
Jaarverslag Museum de Dorpsdokter 2018. 

 

 

In 2018 ontving het museum 4.300 bezoekers. Dat was 300 bezoekers minder dan in het topjaar 2017. 

Uit analyse blijkt dat vooral minder individuele bezoekers naar het museum kwamen als gevolg van 

een te mooie zomer. Ook het aantal basisschoolleerlingen in het kader van het project Museumschatjes 

was lager. Dit heeft te maken met het verlengen van het project naar 2019. Het aantal volwassenen dat 

in groepsverband kwam nam toe van 3.000 naar 3.200. Het hoogste aantal ooit. Deze stijging wordt 

veroorzaakt doordat steeds meer busondernemingen het museum weten te vinden. 

 

Tijdens het Beeks Museumweekend werd de nieuwe expositie geopend in het naastgelegen pand dat 

bij het museum is gevoegd. Doordat hier de thema’s de tandarts, de wijkzuster, de E.H.B.O. en de 

vroedvrouw zijn ondergebracht, is de gehele vaste expositie nu gelijkvloers te zien. Op de 

bovenverdieping is er een werkruimte, een heemkamer voor de Heemkundige Kring en een ruimte 

voor het thema ‘ de dokter in beeld’. De zolderruimte wordt gebruikt als depot. 

 

De verbouwing werd mede financieel mogelijk gemaakt door subsidies van Ondernemend 

Hilvarenbeek, de Annetje van Puijenbroek Stichting, de Gravin van Bylandt Stichting, de van 

Spreeuwel Stichting, de Vrienden van Het Museum en de Rabobank actie ‘Hart van Brabant’. 

 

Ook is er een nieuwe website tot stand gekomen die gebruikersvriendelijker is dan de oude versie. Er 

kan nu beter worden gewerkt aan het up-to-date houden van de informatie over het museum. Wat 

zeker niet onvermeld mag blijven is, dat na jarenlange discussie er een pinapparaat is geïnstalleerd, 

waardoor we wat ‘klantvriendelijker’ naar de bezoeker zijn geworden. 

 

Eind 2018 begon de verbouwing en herinrichting van de grote zolderruimte in het museum. Hier is het 

nieuwe thema ‘ Galerij van Brabantse dokters’ gepland. Tevens is er een mogelijkheid om 

wisseltentoonstellingen te organiseren. De opening van deze ruimte is tijdens het Beeks Museum- 

weekend van 13 april 2019. 

 

Financieel was 2018 een goed jaar en voor 2019 zijn de vooruitzichten gunstig. Het financiële verslag 

en andere hiermee in verband zijnde verslagen zijn te lezen op onze website.  

 

Momenteel telt het museum 26 vrijwilligers die zich belangeloos en met veel enthousiasme inzetten 

voor het museum. 


