum in zijn geheel. Kortom betrokkenheid met het museum
creëren.
Fondsenwerving bij bedrijven en andere instelling is van belang bij de in het zicht zijnde
uitbreiding. Hiervan worden alleen de bouwkosten door de overheid gedragen, voor de
inrichting is het museum zelf verantwoordelijk. Hiervoor willen wij graag interesse wekken bij
de diverse stichtingen en ondernemingen. De werkgroep fondsenwerving heeft tot doel het
relatiebeheer op te zetten, en de benodigde financiële middelen te verwerven. Tijdens de
ontwikkeling is de werkgroep geadviseerd door een inmiddels afgestudeerde studente
Kunstbeleid en Mecenaat van de universiteit Nijmegen. Met deze aanpak beogen wij
voldoende middelen tot onze beschikking te krijgen om de verouderde presentatietechnieken
te vernieuwen en de functionaliteit van het museum te vergroten.
Naast het verwerven van financiële middelen hoort ook een verantwoord beheer van het
verkregen vermogen. De regels hiervoor zijn in de statuten vastgelegd. De penningmeester
beheert de financiën. Jaarlijks vindt een controle plaats door een kascontrolecommissie van
roulerende samenstelling. Daarna legt de penningmeester zijn verantwoording in het
jaarverslag af aan het bestuur.
Het gehele beleid dient een structurele en planmatige activiteit te worden. Diverse wijzen van
benadering van sponsoren moet ons in staat gaan stellen met hen een solide band op te
bouwen. Het contact op een manier onderhouden dat recht doet aan de nostalgische maar
ook vriendschappelijke sfeer binnen het museum. Zakelijk netwerken is hierbij onontbeerlijk.
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Het streekmuseum Schippersbeurs heeft als doel de inkomsten uit sponsoring te verhogen.
Men kan dan denken aan de ontwikkeling van activiteiten, producten en diensten die kunnen
leiden tot grotere verbondenheid van bedrijven aan het museum.

5. Groeikansen
De belangrijkste groeikans van het museum is de realisatie van de geplande uitbreiding. De
nieuwbouw zal een kwalitatieve impuls geven aan het museum. Hierdoor zal onder meer de
expositieruimte, de depotruimte en de ontvangstruimte toenemen, met als gevolg een
toenemend aantal mogelijkheden tot verdere ontwikkeling van het museum.
Het bestuur ambieert een actievere samenwerking met de musea in Stein en omgeving en
de Belgische Maasstreek. De samenwerking binnen de gemeente Stein is op dit moment
gericht op het creëren van gezamenlijk activiteiten met behoud van ieders zelfstandigheid.
De grote kracht van het museum is en blijft het feit dat elke bezoeker een persoonlijke
rondleiding krijgt van een enthousiaste en ervaren vrijwilliger. En dat tegen een relatief
geringe toegangsprijs. De individuele hoogwaardige museumbeleving van iedere bezoeker,
jong en oud, en op een persoonlijke manier begeleid, dat is waar we als streekmuseum
Schippersbeurs voor staan.
Ook in onze externe activiteiten blijven we optreden vanuit de persoonlijke benadering.
Tijdens de groepspresentaties blijft er ruimte voor individuele inbreng, gestimuleerd door het
enthousiasme van onze medewerkers.
En dit blijven we koesteren. Net zoals het in stand houden van de unieke Maaslandse
collectie, op een verantwoorde hedendaagse manier, maar met respect voor het verleden.
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