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2017 was een topjaar voor ons museum. We ontvingen 4630 betalende bezoekers. 
Meer dan 200 groepen volwassenen d.w.z. verenigingen, families, KBO groepen en 
beroepsgroepen uit de gezondheidszorg bezochten het museum, ruim 3000 bezoekers. Het 
hoogste aantal in ons bestaan. Dat betekent dat 80% het museum bezoekt met een rondleiding. 
Dat is inclusief een 20-tal basisscholen, die deelnamen aan het project Museumschatjes. 
Daarnaast waren er nog ca. 1000 individuele bezoekers.  
Een bijzondere groep vormde een groep van ca. 15 doof-blinden bezoekers, waar de 
vrijwilligers van het museum, een speciaal aanbod voor maakten, zowel in het museum als in 
de heem- en kruidentuin. Dit leidde tot vele positieve reacties op de website van hun 
organisatie. 
 
Het museum leende voorwerpen uit aan het Museum voor de vrouw in Echt.  
Het museum was vertegenwoordigd op het Bierfestival op de Vrijthof, de Seniorenbeurs te 
Veldhoven en een Vrijetijdsbeurs in Hamont (België). In de toekomst wil de Stichting 
Hilvarenbeek Museumdorp zich nadrukkelijk presenteren aan de zuiderburen.  
 
In juni 2016 kreeg het museum definitief de toezegging, dat het pand Doelenstraat 51 van de 
gemeente gehuurd kon worden. Dit betekent, dat straks de vaste expositie op de begane grond 
te zien is en er meer ruimte komt voor verschillende thema’s. Ook krijgen we een ruim depot 
ter beschikking en krijgt de Heemkundige Kring eindelijk de al lang gewenste 
ontmoetingsruimte. 
 
Op 2 januari 2017 werd begonnen met de werkzaamheden, nadat de maanden ervoor het 
voorbereidend werk was gedaan. De 1e fase van de verbouwing nam het hele seizoen in 
beslag. Er werd een doorbraak gemaakt naar nr 51.  
Medio november 2017 werd gestart met de tweede fase, die voor de opening in april 
aanstaande moet zijn afgerond. 
 
De gehele verbouwing is begroot op ca. 30.000 euro exclusief de BTW. De Vrienden van het 
museum en verschillende sponsoren, te weten het Economisch Platform van de gemeente 
Hilvarenbeek, de Annetje van Puijenbroekstichting, de Gravin van Bijlandtstichting en een 
particulier, namen een groot deel van de kosten voor hun rekening. Het overige deel kan 
worden betaald uit de eigen reserves. De HKK nam 1.250 euro voor het opknappen van de 
ontmoetingsruimte voor haar rekening.  
 
Erg belangrijk is, dat het werk voor een groot deel door onze vrijwilligers wordt uitgevoerd. 
Extra hulp bij diverse werkzaamheden, geheel gratis of tegen een kleine vergoeding, werd 
regelmatig aangeboden. Ook is er een beroep gedaan op professionele bedrijven, met wie 
vruchtbaar samengewerkt kon worden.  
 
Het resultaat van dit werk is te zien tijdens het museumweekend op 14 en 15 april. Onze 
vrijwilligers zullen u dan graag informeren over de veranderingen. 
 
Op zaterdag 14 april, tijdens het Beeks Museumweekend, wordt de officiële opening verricht 
door de burgemeester van Hilvarenbeek. U bent dan van harte welkom. 
 
 


