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In 2019 ontving het museum 4780 betalende bezoekers. Het hoogste aantal sinds de opening in 1986. 

Uit analyse blijkt dat er meer individuele bezoekers naar het museum kwamen als gevolg van een 

ruimere openstelling in het voor- en najaar en de openstelling op zaterdagen. Deze stijging wordt ook 

veroorzaakt doordat steeds meer busondernemingen het museum weten te vinden. 

 

Tijdens het Beeks Museumweekend werd het herdenkingsjaar 500 jaar Ioannes Goropius Becanus 

geopend met een lezing over zijn leven, alsmede een kleine tentoonstelling over de periode, waarin hij 

werkte. Tevens werd een nieuwe expositie geopend op de zolderruimte van het museum n.l. Galerij 

van Brabantse dokters. Topstuk is het 17e -eeuwse portret van chirurgijn Arnoldus Fey en de 

praktijkruimte van dokter van Glabbeek uit Rijen. 

De historische collectie in de Beekse toren werd uitgebreid met het thema “de Waag”. 

Het museum leende verschillende keren objecten uit aan andere musea en instellingen, zoals voor een 

ingerichte praktijkruimte anno 1950 te Stramproy en een tandartspraktijk anno 1960 voor een jubileum 

van de Tandartszorg Jeugd.  

 

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

Om de communicatie te verbeteren wordt een Nieuwsbrief voor de medewerkers uitgegeven. Ook de 

Vrienden van het museum ontvangen een Nieuwsbrief. 

Een nieuw boekingsprogramma zorgt een professionele afhandeling van de boekingen. 

Lesbrieven voor het basisonderwijs werden verbeterd en de rondleiders kregen intern bijscholing. 

 

In het museum werd de cursus Vrijwillig molenaar gegeven. De vergaderruimtes werden tevens 

gebruikt door de Heemkundige Kring en medewerkers van de Doornhof. 

 

Financieel was 2019 ook ons beste jaar en voor 2020 zijn de vooruitzichten gunstig. Het financiële 

verslag en andere hiermee verband houdende verslagen zijn te lezen op onze website.  

 

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

voor het museum. 


