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VOORWOORD 
 
Voor U ligt het beleidsplan van de Stichting Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen voor 
de periode 2017 – 2023. 
 
In dit plan beschrijft de stichting hoe ze in bovengenoemde periode haar doelstellingen wil 
realiseren. 

 
Geruime tijd is er gesproken over een mogelijke verhuizing van de Tiendschuur naar 
Steyl. Gedurende de vorige 2 beleidsperiodes 2003-2008 en 2009-2016 zijn 
mogelijkheden verder bekeken en visies ontwikkeld. Uiteindelijk is toch besloten dat een 
verhuizing naar Steyl niet mogelijk was. Na vele gesprekken en onderhandelingen bleken 
een aantal belangrijke voordelen om te verhuizen uit beeld te zijn verdwenen. Het is een 
teleurstelling dat een verhuizing naar Steyl niet mogelijk en haalbaar bleek.  
 
Maar daarmee is de kous niet af voor Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen.  
 
Het aantal activiteiten dat wordt georganiseerd op de huidige locatie groeit nog steeds. 
Het aantal bezoekers dat het centrum bezoekt groeit nog steeds.  
De omzet van de museumwinkel stijgt en de schenkingen die het museum mag 
ontvangen laten de collectie in omvang en waarde toenemen.  
Met deze successen wordt de behoefte aan een ruimere huisvesting steeds groter.  
Nu Steyl niet langer in beeld is wil het bestuur zich inzetten om uitbreiding op de huidige 
locatie te realiseren. 
Juist op deze plek omdat trouwe bezoekers hierheen de weg weten te vinden. Omdat het 
een bijzonder mooie plek is die ook zeer gewaardeerd wordt door de bezoekers. De 
historische omgeving en de geschiedenis die het museum presenteren sluiten mooi op 
elkaar aan. 
 
Redenen te meer om met een nieuw doel in het vizier einde komende jaren weer volop 
aan de slag te gaan. 
 
BESTUUR STICHTING KERAMIEKCENTRUM TIENDSCHUUR TEGELEN 
 
Datum: maart 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Sculptuur Siegfried 
Gorinskat, schenking Petra 
Verberne 
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1  Inleiding 
 
Dit beleidsplan is gericht op de situatie waarin het Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen 
gehuisvest blijft op de huidige locatie met een uitbreiding van het huidige onderkomen, 
zodat dit fysiek gezien weer in de pas loopt met de doelstellingen, activiteiten en collectie 
uitbreidingen. 
 
Dit betekent een voortzetting van een aantal beleidskeuzes van de afgelopen jaren en 
tevens aangevuld en gewijzigd vanwege die nieuwe situatie. 
 
Uitbreiding op huidige locatie lost het ruimteprobleem op en biedt kansen voor 
kwaliteitsverbetering en uitbreiding van het inhoudelijke aanbod aan exposities en 
cursussen en andere activiteiten  
 
Op deze manier draagt het Keramiekcentrum bij aan het behouden en verder ontwikkelen 
van landgoed Chateau Holtmühle tot een waardevolle toeristische plek in de gemeente 
Venlo. Zowel voor dagjesmensen als voor verblijfsgasten, kunst- en cultuurliefhebbers, 
wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers. 
 
Beleidsmatig wordt gekozen voor de volgende hoofdlijnen: 

- Voortzetting van het beleid om zowel de cultuurhistorische als ambachtelijke 
aspecten van keramiek te belichten, plus de ontwikkelingen in de hedendaagse 
keramische kunst. 

- Voortzetting van het beleid en streven om keramiek niet alleen te laten zien, maar 
ook te laten ervaren door het organiseren van demonstraties en het aanbieden van 
cursussen en workshops. 

- Uitbreiding ateliers zodat de kwaliteit en de kwantiteit van het educatieve aanbod 
verder kan groeien. Zowel voor groepen die een leuk dagje uit willen beleven als 
voor de hobby- en vakkeramist die speciaal komen voor de masterclasses die zullen 
worden aangeboden in de ruimere, vernieuwde en beter geoutilleerde werkplaatsen 

- Betere faciliteiten creëren t.b.v. lezingen, demonstraties, filmmiddagen, presentaties 
en openingen. Hiervoor is een ruimte waarin veel toehoorders passen noodzakelijk. 

- Faciliteren artist in residence te bieden, gebruik atelierruimte buiten de 
cursusperiodes of de technieken-ruimte in het museum waarin keramisten kunnen 
komen werken, zichtbaar voor de bezoekers van het museum.  

- Het aanschaffen van een 3D printer ten behoeve van presentatie van keramische 
technieken, inrichten ruimte in museumpresentatie mbt keramische technieken. 
Deze printer maakt de Tiendschuur extra aantrekkelijk voor keramisten en 
bezoekers die eens met deze nieuwe technieken willen kennismaken.  

- Het verhuren van ruimtes (mn. de ontvangstruimte voor groepen en het 
museumcafé) in de nieuwbouw aan bovengenoemde partners en aan derden voor 
extra inkomsten ten behoeve van het museum 

- Het faciliteren in een behoefte van veel wandelaars, fietsers en dagjesmensen door 
hen op een laagdrempelig niveau horeca te bieden middels een gezellig 
museumcafé en liefst ook met terras, waar behalve koffie ook vlaai en een kleine 
kaart wordt geboden. 

- Uitbreiding van de museumwinkel met aantrekkelijke ambachtelijke keramische 
souvenirs, die samen met het museum en het café het hele jaar elke dag, behalve 
op maandag, geopend is van 11 tot 17, misschien zelfs 10 to18u. 

- Voor alle uit te breiden ruimten geldt dat zo veel mogelijk gestreefd zal worden naar 
het combineren van functies, zodat de nieuwe ruimten zo efficiënt mogelijk worden 
ingezet. 

 
Door bovengenoemde activiteiten op te zetten kan het Keramiekcentrum zich meer 
profileren als een culturele onderneming. 
 
In de verschillende hoofdstukken wordt telkens eerst het oorspronkelijke beleid van het 
Keramiekcentrum beschreven, waarna de aanvullingen mogelijk gemaakt door uitbreiding 
van de huidige locatie beschreven worden. 



6 
 

 
 



7 
 

Atelier Russel Tiglia omstreeks 
1950 

2  VISIE EN DOELSTELLINGEN 
 

2.1   Huidige situatie 
 
Achtergrond 
De Stichting Keramiekcentrum Tiendschuur is een feitelijke 
voortzetting van activiteiten van de voormalige Oudheidkamer en het 
Pottenbakkersmuseum, opgericht door George Goossens in 1936.  
 
De Stichting is gevormd op verzoek van het gemeentebestuur van de 
toenmalige gemeente Tegelen met als doel de rijke traditie van 
plaatselijke kunstnijverheid, ontstaan dankzij de rijke kleibodem, te 
behouden en te ontsluiten. Deze traditie vormt belangrijk cultureel en 
historisch erfgoed van de gemeente Venlo, dat behouden moet blijven. voor het 
nageslacht.  
 
Klei is de kern van het bestaan van de vroegere gemeente Tegelen.  
De Romeinen maakten hier hun platte dakpannen van de Tegelse klei, die ze ‘tegulea’ 
noemden. Hieraan dankt Tegelen haar naam. Zij legden de basis voor de grof-keramische 

industrie en dankzij deze is Tegelen en haar inwonertal 
flink gegroeid.  
De klei heeft behalve een economische impuls ook voor 
een artistieke impuls gezorgd. 
Eeuwenlang is hier ambachtelijk gewerkt met klei. Talloze 
pottenbakkers hadden hier hun werkplaats. In de ateliers 
van Russel-Tiglia onder leiding van George Goossens 
werd het ambacht voortgezet en getalenteerde jongeren 
opgeleid. Deze vlogen uit naar kunstacademies en eigen 
ateliers. De ateliers van Russel-Tiglia betekenden meer, 

ze trokken kunstenaars aan die met klei wilden werken. 
Zo bezochten Karel Appel, Antoon Rooskens, Charles 
Eyck en zelfs prinses Beatrix Tegelen.  
Klei is de basis van Tegelen en klei heeft toekomst in 

Tegelen. 
Nog altijd kent Tegelen enkele grof-keramische bedrijven die de concurrentieslag met 
alternatieve bouwmaterialen zoals beton en PVC hebben getrotseerd.  
Nog altijd heeft Tegelen een ambachtelijk pottenbakker, Niek Hoogland.  
De ontwikkelingen op keramisch gebied gaan verder. Zowel in de kunstnijverheid als op 
industrieel gebied.  
 
Visie 
De Stichting Keramiekcentrum Tiendschuur heeft als visie om de verbinding tussen het 
keramische verleden van deze regio en de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de 
keramische kunst te tonen en actief te laten beleven. Hierbij is aandacht voor zowel de 
ambachtelijke als de cultuurhistorische en artistieke waarde van keramiek. 
 
Deze benadering, het inzichtelijk maken van de historische én de 
kunstzinnige waarde van keramiek, maakt de Stichting Keramiekcentrum 
Tiendschuur Tegelen uniek binnen Limburg en Nederland. Er zijn veel 
musea voor beeldende kunst, maar weinig die zich puur richten op 
keramiek; slechts één ander museum in Leeuwarden: “Nationaal 
Keramiekmuseum Princessehof”. Er zijn verschillende historische musea 
in Nederland die keramiek in bezit hebben; deze delen van de collectie 
worden echter alleen gepresenteerd vanuit een cultuurhistorische 
invalshoek. Het Keramiekcentrum is het enige museum in Nederland dat 
zoveel aandacht besteedt aan hedendaagse keramiek en dit doorlopend 
in haar wisselexposities programmeert. 

v.l.n.r.: Jac. Bongaerts, 
George Goosens, Marinus 

Janssen. 

The van Rens,(laatste bedrijfsleider van het  
atelier Russel-Tiglia)  en Niek Hoogland geven 

cursus Tegelse Technieken 
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Doelstellingen 
 
De Stichting Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen heeft als doel: 

• Beheren, behouden, conserveren en ontsluiten (onder de aandacht  
 brengen van het publiek) van de rijke traditie van plaatselijke  
   keramische kunstnijverheid. Deze traditie is belangrijk cultureel en  
   historisch erfgoed van de gemeente Groot Venlo. 

• Het volgen en ontsluiten van ontwikkelingen van hedendaagse 
regionale,  

   nationale én internationale keramische kunst. 

• Het geven van cursussen in keramische technieken, het keramisch 
ambacht levend houden. 

 
Sinds 1987 is de Stichting gehuisvest in de Tiendschuur op het landgoed van Chateau 
Holtmühle. Deze locatie wordt nog altijd zeer gewaardeerd door bezoekers, vrijwilligers en 
medewerkers. Het streven is om gevestigd te blijven op deze unieke en prachtige 
historische plek en op de huidige locatie uit te breiden door aanbouw en interne 
verbouwing. En zo de charme die deze plek biedt te kunnen behouden, middels een 
publieks- en openbare functie van het landgoed, zodat de inwoners én toeristen die Venlo 
bezoeken kunnen blijven genieten van deze mooie plek. 
 
 
 

 
2.2  Visie Keramiekcentrum op huidige locatie na uitbreiding 
 
Veel facetten van het huidige beleid en aanbod van het Keramiekcentrum worden 
voortgezet in de uitbreiding. De verbouwing biedt mogelijkheden voor de eigen activiteiten 
die de huidige locatie niet heeft. 
 
 
Kansen die een uitbreiding biedt   
 
Meer ruimte: 

• tentoonstellingsruimten worden uitgebreid voor exposities en collecties. Ten 
behoeve van de industriële collectie en de collectie hedendaagse keramiek van 
Petra Verberne en Doensen.  Educatieve en interactieve ruimte inrichten tbv 
keramische technieken oud & modern. 

• meer atelierruimte, voor groepen, cursussen, scholen, masterclasses, artist in 
residence 

• een geschikte ruimte voor de ontvangst van groepen en presentaties/ lezingen  

• een grotere koffiekamer/museumcafé  

• een ruimere ontvangstruimte 

• ruimte voor de garderobe en kluisjes 

• meer ruimte voor de museumwinkel 
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Meer bezoekers en inkomsten: 

• Meer ruimte betekent meer activiteiten kunnen bieden en organiseren, dus meer 
bezoekers en inkomsten 

• Meer samenwerking en verhuur aan de buren en derden betekent ook meer 
bezoekers en meer inkomsten 

• Verruiming van de openingstijden betekent meer bezoekers en dus ook inkomsten 

• Verlenging van het gemiddelde bezoek door een aantrekkelijk museumcafé betekent 
meer inkomsten 

• Uitbreiding van het oppervlak en de openingstijden van museumwinkel betekenen 
meer inkomsten 
 

Kostenbesparing: 

• Door op de huidige locatie te blijven is een verhuizing niet nodig met bijkomende 
kosten.  

• Door op de huidige plek te blijven is een uitgebreide PR campagne niet nodig tbv 
een adres- en naamswijziging. 

• Verder biedt de huidige plek kansen met een horecabedrijf als buren, zij zouden de 
catering van het museumcafé-terras, waardoor hiervoor geen investeringen gedaan 
hoeven te worden.  

 
Samenwerking   

• Hotel-restaurant Chateau Holtmühle is tevens 
een potentiële klant, een uitbreiding van de 
Tiendschuur voorziet in de behoefte, de 
Tiendschuur te kunnen huren voor bruiloften en 
partijen en zo haar eigen hotelgasten niet hoeft 
te storen 

• Toeristisch aantrekkelijke ligging, diverse 
partners, denk aan Steyl, Klein-Zwitserland en 
Ulingsheide, binnen handbereik bieden 
mogelijkheden om aantrekkelijk arrangementen 
te ontwikkelen voor diverse doelgroepen 
 
 

 
2.3  Uitbreiding van aanbod Keramiekcentrum op landgoed Chateau 
Holtmühle 
 
Uitbreiding van de Tiendschuur betekent veel meer dan alleen de winst van extra ruimte. 
Juist op deze plek omdat trouwe bezoekers hierheen de weg weten te vinden. Omdat het 
een bijzonder mooie plek is die ook zeer gewaardeerd wordt door de bezoekers. Het 
terrein en de mooie entree geven de beleving van het bezoek aan de Tiendschuur een 
meerwaarde. 
Voordeel is ook als de Tiendschuur hier gevestigd blijft, dat de openbare functie en de 
toegankelijkheid van dit landgoed gewaarborgd worden door hier een Stichting onder te 
brengen die publieksactiviteiten organiseert.  
Landgoed Chateau Holtmühle is samen met de Kasteeltuinen in Arcen en kloosterdorp 
Steyl, toeristisch gezien een bijzonder waardevolle locatie voor de gemeente Venlo, dit is 
ook gebleken tijdens de Erfgoud bijeenkomsten die de gemeente Venlo heeft 
georganiseerd in 2016.  Reden te meer om dit zoveel mogelijk voor publiek te ontsluiten 
en hiermee Venlo op de kaart te zetten. Welke gemeente heeft zoveel kloosters en 
kastelen binnen haar grenzen? 
Hoe meer publieksactiviteiten hier worden georganiseerd, hoe meer toeristen van dit 
unieke plekje kunnen genieten en hoe meer toeristen de weg naar Venlo zullen weten te 
vinden. 
 
Tot slot is het zo dat de historische omgeving en de geschiedenis die het museum 
presenteren bijzonder mooi op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Het dorp Tegelen 
dankt haar naam aan de keramische industrie. Het chateau is mede gebouwd met  
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materialen uit deze industrie. De Tegelse klei waarover het museum vertelt ligt direct 
onder de Tiendschuur in de bodem. Dit versterkt het verhaal en geeft een extra dimensie 
voor het bezoek aan het museum. Hier is het gebeurd! 
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Bord- René Smeets 

 
 

3  COLLECTIE 
 
Hieronder wordt het collectie beleid beschreven. 
De collectie is in bezit van de Stichting Tegelse 
Oudheidkamer en Pottenbakkersmuseum (TOPM), die deze 
op basis van een permanente leenovereenkomst ter 
beschikking stelt aan het Keramiekcentrum. 
 
 

3.1  Deelcollecties 
 
Grove keramiek 
De collectie van de Tiendschuur vindt haar basis bij de rode klei uit 
de bodem.  
Er werden grof-keramische producten van gemaakt zoals dakpannen, bakstenen, 
gresbuizen en wc-potten. Deze werden meestal machinaal vervaardigd. 
 
De Romeinen maakten van de eerste Tegelse klei plavuizen en dakpannen. Deze laatste 
noemden zij Tegula, waaraan Tegelen haar naam dankt. Zij startten hier de eerste 
‘dakpannenfabrieken’. In de periode daarna was er geen behoefte aan pannen. Maar 
nadat woningen in steden niet langer rieten daken mochten hebben, steeg de behoefte 
aan dakpannen. In 1780 verrijst de eerste pannesjop in Tegelen. De grof-keramische 
industrie is een feit in Tegelen en daarmee de werkgelegenheid die Tegelen doet 
uitgroeien tot een groot dorp. Met als hoogtepunt de jaren ’60 van de vorige eeuw, 20 
bedrijven en ruim 2000 werknemers. 
 
Fijne keramiek 
Er werden ook fijn keramische producten gemaakt. Deze werden met de hand gemaakt 
en gedecoreerd. Dit waren bijvoorbeeld serviezen, voorraadpoten, en decoratieve stukken 
zoals beelden en reliëfs. 
Het oudste fijn keramische werk uit de collectie stamt van de tijd van de Romeinen (± 100 
na Chr.), dit zijn onder meer schalen, parfumflesje en kruikjes.  
Het nieuwste keramische werk is van hedendaagse kunstenaars uit de 21e eeuw, uit 
Nederland en Europa. 
 
Opbouw collectie 
De collectie kan beschouwd te worden als een soort ringenstructuur, waarbij Tegelen als 
kern fungeert. De 1e ring rondom de kern verwijst naar de Regio, de 2e naar Limburg, de 
3e naar Nederland en de 4e naar Europa.  
De nadruk ligt in de collectie op de kern. De ringen eromheen verschaffen de kern een 
context. Wat gebeurt(de) er buiten Tegelen op keramisch gebied en steeds verder naar 
buiten tot en met belangrijke Europese ontwikkelingen. Deze ringenstructuur biedt de 
Tegelse collectie een onmisbaar referentiekader.  

          
    

3.2   Collectieregistratie 
 
De collectie is vrijwel geheel geïnventariseerd en beschreven. Deze registraties zijn 
tevens gedigitaliseerd in het collectieregistratie programma Adlib. Dankzij deze digitale 
registraties is het gemakkelijk voorwerpen op te zoeken. Dankzij de digitalisering is het 
mogelijk sneller en doeltreffender te werken bij de collectievorming, de voorbereiding van 
exposities, bruiklenen en achtergrondonderzoek.  
Het fotografisch vastleggen van de collectie is zo goed als voltooid.  
De activiteiten bestaan nu uit het toevoegen van deze beelden aan de digitale 
collectieregistratie en het bijhouden van nieuwe aanwinsten. 
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3.3  Predicaat Geregistreerd Museum 

De Nederlandse Museumvereniging onderzoekt of musea voldoen aan een aantal eisen 
ten aanzien van hun collectie, de registratie en het beheer.  

Na een uitgebreide inventarisatie is de Tiendschuur dit predicaat toegekend. 
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen, mag zich sinds 2007 officieel geregistreerd 
museum noemen. 

Voordeel van dit predicaat is dat het makkelijker is om bruiklenen te verkrijgen bij collega 
musea. Verder verleent het de status van een nationaal erkend museum.  

 
3.4  Uitgangspunten collectieaankoopbeleid 
 
De bevindingen die voortkomen uit de (her)inventarisatie van de collectie dienen als 
uitgangspunten bij het uitvoeren van het aankoopbeleid. 
Mogelijke uitgangspunten zijn:  

− Hiaten in de collectie opvullen, aan de hand van een op te stellen lijst met volgorde van 
 prioriteit 

− Het actualiseren van de collectie (bijvoorbeeld het werk dat het museum van 
kunstenaars uit  

 de regio heeft, regelmatig vergelijken met de laatste ontwikkelingen van een kunstenaar 
om 
 zo met eventuele aanvullingen een representatief beeld te kunnen blijven geven). 

− Het formeren en behouden van de Tegelse, regionale en Limburgse componenten. 

− Het formeren van een overzicht van de belangrijkste Nederlandse en Europese 
keramisten.  

− Het aanleggen van een collectieonderdeel van jong talent, de toekomst op keramisch 
gebied. 

Eventueel als aankoop uit een nog op te zetten, meerjaarlijks terugkerende 
prijsvraagexpositie voor jong talent. 

 
Procedure bij aankopen:  
de conservator maakt de keuzes inzake nieuwe aankopen en laat zich hierbij adviseren 
door externe deskundigen, die onder meer zitting nemen in de expositiecommissie, 
waarna deze aankoopvoorstellen door het bestuur van de stichting al dan niet worden 
geaccordeerd. 
 
 

3.5   Restauratie 
De registratie van de stukken is voltooid. In de komende periode wordt een prioriteitenlijst 
opgesteld van gewenste restauraties. Dan zal onderzocht worden óf en welke restauraties 
het Keramiekcentrum in eigen beheer kan doen.  
 
 

3.6   Bibliotheek 
De bibliotheek van het Keramiekcentrum wordt door 
vrijwilligers beheerd, beschreven en ingevoerd in een 
digitale catalogus. Gestreefd wordt naar een 
verzameling die aansluit bij de collectie en die de 
laatste ontwikkelingen op keramisch gebied 
representeert.  

Nicolas Dings “Baboe”, 
aangekocht van kunstenaar in 2011 



13 
 

3.7   Collectie, kansen bij uitbreiding 
 
Wanneer er meer ruimte is om de collectie te presenteren en dit gebeurt op een mooie 
locatie is de aantrekkingskracht groter voor schenkingen, de plaats waar het werk naartoe 
gaat is de moeite waard.  
De reeds gedane schenkingen en aankopen belanden nu te vaak in het depot.  
De vaste museumopstelling concentreert zich nu met name op de historie. Daarbij is er 
nog te weinig ruimte voor techniek, grof keramiek en hedendaagse keramiek.  
Een extra expositieruimte zou het geheel meer in balans brengen. 
Het geheel zou dan in houden: 
Een ruimte over historie en achtergronden (denk hierbij ook aan keramiek en 
toepassingen in de techniek maar ook een 3D printer. 
Eén zaal voor de wissel exposities. 
Een nieuwe zaal voor hedendaagse keramische kunst.  
Deze laatste zou dan ingericht kunnen worden met actuele aankopen en schenkingen 
denk hierbij aan de collectie Petra Verberne en Pieter Doensen. 
 

 
Collectie Petra Verberne 
 
Petra Verberne (Venray) begon met verzamelen in 1990, 
gedreven vanuit een idealisme een podium te bieden aan een 
‘vergeten kunstdiscipline’: de keramiek. Ze wil de kunstzinnige 
aspecten van hedendaagse keramiek laten zien, het werk dat 
geen gebruiksgoed is maar een kunstwerk. Zij omschrijft dit als 
volgt: “Iedereen heeft een voorstelling in zijn hoofd bij het woord 
pottenbakker, keramist. Wat ik probeer te laten zien, is de vrijheid 

die keramisten zich verworven hebben in hun handwerk, gedurende de laatste kwart 
eeuw. Velen zijn doorgegroeid naar het vrije kunstenaarschap. Uitgangspunt daarbij is 
vaak de pot, schaal of kan, echter vrij vormgegeven, niet meer dienend voor dagelijks 
gebruik. Kortom voorwerpen, die op zichzelf staan, aangenaam zijn om naar te kijken. 
Deze objecten opsporen en verzamelen is mijn streven.” 
Ze verzamelde dus niet om haar huis te versieren maar om deze vergeten discipline 
onder de aandacht te brengen, te behouden en te kunnen tonen aan het publiek. 
De collectie Petra Verberne bevat keramiek uit NL en Europa en weerspiegelt tevens de 
expositiegeschiedenis van de Tiendschuur omdat zij regelmatig werk aankocht uit 
exposities. Ze verzamelde met oog voor actuele ontwikkelingen in de keramiek en deze 
worden dan ook weerspiegeld door haar collectie. 
In 2012 schonk zij 50 stukken aan het Keramiekcentrum. Momenteel wordt er een lijst en 
notariële akte opgesteld met een lijst van nog eens ruim 150 objecten die het museum in 
eigendom zal krijgen na haar overlijden. Het grootste deel van deze 150 stuks kunnen al 
eerder worden onder gebracht in het museum en depot zo gauw deze zijn in gepakt en de 
notariële akte gerealiseerd is.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De 

Yeung Yuk  Kan- nog te schenken object uit  de 
collectie Petra Verberne 
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collectie Doensen 
 

Pieter Doensen (1944) komt oorspronkelijk uit Venlo en woont inmiddels al decennia lang 
in Utrecht. Verzamelt van alles, sluitzegels, elektrische en design horloges, glas en 
keramiek.  
In de jaren negentig stuitte hij op een verzameling keramiek van mevrouw Vermeer uit 
Rotterdam. Deze dame had het plan opgevat om in Rotterdam een museum te beginnen 
met hedendaagse keramiek. Zij ging heel systematisch te werk. Aan de hand van de toen 
bekende overzichtswerken kocht zij keramiek waardoor deze verzameling een mooi beeld 
geeft van de periode 1950 tot en met 1995. Naast hedendaagse keramiek verzamelde zij 
ook precolumbiaans aardewerk, Cobra grafiek, modern glas en krissen. Toen haar man op 
Sumatra tijdens een zoektocht naar krissen overleed, raakten haar plannen voor een 
museum in het slop. Na haar overlijden werd haar verzameling door Pieter Doensen 
gekocht. 
Toen de galerie Inart uit Amsterdam ermee ophield vulde Doensen zijn collectie aan met 
veel unica van Arabia Finland. Ook het faillissement van Cor Unum Duitsland leverde veel 
moois op van o.a.: Ron Arad, Gijs Bakker, Zweitse Landheer en van de uit Venlo 
afkomstige kunstenaar Geert Lap. Na het overlijden van J. Achterberg werd een mooie 
collectie Etie van Rees aangekocht. Verder verzamelde hij limited editions van Rosenthal. 
Deze firma huurde kunstenaars in om een unieke serie serviezen, vazen en sieraden te 
ontwerpen. Onder meer wist Doensen de complete serie van Johan van Loon en Jan van 
der Vaart bijeen te brengen. Daarnaast bevat de schenking werk van Maggi Giles, Heidi 
Daamen, Babs Haenen, Kamerling Onnes, Pieter Stockmans, Lies Cosijn enz. Ook veel 
beroemde buitenlandse kunstenaars zijn royaal vertegenwoordigd: Lucie Rie, Alisson 
Britton, Robert Cooper, Walter Keeler, Henri Pim, Natale Sapone en Alev Siesbye e.a. 

 
Medio 2015 wilde hij meer ruimte in zijn huis en begon hij een bestemming te zoeken voor 
zijn meest volumineuze collectie. In september 2016 is de schenking van ruim 1300 
stukken hedendaagse keramiek aan Keramiekcentrum Tiendschuur een feit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Een van de favorieten  van Pieter  Doensen is dit  werk 
van Maggie Giles 
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Drieluik compleet dankzij drie grote schenkingen 
 
De collectie Doensen gaat precies verder waar de laatste grote schenking (2007) ophoudt. 
Dat was een verzameling van het echtpaar Elemans- Boekelman, die het verhaal van de 
Tegelse keramiek van 1935 tot 1953 laat zien. Deze omvat ruim 1000 stuks. 
 
De collectie Doensen begint in 1950, loopt tot 1995 en laat de ontwikkelingen van de 
hedendaagse Nederlandse en Europese keramiek zien en omvat ruim 1300 stuks. 
 
De collectie Petra Verberne gaat verder waar die van Pieter Doensen ophoudt, 1990 tot en 
met nu. En omvat ongeveer 200 objecten. 
 
Deze drie grote schenkingen vullen elkaar prachtig aan en zorgen dat Keramiekcentrum 
Tiendschuur Tegelen een compleet overzicht bezit van de hedendaagse keramiek vanaf 
1935 tot en met nu. 

 
 
 
Jan en Ted Elemans-Boekelman te 
midden van hun enorme collectie 
Tegelse Keramiek 
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Jac. Bongaerts-Tegelkachel, 
Bruikleen van de Stichting 

Behoud en Beheer Erfgoed 
Jac. Bongaerts 

  

4     PUBLIEKSBELEID 
 
4.1   Doelgroepen 
 
Het museum richt zich in zijn beleid op de volgende doelgroepen: 

 

• Volwassenen:.  
1. Individuele bezoekers.  

 a) toeristische bezoekers 
 b) liefhebbers van keramiek 
 c) regionale bezoekers 

2. Groepsbezoekers 
3. Cursisten  

 

• Kinderen: 
1. Individuele bezoekers, t/m 12 jaar gratis. 
2. Deelnemers kindermiddagen, kinderen vanaf 6 
jaar, 
3. Basisschoolleerlingen, deze komen via een 

schoolbezoek 
4. Leerlingen voortgezet onderwijs (CKV, 

handvaardigheid, techniek) 
 

 
4.2   Permanente presentatie 
 
De permanente presentatie toont stukken uit de eigen 
collectie. Historische stukken uit de eerste, tweede en derde 
golf Tegelse volkskunst. Verder industrieel keramisch erfgoed: 
dakpannen en dergelijke. 
Waarbij de verhalen worden verteld van: de oudste 
Nederlandse en Limburgse keramiek; het verhaal van de 
Tegelse pottenbakkers, de kleiwinning; de klei-industrie in 
Tegelen; het ambacht pottenbakken en keramische 
technieken; het  huishoudelijk leven in de 19e eeuw; het atelier 
van Russel-Tiglia; kunstzinnig talent in en uit Tegelen; Tegelen 
in de oorlog; Tegelse folklore, zoals dialect, feesten, geloof en 
tradities . Daarnaast wordt hedendaags werk gepresenteerd 
van keramisten uit de regio, uit Limburg, Nederland en Europa.  

 
 
4.3 Tentoonstellingen 
 
De conservator wordt bijgestaan in het samenstellen van tentoonstellingen en het 
selecteren van exposanten door de expositiecommissie, die bestaat uit 4 leden, met 
verschillende achtergronden. 
 
Bij de wisseltentoonstellingen draait het om inspiratie. Het tonen van keramische kunst, 
oud en nieuw. De tentoonstellingen wisselen en zorgen dat de presentaties in het 
museum niet statisch worden. Dit maakt dat er voor trouwe bezoekers telkens wat nieuws 
te zien is en nieuwe inspiratie te vinden is. En dat er nieuwe bezoekers naar het museum 
getrokken worden. De wisselexposities betreffen alles wat onder de noemer keramiek 
valt.  
 
Het tentoonstellingsbeleid is bepalend bij het samenstellen van het expositieprogramma. 
Diversiteit en kwaliteit zijn hierbij richtinggevend. In overleg met de expositiecommissie is 
een aantal criteria voor te organiseren exposities geformuleerd.  
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Expositie “Tea is Hot”- was een samenwerking 
met Keramikmuseum Westerwald, 

 in Höhr- Grenzhausen,in Duitsland 

Om te komen tot een afwisselend aanbod wordt geselecteerd op diverse aspecten. 
Dit zijn: 

• Techniek  

• Verzamelingen  

• Keramiekcentra/groepen  

• Thema vorm/onderwerp  

• Solo-expositie  

• Opleidingsinstituut  

• Gastconservator  

• Historisch regionaal  

• Grofkeramiek i.s.m. keramisten (bijvoorbeeld keramisten worden uitgenodigd iets te 
maken met (half)producten uit een grof-keramisch bedrijf) 

 
Er worden drie wisseltentoonstellingen per jaar gehouden plus, al naar gelang de 
mogelijkheden, enkele kleinere thema-exposities, onder meer met kerst en in het asperge 
seizoen.  
 
Bij het maken van de wisseltentoonstellingen wordt regelmatig samengewerkt met andere 
organisaties die actief zijn t.a.v. keramiek. 
Deze samenwerking is van belang om een aantal redenen: 

1. Onderlinge afstemming van expositieprogramma en projecten 
2. Tijdbesparing en rendement vergroten van de energie die in de ontwikkeling van 

exposities en andere projecten wordt geïnvesteerd. 
3. Samenwerking bevordert bekendheid van het museum. 
4. Het delen van kennis, expertise en collectiestukken. 
5. Bekendheid van de Tiendschuur bevorderen in de Nederlandse en internationale 

keramiekwereld 
 
Samenwerkingsverbanden bestaan al met het Europees Keramisch Werkcentrum  
’s-Hertogenbosch; Nederlands Tegel Museum Otterlo; Provinciaal Bodemdepot 
Maastricht en Centre Céramique Maastricht; Töpfereimuseum Raeren, België; Rufford 
Craft Centre Nottinghamshire Engeland, Keramikmuseum Westerwald in Höhr-
Grenzhausen,(bij Koblenz) en het Töpfereimuseum in Langerwehe Duitsland, Terre et 
Terre, Association de potiers et ceramistes en Midi-Pyrenees Lombers Frankrijk, Maison 
de la céramique contemporaire Giroussens Frankrijk. 
Verder bestaan er goede banden met de keramische vakbladen; keramiekgidsen 
(landelijk en provinciaal) en met de organisaties van diverse keramiekmarkten. 
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4.4  Educatie 
 
Op educatief gebied vinden in het Keramiekcentrum de volgende activiteiten plaats: 
- rondleidingen 
- speurtochten 
- kindermiddagen 
- kinderfeestjes 
- cursussen  
- workshops 
- lezingen  

- demonstraties van diverse keramische 
technieken, waaronder pottenbakken, draaien  

 
Bij een uitbreiding van de huidige huisvesting 
kan de atelierruimte ook worden uitgebreid. 
Hierdoor kan het aanbod aan educatieve 
activiteiten worden uitgebreid en worden 
verzorgd met ruimere en verbeterde faciliteiten.  
 
 
 

Scholen en kinderen 
Het streven is jaarlijks een groot educatief project aan te bieden en zo een blijvende band 
op te bouwen met alle scholen in Tegelen en daarbuiten. Uiteindelijk is het doel dat elk 
kind uit Tegelen, liefst uit heel Venlo, minstens één keer in het Keramiekcentrum zijn 
geweest tijdens zijn of haar schoolperiode. 
Hiervoor is het onderhouden opbouwen van goede relaties met de schoolbesturen, de 
cultuurcoördinatoren en Cultuurpad. Het scheppen van vertrouwen en het opzetten van 
een langdurige samenwerking en een jaarlijks bezoek van de scholen uit de regio. 
Het aanbod voor de basisscholen kan dankzij de veelzijdige collecties van het 
Keramiekcentrum aansluiten bij diverse kerndoelen van het primair onderwijs, zoals 
wereldoriëntatie (religie), natuur (aardrijkskunde, kleiafzetting), tijd (geschiedenis, 
prehistorie, romeinen, middeleeuwen, industrialisatie (19e eeuw, WOII), techniek, 
kunstzinnige vorming en cultureel erfgoed.  
 
Voor de leerlingen van het Voortgezet onderwijs die voor het vak Culturele Kunstzinnige 
Vorming opdrachten moeten maken, maar ook voor de jongere individuele bezoekers 
moet het museum interessanter worden gemaakt.  
Hiervoor worden de komende jaren concrete plannen ontwikkeld. 
 
Mogelijk kan ook samenwerking gezocht worden met het Wereldpaviljoen en de 
Missiemuseum in Steyl en een gezamenlijke museum-schoolkaart aan te bieden aan alle 
basisscholen en het Voortgezet onderwijs in Venlo ten einde zo meer scholen naar 
Tegelen en Steyl te halen. 
       
Uitbreiding van de huidige huisvesting biedt voor jeugdige bezoekers de kans om een 
museum atelier in te richten. Dit is een ruimte waar jeugdige individuele bezoekers tijdens 
een bezoek aan het Keramiekcentrum iets kunnen maken. Dit kan zonder aanmelding 
vooraf en is geen cursus maar een aanvulling op het museumbezoek. Hier zijn materialen 
en voorbeeld werkstukken en begeleiders aanwezig. De werkstukken die hier gemaakt 
kunnen worden sluiten aan bij exposities, collecties en jaargetijden. Deze wisselen 
regelmatig zodat deze activiteit ook interessant blijft voor herhalingsbezoekers. 
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Tegen een kleine vergoeding van de materialen kunnen bezoekers hier iets maken. Dit 
atelier zou het meest ideaal zijn als het gesitueerd is rondom de entree en het museum 
café. Dan kunnen de volwassen begeleiders terwijl de kinderen bezig zijn genieten van 
een kopje koffie of rondsnuffelen in de museumwinkel. Het betalen van de materialen kan 
dan ook op een centrale plek, aan de museum balie, gebeuren. Nog een voordeel is dat 
de binnenkomende bezoekers meteen zien dat er ook iets te doen is en het verlevendigt 
de sfeer in het museum. 
 

Volwassenen. 
Het aanbod van cursussen en workshops in het zelf maken van keramiek kan worden 
verbeterd en uitgebreid wanneer het atelier kan worden uitgebreid, doordat het grotere 
atelier meer mogelijkheden biedt.  
 
Gastdocenten 
Sinds 2016 worden er workshops georganiseerd met gastdocenten. Keramisten uit 
Nederland, Duistland en België. Deze workshops lopen goed en trekken veel deelnemers 
uit heel Nederland, België en Duistland. De evaluaties zijn heel positief alleen de huidige 
ruimte is te beperkt, ook hiervoor is uitbreiding noodzakelijk.  
 
Exposanten en demonstraties 
Uit alle delen van Europa worden kunstenaars uitgenodigd om te exposeren in de 
Tiendschuur.  
Voor bezoekers is het interessant de kunstenaars te ontmoeten daarom wordt hen 
gevraagd een rondleiding, presentatie of demonstratie en/of workshop te verzorgen. De 
huidige centrale ruimte in het museum en het atelier zijn eigenlijk te klein om deze 
activiteiten te organiseren. Het wordt toch al gedaan om extra aandacht voor de 
exposities te vragen bij de media en extra bezoekers te trekken. Om dit goed te kunnen 
doen en de soms grote aantallen extra bezoekers goed te ontvangen is een uitbreiding 
van het atelier, het museumcafé en een ruimte voor lezingen en presentaties 
noodzakelijk. 
 
 
 

José Fijnaut verzorgt met succes workshops portret boetseren. 
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4.5   Museumcafé 
 
Alle bezoekers van het Keramiekcentrum krijgen gratis koffie aangeboden. Deze kunnen 
zij drinken uit handgemaakte keramische bekers van diverse binnen- en buitenlandse 
kunstenaars. Dit wordt gewaardeerd door de bezoekers. 
Rondom het museum worden de artikelen van de museumwinkel gepresenteerd. 
Wanneer de gasten genieten van hun gratis drankje kijken ze rond en kopen vaak nog 
iets uit de winkel.  
Dit zorgt voor extra inkomsten voor het museum. 
Als er veel bezoekers in het museumcafé zijn is het niet meer goed mogelijk rond te kijken 
en de artikelen van de winkel te bereiken.  
Een bus past niet in het café met 24 stoelen, en er is geen plaats meer over voor 
individuele bezoekers.  
Zowel voor groepen als voor de winkel is meer ruimte noodzakelijk. Daarom is uitbreiding 
van de huidige huisvesting wenselijk.  
Af en toe wordt vlaai te koop aan geboden. Verder wordt er vaak gevraagd naar de 
mogelijkheid om te lunchen. Dit zou mogelijk kunnen in samenwerking met Bilderberg 
Chateau Holtmühle, anders zal bekeken worden hoe dit in eigen beheer kan worden 
opgezet. Dus om standaard vlaai en een kleine kaart aan te bieden.  
 
Het streven is om dit op te gaan zetten in de aankomende beleidsperiode. Samen met 
een terrasvoorziening buiten.  
Bovenstaande zaken zullen het verblijf in de Tiendschuur aantrekkelijker maken en 
verlengen waarmee ook de omzet zal stijgen. Met een uitbreiding van de huisvesting kan 
dit nog beter worden gefaciliteerd. 
 
 

4.6  Marketing en PR 
 
Het Keramiekcentrum voert een actief PR beleid, met veel aandacht voor het 
optimaliseren en actualiseren van de eigen website, vermeldingen op andere websites, 
social media, folders. Verder wordt er geadverteerd, redactionele aandacht genereerd in 
vakbladen, overige pers benaderd. Tot slot ontvangt een breed adressenbestand 
papieren en/of digitale uitnodigingen voor tentoonstellingen. Het digitale adressenbestand 
van geïnteresseerden in keramiek en liefhebbers van de Tiendschuur groeit nog steeds 
en ook via deze weg worden mensen op de hoogte gehouden en uitgenodigd voor onze 
activiteiten.  
Middels lidmaatschappen bij de Museumvereniging, de Federatie Musea Limburg, Leisure 
Port, Servicepunt ANWB en diverse wandelroutes wordt ook via deze wegen aandacht 
gevraagd voor de Tiendschuur en deelgenomen aan gezamenlijke promotie acties. 
Ook zijn er goede contacten met vaktijdschriften, kranten, lokale en regionale tv en radio. 
 
 

4.7   Bezoekerscijfers 
 
Momenteel bedraagt het totale aantal bezoekers per jaar 8100 (dec. 2016). 
De afgelopen 5 jaar is het bezoekersaantal met een kleine 1500 gestegen. Deze stijgende 
lijn moet worden vastgehouden en liefst nog een duwtje in de rug krijgen. 
Sinds juli 2016 zijn de openingstijden verruimd naar de ochtend, vanaf 11.00 uur in plaats 
vanaf 14.00 uur. Dit heeft in 2016 voor 950 extra bezoekers gezorgd. Naar verwachting 
zal dit aantal stijgen in 2017 wanneer deze tijden gedurende het hele jaar gelden.  
Wanneer de ruimtes voor het café, de winkel, de presentaties, de expositiezalen en het 
atelier en museum atelier kunnen worden uitgebreid zullen de bezoekersaantallen en de 
verblijfsduur naar verwachting verder toenemen. Omdat er meer te zien en te doen is, is 
het meer de moeite waard om te komen. Daarnaast kunnen groepen naast de individuele 
bezoekers worden ontvangen, of zelfs twee groepen tegelijk zonder dat deze elkaar 
storen, wat ook weer voor een stijging kan zorgen. Faciliteiten in een museumatelier die 
doorlopend worden aangeboden voor kinderen, zal een nieuwe doelgroep aanboren, 
grootouders met hun kleinkinderen, ouders met kinderen tijdens vakanties. Op dit moment 
is er niet zo’n aanbod in verband met beperkte atelierruimte. 
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Doelgroepen die nu wel komen maar nog met te geringe aantallen zijn: 
 
Scholen:  Uitbouwen van educatieve projecten en de samenwerking met 

scholen kan hierbij helpen.  
Volwassenen:    Tuin- en natuurliefhebbers / wandelaars/ fietsers ( mogelijk meer 
met      museumatelier-terras) 

 Uit de regio (meer adverteren omroep Venlo, dagblad) 
 Liefhebbers hedendaagse beeldende kunst (adverteren in 

kunstbladen en beurzen) 
Ouders- en grootouders met kinderen (meer mogelijk met 
museumatelier en aanpassing huidige museumopstelling) 
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5   ACCOMMODATIE, oude en gewenste situatie  
 

 
5.1  Benedenzaal en omloop 
 
In de benedenzaal is de permanente presentatie van 
de collectie ondergebracht. Het geheel heeft een 
verouderde uitstraling.  
Het zware balkenwerk van de omloop en de trap is te 
dominant en past niet bij de echte oude balken van de 
Tiendschuur. Het heeft ook een verouderde 
uitstraling. 
Het vergeelde lattenwerk van de omloop is niet meer 
representatief. 
Er zijn verschillende vitrines, kasten en sokkels 
vernieuwd en vervangen. De verlichting onder de 
omloop is aangepast.  
  
De authentieke uitstraling van het gebouw wordt zeer 
gewaardeerd door de bezoekers. Zaak is deze sfeer 
te behouden als vitrines en latten worden vervangen. 
De ruimte is te beperkt voor de eigen collectie en 
verworven schenkingen, uitbreiding van deze ruimte 
is noodzakelijk. Verder is een gedeelte niet 
toegankelijk met rolstoelen, dit is een aandachtspunt 
bij uitbreidingsplannen.  
 

 
5.2  Kantoorruimte 
 
Deze ruimte is vrij krap en het blijft moeilijk iedereen een volwaardige ruimte aan te 
bieden, zeker met extra vrijwilligers en stagiaires. Ook hier ligt een aandachtspunt bij 
uitbreiding. 
 
  

5.3  Vergaderruimte 
 
Momenteel beschikt de Tiendschuur niet over een aparte vergaderruimte / spreekruimte. 
De cursusruimte wordt hiervoor gebruikt wanneer er geen cursussen zijn, maar is niet 
representatief. Vóór openingsuren kan het museumcafé gebruikt worden maar na 
verruiming van de openingstijden zijn de mogelijkheden om ongestoord te vergaderen 
verder beperkt. In het huidige gebouw zijn geen andere oplossingen mogelijk. Bij 
uitbreiding van de huisvesting moet in ieder geval rekening gehouden worden met de 
voorziening in deze behoefte. 
Mogelijk zou bij aanpassing van de kantoren één kantoorruimte zo kunnen worden 
ingericht dat deze ook hiervoor geschikt is.  
 

 
5.4  Bibliotheek 
 
De bibliotheek van het museum is momenteel ondergebracht in het kantoor. Het is echter 
niet praktisch om hier mensen informatie te laten opzoeken terwijl er gewerkt wordt. Beter 
zou het zijn de bibliotheek in een aparte ruimte onder te brengen. De Tiendschuur 
beschikt nu echter niet over een dergelijke ruimte. Als er uitgebreid wordt dan zou deze 
bijvoorbeeld ondergebracht kunnen worden in de ruimte die daar wordt gereserveerd voor 
vergaderingen, of wanneer er ruimte genoeg is zelfs in een aparte ruimte. Of zoals 
hierboven beschreven een kantoor dat multifunctioneel is: flexibele werkplek, 
vergaderruimte én bibliotheek.  
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5.5  Ontvangstruimte voor groepen  
 
Momenteel wordt voor de ontvangst van groepen de ‘koffiekamer’ gebruikt. Deze is 
eigenlijk bedoeld voor alle museumbezoekers, maar zodra er een groep aanwezig is, is 
de hele ruimte bezet. Verder betekent dit dat het personeel en de vrijwilligers ook geen 
ruimte hebben om te kunnen pauzeren. Bij uitbreiding is een groter museumcafé en een 
ruimte voor groepen noodzakelijk. Personeel kan bekijken op basis van beschikbaarheid 
waar het vergadert / luncht: in vergaderruimte/ groepenruimte of café. Extra ruimte 
hiervoor is niet nodig, voorgenoemde ruimten kunnen multifunctioneel zijn. Deze ruimte 
zou behalve voor groepen gebruikt kunnen worden bij lezingen, presentaties, 
filmmiddagen, demonstraties, openingen én buiten openingstijden verhuurd kunnen 
worden tbv bedrijfsbijeenkomsten, presentaties, borrels en dergelijke.  
 

 
5.6 Keramisch Atelier Tiendschuur 
 
De Tiendschuur beschikt over een cursusruimte die plaats biedt aan12, tot maximaal 14 
deelnemers. Die grootte is te gering om bijvoorbeeld schoolklassen te kunnen ontvangen 
voor een gecombineerde museumles, waarbij zowel een rondleiding door het museum 
wordt bedoeld als ook het werken met klei. Aangezien een dergelijke praktische activiteit 
de meerwaarde van een bezoek aan het museum enorm vergroot is het belangrijk hieraan 
in de toekomst aandacht te schenken en een passende ruimte voor te zoeken. Ook kan 
gedacht worden aan een grote atelierruimte voor de volwassene cursussen die overdag 
voor scholen en groepen in twee ruimtes kan worden opgesplitst. 
 
Daarnaast zou een ruimte voor museum educatie, een museumatelier, wenselijk zijn in de 
buurt van de entree, waar individuele bezoekers iets kunnen maken dat aansluit bij het 
museumbezoek, dit hoeft niet in het keramisch atelier zijn.  
 

Nog een aandachtspunt is het 
beschikbaar stellen van de 
atelierruimte als werkplaats voor 
keramisten uit de buurt of aan 
ervaren cursisten, of gast-
keramisten, de zogenaamde artist in 
residence, zodat erop nog meer 
momenten gewerkt wordt en er iets 
te zien is voor de bezoekers. Ook 
hier geldt weer dat bij uitbreiding 
gezocht zal worden naar meer ruimte 
voor deze activiteiten. Ook hier geldt 
dat gezocht zal worden naar het 
combineren van functies in de uit te 

breiden ruimten zodat deze zo efficiënt mogelijk worden ingezet. 
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6   PERSONEEL 
 

6.1   Medewerkers 
De huidige 4 medewerkers van het Keramiekcentrum 
vervullen samen 2,5 fte. 
Verdeeld over 4 functies per 23 juni 2016: 
 
1 conservator-manager – 24 uur 
1 assistent-manager – 32 uur 
1 administratief -  financieel medewerker – 20 uur 
1 medewerker ontvangst-balie - 14 uur 
 
Voor het beloningsbeleid wordt de CAO museum gevolgd. 
 

 
6.2  Vrijwilligers 
Voortdurend worden de kwaliteiten van de diverse 
vrijwilligers geïnventariseerd. Zij worden ingezet op de 
gebieden die hen het beste liggen en waar de stichting 
het meeste behoefte aan heeft. Momenteel mag het 
Keramiekcentrum zich gelukkig prijzen met veel 
vrijwilligers. In de afgelopen beleidsperiode zijn er 
gemiddeld ruim 70 vrijwilligers actief.  Met veel 
inventiviteit en creativiteit zetten zij zich in voor de 
Tiendschuur. Onder meer als baliemedewerker, 
collectieregistrator, kantoormedewerker, binnen de 
technische dienst en de educatieve dienst. Dit lijkt op een structuur zoals die bij grotere 
bedrijven/musea bestaan. Het enige verschil is dat bijna alle vacatures worden ingevuld 
door vrijwilligers, sommigen zijn zelfs in meerdere groepen actief. De conservator/ 
manager en de assistent-manager houden voeling en overleg met alle afdelingen.  

Zo lang deze vrijwilligers zich willen inzetten kan het Keramiekcentrum haar ambities 
blijven najagen en de deuren voor haar publiek openen. De vrijwilligers zijn van cruciaal 
belang voor het voortbestaan van het Keramiekcentrum Tegelen. 

De meeste vrijwilligers komen uit Tegelen en Steyl dragen en zoeken vrijwilligers werk in 
de buurt en zijn extra betrokken omdat de Tiendschuur vertelt over de geschiedenis van 
hun eigen woonplaats. Verhuizing naar bijvoorbeeld Venlo zou kunnen betekenen dat een 
deel van deze groep zich niet langer beschikbaar stelt als vrijwilliger.  

         
    - 

Vrijwilligers ( stand per 1 maart 2017) 

Totaal: 68 

Bestuur :    5  

Ondersteuning kantoor:  4  

Balie-Ontvangst bezoekers:  24 

Educatieve Dienst.:  19 

Tentoonstellingscommissie:   4  

Technische Dienst:  12 
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Bestuur 

Conservator 
Manager  

 
 

hguytoyut 
 
 
 
 
 
 

Educatie 
 

Docenten, 
 
Vrijwilligers: Gidsen 
draaidemonstranten, begeleiders 
workshops, kinderactiviteiten,  

Assistent Manager 
 

Hoofd baliemedewerker 
 

Vrijwilligers-Baliemedewerkers 
 

 

Financieel administratief medewerker 
 

Vrijwilligers Kantoor  

Vrijwilligers-Technische Dienst 
 
 
 
 

Klussers, ICT-ers, stokers, 
restaurateur 

 

6.3 Organisatieschema:  
 

 
Stichting Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen 

 
Bestuur bestaande uit; 
Bert Oord – voorzitter 
Harry Jacobs – penningmeester 
Gerlies van der Jeugd – secretaris 
Marlies Pouls – bestuurslid 
Lou van den Hombergh - bestuurslid 

Heidi Daamen- Moeder met kind,  
Schenking Pieter Doensen 
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Jac. Bongaerts- Madonna met  kind, 
Onderdeel schenking  Elemans-Boekelman 2007 

7   FINANCIËN  
 
 
 
 

7.1   Exploitatiebudget 
 
De Stichting ontvangt jaarlijks een subsidiebedrag van € 182.461.  
Dit is tot en met 2022 vastgesteld. 
 

7.2   Investeringen 
 
In samenwerking met architect Piet Laumans, is een plan opgesteld met de geraamde 
kosten die noodzakelijk zijn om het huidige gebouw uit te breiden.  
 
In een volgend stadium zal een inrichtingsplan worden opgesteld en een verhuizingsplan. 
De kosten hiervan zijn nu nog niet bekend. 
 
 

7.3   Subsidies en sponsoring 
. 
De gemeente Venlo heeft toegezegd dat het Keramiekcentrum ten minste tot en met 2018 
haar huidige subsidiebudget zal behouden. Daarna zal weer een aanvraag gedaan 
worden voor de komende 4 jaar, tot en met 2022. Bij een ruimere huisvesting zullen ook 
de huisvestingskosten gaan stijgen. Het is waarschijnlijk dat bovengenoemd budget dan 
niet meer toereikend is. 
Uitbreiding van het subsidiebudget zal dan noodzakelijk zijn. Daarnaast zal de 
Tiendschuur op zoek gaan naar andere financieringsbronnen denk hierbij aan Vrienden 
Van, Crowd Funding  en een Club Céramique met mécenassen die de Tiendschuur 
steunen, verder mogelijk de Provincie Limburg, het Mondriaan fonds, Het Prins Bernard 
fonds en de Stichting Gerrit Achterbergh.  
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Hoofdpunten voor exploitatieopzet 
Keramiekcentrum zonder en met uitbreiding  

 

  
Prestaties 2016 2018 Ambitie zonder 

uitbreiding   
2022 

Ambitie met uitbreiding   2022 

 
Exposities (aantal)     per jaar: per jaar: 

 
- groot 3 3 3 3 

 
- klein 
 
Aanpassingen in vaste 
presentaties (aantal per 
jaar) 

2 
 

1 

2 
 

1  

2 
 

1 
 

2 
 

1 

 
Bezoekers (aantal) (excl. 
educatie ed) 
-Individueel (volle tarief) 
-Museumjaarkaart 
-kinderen individueel ( gratis 
tot 12 jaar) 
-Gratis  

 
 

2914 
3123 

63 
 

    760 

 
 

3250 
3500 
150 

 
805  

 
 

3250 
3500 

 
 
 
 

 
 
+60 %: ± 4600 
+60 %: ± 5000 
PM 
Gelijkblijvend/PM 
 
Langere termijn: arrangementen via 
touroperators en meer richten op 
ook bezoekers uit Duitsland  

Educatie (aantal)       
Benutten meer ruimte in atelier; 2 
groepen tegelijk mogelijk  

- cursussen voor 
volwassenen/deelnemers 

225 225 225 Gelijkblijvend; evt. open atelier 

 
- scholen     131 190 200-250 + 400% 1 klas per school per jaar, 

dwz 500 a 600 leerlingen  
- kindermiddagen 
(cursussen) 

  170 240 240 + 100% dwz 300-350; aanbod van 
elke woensdagmiddag open atelier  

- kinderfeestjes 84 100 100 + 50-100%: 150-200 bij een dubbel 
atelier  zijn twee groepen tegelijk te 
boeken, ook tijdens de 
kindermiddagen op 
woensdagmiddag  

- groepen voor 
rondleidingen/deelnemers 

279 300 300 +100% dwz 500 

 
- workshops groepen (mbv 
vrijwilligers) 

248     300 300 +100% dwz 500 bij een dubbel 
atelier zijn dubbel boekingen 
mogelijk  

-workshops specialistisch 
(gastdocenten) 

110     120 120 150 + 10% elke drie weken een 
specialistische workshop is hoogst 
haalbare frequentie  

Verkoop         
-  ivm exposities  +25%  
- museumwinkel  +60%  
PR 

  
 

 

 
- Vrienden van Nvt Nvt 50 Aantal leden: 100  
- Businessclub Nvt Nvt Nvt Aantal leden/bedrijven: 20  
* Publieksactiviteiten:         
-  

 
  1 keer per jaar faciliteren  

- Arrangementen nvt   Incidenteel; zie  groepsbezoeken  
- Demonstraties/ lezingen 
/filmmiddagen 

29 22 22 Elke zondagmiddag demonstratie: 
45 tot 50  

- Markten/ evenementen 1 Nvt  Beperkt, maximaal 2  
  PR-acties         
- Website- unieke 
bezoekers 

20.792 25.000  PM,  

 
-SocialMedia–faceb. volgers 7768 10000  “20000  
- Flyeradressen 145       145 145 145  
- Kortingsacties     8       8 8 “10  
- Advertenties 28 28  28 “40  
- Artikelen in bladen 6 10  10 “15  
          
Openingstijden  11-17u  11-17u  Uitbreiding?  
Horeca      Uitbreiding ,vlaai en broodjes, 

terras  
Inzet personeel         
Aantal personeelsleden/fte 2,5 2,5 2,5 3-4 fte Zeker niet minder, eerder 

meer ivm meer activiteitenaanbod 
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7.4   Ambities in na uitbreiding 
 
Zowel in de huidige huisvesting als in een uitgebreide variant verwacht het 
Keramiekcentrum haar huidige resultaten te evenaren. Uitbreiding qua 
bezoekersaantallen is in de huidige huisvesting mogelijk met spreiding door verruiming 
van de openingstijden.  
Uitbreiding biedt nog meer kansen voor groei. Meer expositieruimte maar het bezoek 
langer en meer de moeite waard om van ver te komen. Een ruimte als museum atelier 
inrichten biedt mogelijkheden voor nieuwe doelgroepen met kinderen.  
Een ruimte voor groepen en een deelbaar en groter atelier biedt de mogelijkheid 
meerdere groepen te gelijk te ontvangen. Een uitgebreider museumcafé en terras zal ook 
meer bezoekers trekken die de combinatie met wandelen en fietsen en genieten van het 
historische plaatje, de tuinen en het museum waarderen.  
 
 

Speelgoedhuisje  omstreeks 1900-  
 eigen collectie 
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8  SAMENVATTING 
 
 
Hieronder nog een korte samenvatting met de belangrijkste onderwerpen: de speerpunten 
van de periode 2017- 2022 
 
 
Visie 
 
Huidige situatie 

• Het tonen van de verbinding tussen het keramische verleden van deze regio en de 
huidige en toekomstige ontwikkelingen in de keramische kunst en actief te laten 
beleven.  

 
 
Kansen na uitbreiding 
 
Meer ruimte tbv:  

• expositie ruimte voor grote schenkingen, aanwinsten, keramische technieken 

• ateliers kwalitatief verbeteren en mogelijkheid twee groepen tegelijk te laten werken,  
  mbt cursussen, scholen, masterclasses, artist in residence 

• ontvangstruimte groepen en presentaties/ lezingen, demonstraties, openingen  

• museumcafé en terras met ruimere opzet, voldoende voor een bus met bezoekers 

• entree, garderobe en kluisjes 

• museumwinkel 
 

Kansen huidige locatie 

• Juist op deze plek omdat trouwe bezoekers hierheen de weg weten te vinden.  

• Het terrein en de mooie entree geven de beleving van het bezoek aan de 
Tiendschuur een meerwaarde. 

• Toeristische meerwaarde voor Venlo door publieke functie en activiteiten 
organiseren op uniek en compleet kasteel complex in Nederland..  

 
Doelstellingen  

 

• Beheren, behouden, conserveren en ontsluiten (onder de aandacht 
brengen van het publiek) van de rijke traditie van plaatselijke keramische 
kunstnijverheid. Deze traditie is belangrijk cultureel en historisch erfgoed 
van de gemeente Venlo. 

• Het ontsluiten, het uitvoeren van de openbare functie en de exploitatie 
van de monumentale panden, waaronder de Tiendschuur en haar 
omgeving met de Engelse tuin en de kruidentuin. 

• Het volgen en ontsluiten van ontwikkelingen van moderne regionale, 
nationale én internationale keramische kunst. 

 
Collectie 

• Verwerven historische regionale keramiek en 
hedendaagse keramiek van nationale en 
internationale importantie, onder meer 
collectie Verberne 

• Hiaten in de collectie aanvullen 

• Restaureren van stukken  

• Bijwerken digitalisering en beschrijvingen van 
de collecties. 

 
 
 
 

Inke Lerch- aangekocht van kunstenaar  in 2013 
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Publieksbeleid 

• Permanente presentatie 

• Tentoonstellingen 

• Meer bezoekers: individueel, groepen en scholen 

• Aanbod educatie uitbreiden en verfijnen 

• Grotere bekendheid verwerven bij publiek 

• Uitgeven van een catalogus bij eigen collectie 

• Verbetering permanente presentatie 

• Actueel houden website 

• Actief en actueel beleid tbv social media 

• Database emailadressen uitbreiden en onderhouden 

• Specialistische workshops, t.a.v. keramische technieken blijven aanbieden  
 met gastdocenten 

• Artist in residence gaan opzetten met gastdocenten/ keramisten in de rustige 
periodes in het atelier, hun werk exposeren in het Keramiekmuseum en workshops 
en demonstraties over en van hun vaardigheden zullen verzorgen 

• Meer activiteiten organiseren, zoals 3D printen, demonstraties, pottenbakken, 
callibreren, decoreren, lezingen, filmmiddagen, rondleidingen organiseren, “elk 
weekend wat te doen!” 

• Meer aanbod ontwikkelen voor scholen, en actiever werven van scholen 

• Ontwikkelen van een museumkaart voor de scholen ism Steyl 

• Actiever werven van groepen 

• Museumcafé uitbreiden met terras, vlaai en kleine kaart 
 
Accommodatie 

• Meer ruimte verwerven dmv uitbreiding op huidige locatie m.n. ten behoeve van: 

• Tentoonstellingsruimte 

• Ateliers 

• Ontvangstruimte groepen 

• Museumcafé 

• Museumwinkel en entree 
 
Personeel 

• Verbetering van vrijwilligersondersteuning 

• Verbetering en investeren in vaardigheden van de vrijwilligers 
 

Financiën 

• Behouden gemeentelijke subsidie 

• Verwerven sponsoren, sponsorgelden 

• Diverse fondsen aanschrijven 

• Crowdfunding project  opzetten 

• Oprichten Vrienden Van en 
Club Céramique 

 
 
 
 
       
  - 
 

 
 
 
 
 
 Mieke de Groot  

Aangekocht van kunstenaar in 2015 



31 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



32 
 

Jaarverslag 2020 
 
 

 
 

 
Inhoudsopgave 

 
 Voorwoord      blz. 3 
 
    

Een moeilijk jaar      blz. 4 
 

Waar Keramiekcentrum Tiendschuur   blz. 5 
voor staat: nu en in de toekomst   

 
Keramiekcentrum Tiendschuur in cijfers  blz. 7 
 
Publiek en presentatie    blz. 8 

• Tentoonstellingen     blz. 9 

• Vernieuwing vaste opstelling   blz. 12 
 
Collectie      blz. 13 
 
Educatie      blz. 15 
 
Keramisch atelier     blz. 17 
 
Gebouwen en tuinen    blz. 18 
 
Relaties      blz. 19 
 
Personeel en Organisatie    blz. 21 

 
 

 
Bijlagen: 

• Bezoekersaantallen     blz. 24 

• Publieksactiviteiten     blz. 25 

• Schenkingen en aankopen     blz. 27 

• Activiteiten aanbod Keramisch atelier   blz. 28 
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Voorwoord    
 
 
Het bestuur en management van de Stichting Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen 
biedt u hierbij het Jaarverslag 2020 aan. 
 
Het was een bizar jaar. Een jaar waarin we 16 weken gesloten waren voor publiek en het  
is nog steeds niet voorbij. Naar verwachting zullen we in 2021 net zoveel weken, 
misschien zelfs nog langer, gesloten zijn voor publiek. 
Ondanks de coronamaatregelen en de verplichte sluitingen hebben we geprobeerd er met 
de nodige aanpassingen het beste van te maken. Helaas haalden we slechts de helft van 
de gebruikelijke bezoekersaantallen. Gelukkig mochten we rekenen op steun van de 
Rijksoverheid en de gemeente Venlo, waardoor de verliezen iets verzacht zijn. Onze hoop 
is dat we in de tweede helft van 2021 nog wat kunnen compenseren maar ook dit jaar 
zullen we nog even op de tanden moeten bijten. We hopen dan weer te mogen rekenen 
op overheidssteun. 
 
In dit jaarverslag zullen we stilstaan bij de gevolgen van corona. 
Verder zullen we toelichten hoe we onze gebruikelijke activiteiten ondanks alles toch 
zoveel mogelijk hebben voortgezet en hoe we door corona zelfs nieuwe activiteiten 
hebben ontwikkeld zoals een webwinkel, een virtueel museum en een audiotour. 
 
In de bijlagen zijn de cijfers te vinden die onze resultaten inzichtelijk maken. 
 
Graag wil het bestuur de gemeente Venlo bedanken als subsidiegever van onze stichting, 
zeker in dit bijzonder zware jaar en ook de Stichting Tegels en Oudheidkundig 
Pottenbakkers Museum voor het in bruikleen geven van de gehele collectie. 
 
Alle ambities van de stichting zijn alleen te realiseren met de hulp en belangeloze inzet 
van vele vrijwilligers. Iets wat dit jaar bijzonder complex was aangezien de meeste van 
hen tot de kwetsbare groepen behoren met betrekking tot het coronavirus.  
 
Het bestuur wil dan ook nadrukkelijk alle vrijwilligers danken voor hun betrokkenheid en 
inzet en hoopt ook in de toekomst te mogen blijven rekenen op hun onmisbare hulp. 
 
 
NAMENS HET BESTUUR EN MANAGEMENT VAN DE STICHTING 
KERAMIEKCENTRUM TIENDSCHUUR TEGELEN, 
 
 
Tegelen, april 2021 
 
 
 
drs. L.M. Oord, voorzitter      
 
 
 
 
 
drs. S.L. Odenhoven, conservator – manager 
 
 

Barbara Nanning- object uit de 
serie “Transmutatie”- 2005- 

2006; schenking Ger de Ree 
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door corona was 
 het 

keramiekcentrum  
16 weken gesloten  

  

 
 

Een moeilijk jaar 

 
Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar 

waarin corona de samenleving compleet veranderde.   

Zo ook voor ons Keramiekcentrum. In totaal ruim 16 weken 

bleven de deuren gesloten voor bezoekers en cursisten. 

Slechts de helft van het reguliere aantal bezoekers konden 

we ontvangen. De cursussen en workshops zijn zoveel 

mogelijk ingehaald, toch konden we niet voorkomen dat de 

inkomsten terugliepen. 

Na 16 maart was het niet meer mogelijk om groepen te 

ontvangen voor rondleidingen en/of een gezamenlijke 

workshop met bijvoorbeeld collega’s, vrienden of familie. Dit 

alles had negatieve gevolgen voor onze opbrengsten. 
  
We hebben een expositie moeten laten vervallen omdat 

deze parallel zou lopen met de Tegelse Passiespelen die niet 

doorgingen. Maar ook omdat het niet rendabel was de 

expositie, die eind januari was neergezet, alweer af te breken 

in mei. Deze was toen namelijk nog maar anderhalve maand open geweest voor publiek. 
 

Extra moeilijk was dat veel van onze vrijwilligers behoren tot risicogroepen, veelal 70 plus 

en soms onderliggende problemen. Bij de baliebezetting ontstond daardoor een probleem 

wegens het wegvallen van vrijwilligers. Gelukkig zijn vrijwilligers van andere afdelingen en 

nieuwe vrijwilligers in dit gat gestapt. Zodra het weer mocht hebben we op die manier toch 

de deuren op alle dagen en mét de reguliere openingstijden kunnen openen..  
 

Degenen die liever niet meer kwamen vanwege de risico’s zijn nu intussen al ruim een 

jaar niet meer in de Tiendschuur geweest. Dit is bijzonder treurig, niet alleen voor de 

Tiendschuur, maar ook omdat zij hun wekelijkse sociale contacten en activiteiten al zo 

lang moeten missen. 
 

Ondanks corona zijn we het afgelopen jaar niet bij de pakken gaan neerzitten. We hebben 

nieuwe dingen ontwikkeld zoals een virtueel museum; via filmpjes op onze website 

kunnen mensen verschillende onderdelen in ons museum en atelier bekijken. Zo zijn er 

o.a. demonstraties 3D printen en pottenbakken te zien maar zijn er ook verschillende 

verhalen te horen en te zien van onze conservator over de collectie en de exposities. 

Tevens hebben we een audiotour opgezet, ingesproken door onze conservator. Hiermee 

is het mogelijk om de bezoekers (met hun eigen telefoon) een individuele rondleiding aan 

te bieden ter vervanging van de weg gevallen groepsrondleidingen met gids. 

We hebben de atelierruimte uitgebreid naar het museum om zo de cursisten en 

deelnemers met voldoende afstand van elkaar toch te kunnen laten deelnemen aan de 

cursussen en gastworkshops. 

Verder hebben we een webshop opgezet waarmee mensen online keramiek uit onze 

museumwinkel kunnen kopen. Via telefoon en mail hebben we kunstwerken uit de 

expositie verkocht toen dit fysiek niet mogelijk was. Verder zijn er nieuwe producten 

ontwikkeld in ons atelier om te kunnen verkopen in de museumwinkel. 

Ook is de vaste presentatie aangepast en is het atelier gereorganiseerd.  
 

Kortom we hebben er alles aan gedaan om er toch nog wat van te maken.  

Dit moeilijke jaar heeft ons ondanks alles toch verschillende mooie nieuwe dingen  

gebracht.  
 

Tot slot willen we graag de gemeente Venlo bedanken voor haar betrokkenheid en steun 

het afgelopen jaar. 
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Waar Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen voor staat 

in 2020 en in de toekomst 
 

Beeldende kunst, volkscultuur en erfgoed en economie  
 

Klei zit in het DNA van Tegelen.   

Het museum neemt de bezoeker mee op een reis 

door de tijd van de eerste kleiafzettingen en de eerste 

pottenbakkers in de steentijd tot en met hedendaagse 

kunstenaars die met klei werken. Het centrum toont 

en leert haar bezoekers alles over het oude ambacht 

tot en met de nieuwste keramische technieken, zoals 

3D printen. 

Het museum is nationaal het enige museum in 

Nederland dat continu grote exposities met 

hedendaagse keramische kunst programmeert.  
 

Immaterieel erfgoed en oral-history, zoals oude 

Tegelse technieken en verhalen die overlevenden nog 

kunnen vertellen over hoe het vroeger ging in de klei 

industrie en het pottenbakkers vak. Deze worden veilig 

gesteld en verder verteld door het centrum. 

De eigen collectie groeit gestaag dankzij schenkingen 

van kunstverzamelaars uit het hele land. De 

schenkingen bevatten regionale volkskeramiek, met 

name veel moderne keramiek van gerenommeerde 

kunstenaars. 
 

Economisch gezien is de Tiendschuur een podium voor actuele keramische 

kunstenaars. Hun werk wordt geëxposeerd en verkocht in exposities, via de 

museumwinkel en online in de webshop van het museum. Kunstenaars worden ook 

uitgenodigd om hun vakkennis tegen een vergoeding te delen in masterclasses. 
 

Voor de exposities en de masterclasses wordt samen gewerkt met kunstenaars uit 

binnen- en buitenland. Ook neemt het centrum deel aan uitwisselingen van projecten en 

exposities met andere keramiekcentra en musea in het buitenland o.a. met Duitsland,  

België, Frankrijk en Hongarije. Hiermee bekleedt de Tiendschuur zowel geografisch als 

inhoudelijk een centrumfunctie voor keramiek. 
 

Daarnaast ontplooit de Tiendschuur activiteiten rondom de gebieden: 
 

Onderwijs- amateurkunst en talentontwikkeling 

De Tiendschuur biedt een uitgebreid pakket aan 

cursussen, masterclasses, lezingen en speciale lessen 

voor scholen met o.m. het Ambachtenlab (mede mogelijk 

gemaakt door Lokaal C). Dit is een samenwerking tussen 

de Locht en de Kantfabriek met een speciale rol voor de 

pottenbakkersschijf en de 3D printer. 

Ook noemenswaardig is het educatie project ter 

gelegenheid van de Passiespelen waarbij een 

samenwerking plaats vindt tussen Passiespelen, 

Wienerberger Tegelen en Thorn, Bouwbedrijf Geurts, de 

scholen in Venlo en omstreken en de Tiendschuur. Dit 

laatste project wordt mede mogelijk gemaakt door 
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Cultuur impuls. 

Toerisme, erfgoed en monumenten 
 

Veel bezoekers komen van buiten Venlo naar de 

Tiendschuur. 

 

17% uit Venlo 

43% uit Limburg 

30% uit rest van Nederland 

7% uit  België 

2% uit Duitsland   

1% uit overige landen  

 

De situering van het museum op historisch 

landgoed Château Holtmühle is bijzonder 

aantrekkelijk voor toeristen. Het is één van de weinige 

kasteelcomplexen in Nederland dat bewaard is 

gebleven compleet met slotgrachten en 

poortgebouwen. Het ligt aan diverse fiets- en 

wandelroutes. De tuinen, vijvers en landerijen lenen 

zich tevens voor mooie wandelingen. 

Bezoekers van de Tiendschuur vallen allemaal als 

een blok voor dit prachtige stukje Venlo. Deze 

bijzondere plek is nu nog een blinde vlek in het toeristische beleid. Het verdient  

absoluut meer aandacht en moet gekoesterd worden. 

 

 

Sociale zaken, welzijn, zorg voor elkaar, rol in de wijk, cultuurparticipatie  
 

Vrijwilligers vinden hier aanspraak, zingeving, een ontmoetingsplek en gezelschap.  

Enkele voorbeelden van reeds uitgevoerde en nog uit te voeren projecten zijn o.a. een 

samenwerking met Restovanharte; eten met handgemaakte keramiek voor en met 

eenzame mensen. Rondleidingen en boetseren voor mensen die leiden aan o.a.  

afasie, dementie en een visuele handicap. Workshops voor allochtone vrouwen en 

workshops kleien voor bejaarden tehuizen verzorgen. Nog een idee is een samenwerking  

met Wienerberger Tegelen (dakpannen fabriek) en de wijk op de Hei, waar bewoners en 

(tevens soms) werknemers van de fabriek een keramische ‘walk of fame’ maken die een 

plek in de wijk krijgt. 

 

 

Nog meer samenwerking in de toekomst 

 

Keramiekcentrum Tiendschuur streeft naar een regelmatig overleg met musea en 

culturele instellingen in de gemeente Venlo. 

Te vaak blijft iedereen in zijn eigen toren zitten en heeft het te druk met zijn eigen zaken.   

Een vast en regelmatig overleg zou wenselijk zijn om samenwerking, uitwisseling van 

kennis en gezamenlijke programmering te bewerkstelligen. 

Niet alleen binnen musea maar ook interdisciplinair en niet alleen binnen het culturele 

veld maar ook cross-overs tussen cultuur, welzijn, onderwijs en het bedrijfsleven. Cultuur 

impuls is een goed aanvliegwiel hiervoor, wellicht is het een idee dit te behouden en 

instellingen vragen jaarlijks hier iets mee te doen. 
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Keramiekcentrum Tiendschuur in cijfers 
 

Subsidie van € 187.421,- per jaar.  

Jaarlijkse omzet is: € 294.276,- (2020) , € 306.048,-  (2019) 

Wij genereren 37 % aan eigen inkomsten 

(landelijke norm voor musea is 19,5 %) 

 

Aantal bezoekers ruim 5000,   

(in 2020: 5303, betalend 4830. 2019: 8929, betalend 8057) uiteraard is dit lagere aantal 

bezoekers te wijten aan Corona. 

 

Normaal gesproken organiseren wij ruim 125 publieksactiviteiten per jaar (exposities 5, 

cursussen, lezingen, demonstraties, workshops, opendagen, rondleidingen, 

kinderfeestjes, materclasses en meer) In 2020 hebben we helaas niet meer dan 65 

publieksactiviteiten kunnen organiseren.  

 

80 vrijwilligers zijn een onmisbare spil in de 

organisatie  

2,7 fte betaalde krachten, verdeeld over 5 

medewerkers,  

conservator- manager (24u), 

assistent -manager (32u) 

financieel-administratief medewerker (20u) 

senior medewerker balie (14u)  

werkplaats assistent (7u) 

 

Cijfers voor beleid in de toekomst 

De ambities en de bruisende activiteiten die het centrum ontplooit kampen momenteel 

met een structureel tekort aan tijd. Om de kwaliteit te behouden en het centrum door te 

ontwikkelen en haar centrumfunctie te waarborgen zijn in de toekomst meer personele 

uren nodig. 

De kosten van veel vaste lasten zijn de afgelopen jaren gestegen, helaas zijn de zelf 

gegenereerde inkomsten niet in het zelfde tempo gestegen. Uiteraard doet het centrum er 

alles aan om zoveel mogelijk inkomsten te genereren. 

Toch blijft een indexering van het huidige subsidie bedrag noodzakelijk. 

De ambities van het Keramiekcentrum en de nieuwe activiteiten die het ontwikkelt vinden  

een enthousiast gehoor bij bezoekers, deelnemers en weldoeners (keramiekverzamelaars 

en Wienerberger keramiek). 

 

Om de Tiendschuur toekomstbestendig te maken en te zorgen dat het niet ten onder gaat 

aan haar eigen succes is dringend investering nodig in meer ruimte en huidige faciliteiten.  

Dat wil zeggen een uitbreiding van 650 naar 1400 meter. Meer meters zullen nieuwe 

kansen bieden zoals grotere bezoekersaantallen, langere verblijfsduur in museum, groei 

aantrekkingskracht dagrecreatie, meer ontvangsten van groepen, groei assortiment en 

omzet museumwinkel, opzetten van een museumcafé en de omzet hiervan en uitbreiding 

van het cursusaanbod. Meer meters brengen ook meer vaste lasten met zich mee, wat 

betreft schoonmaak, verwarming en beveiliging maar ook de kansen stijgen met 

betrekking tot groei van de inkomsten. 

 

In 2021 zal de gemeente een quickscan laten uitvoeren om te kijken hoe de ambities en 

de prestaties zich verhouden tot het huidige budget en de beschikbare ruimte. 
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Publiek en presentatie 
 

Bezoekersaantallen  
In totaal brachten 5303 mensen een bezoek 
aan de Tiendschuur in 2020. Dit is helaas bijna 
gehalveerd ten opzichte van 8929 in 2019, een 
terugval van ruim 3600 bezoekers. De trend 
was gestage groei met in 2018 een uitschieter, 
dat jaar waren het er 9733.  
Zie voor alle bezoekersaantallen en details 
bijlage 1. 
 

Door corona is het museum in 2020, 3 keer 
verplicht gesloten geweest, in totaal 16 weken. 
Er zijn diverse aanpassingen gedaan om het 
museum coronaproof te maken waaronder een speciale routing met eenrichtingsverkeer, 
1,5 meter afstand stickers zijn aangebracht en er is een verplicht reserveringsysteem 
ingericht. Ook voor het bijwonen van een demonstratie of lezing is reserveren van tevoren 
verplicht geworden, dit hebben we georganiseerd via onze website.   
 

Virtueel museum 
Aangezien het museum diverse periodes niet toegankelijk was voor het publiek hebben 
we ons museum virtueel ontsloten voor bezoekers. Door filmpjes te plaatsen op onze 
website konden we toch een impressie geven van onze nieuwe tentoonstellingen, diverse 
pronkstukken en demonstraties. Via onze website en via facebook hebben we dit onder 
de aandacht gebracht. 
 

Webshop 
Verder hebben we het afgelopen jaar een webwinkel 
opgezet. In de hoop hier wat extra inkomsten te 
kunnen genereren tijdens de Lockdowns en om de 
bezoekers de mogelijkheid te geven ons museum op 
alternatieve wijze te bezoeken. 
 

Vernieuwing vaste presentatie 
In 2020 is een start gemaakt met de nieuwe 
presentatie in het museum, deze zal verder 
uitgewerkt worden in 2021. Streven is om hiermee 
meer doelgroepen aan te spreken en meer bezoekers te gaan trekken. Zie voor meer info  
blz.12. 
 

Demonstraties 
Er zijn afgelopen jaar weer diverse activiteiten georganiseerd om meer bezoekers te 
trekken zoals gratis demonstraties 3D printen en pottenbakken en presentaties/lezingen 
bij de wisselexposities. 
Door corona zijn de meeste helaas geannuleerd of hadden maar een heel klein 
rendement vanwege het beperkte aantal bezoekers dat tegelijk aanwezig mocht zijn.  
 

Publieksactiviteiten en PR 
Keramiekcentrum Tiendschuur is lid van Visit Noord-Limburg en van Hart van Limburg. 
Beide werken aan gezamenlijke promotie voor de regio Noord en Midden Limburg.   
Dit jaar is wederom een ‘terug-kom-kaart’ uitgereikt aan alle bezoekers. Hiermee krijgen 
de bezoekers 25% korting op hun volgende bezoek. 
  
Onze publieksactiviteiten zijn onder de aandacht van het publiek gebracht middels eigen 
flyers, folders, website, social media en persberichten naar de regionale, landelijke en 
Duitse omroepen, dagbladen en tijdschriften. 

 



39 
 

Barbara Röling-”Diamonds are girls 
best friends , 2013 

In bijlage 2 is de opkomst bij de verschillende publieksactiviteiten in beeld gebracht. Als 
de activiteiten gekoppeld waren aan de exposities, zijn ze daar kort omschreven. 

Bijlage 3 laat de eigen flyers met aanbod zien. 

 

Tentoonstellingen in 2020 

 

Resultaten bezoekersaantallen per expositie: 
 

Vanitas Klei  met een Grote K Als gegoten 

1-1 t/m 26-1-2020 31-1 t/m 20-9-2020 25-9 t/m 31-12-2020 

  
oorspronkelijke einddatum 10-5 
van 16-3 tot 2-6 gesloten door 

Lockdown 

Van 4- 11 t/m 17- 11 en  
vanaf 15 december 

gesloten door Lockdown 

397 3193 1206 

 
De zomerexpositie ‘Passie’ is verschoven naar 2021 omdat de Passiespelen ook 
verplaatst zijn wegens corona. De expositie ‘Klei met een Grote K’ is verlengd.  
 

Vanitas 

Vergankelijkheid gevangen in klei 
 
tot en met 26 januari 2020 
 
Deze expositie had als thema: Vanitas: de ijdelheid der 
dingen, oftewel alles gaat voorbij. Seizoenen komen en 
gaan, mensen worden ouder, planten sterven af en 
vergaan. Gebouwen barsten, schilderingen vervagen, 

stenen slijten af.  
Een thema dat al eeuwenlang kunstenaars inspireert. 
De expositie toonde het werk van kunstenaars uit binnen- en buitenland. Zij hebben de 
tand des tijds vastgelegd in klei en brengen een ode aan het verval en laten zien hoe mooi 
aftakeling kan zijn. 
 
Hoewel het een prachtige expositie was trok deze expositie wat minder bezoekers, het lijkt  
erop dat sommige mensen niet ‘durfden’ of liever naar aangenamer en meer toegankelijk 
werk kijken.  
 
Deelnemende 
kunstenaars:  
Lieven Demunter (BE) 
Audrius Janušonis (LT) 
Michael Flynn (GB) 
Marja Kennis (NL) 
Natasja Lefevre (BE) 
Barbara Röling (NL) 
Carolein Smit (NL) 
Chris Vicini (SE) 
Mariëtte van der Ven 
(NL) 
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Maria Woydat 
(GB) 

Op 26 januari was kunstenaar Michael Flynn (GB) persoonlijk aanwezig om te vertellen 
over zijn werk. 

Klei met een grote K!  
kunstzinnige keramische hoogtepunten 
 
31 januari t/m 10 mei 2020 (verlengd t/m 20 september) 
 
Het digitale keramisch magazine ‘de kleine K’ bestond vijf 
jaar. Sinds 26 december 2014 zijn er 60 edities 
verschenen. Met interviews, rapportages en stap-voor-stap 
uitleg van keramische technieken (knowhow).  
Het werk van deze 300 keramisten kwam aan bod.  
Keramiekcentrum Tiendschuur mocht voor een 

overzichtstentoonstelling kiezen uit dit enorme aantal. Deze expositie 
liet een dwarsdoorsnede zien van het aanbod van de afgelopen vijf jaar 
en bood daarmee tegelijkertijd een overzicht van kunstzinnige keramische hoogtepunten 
over de hele wereld in de afgelopen vijf jaar.  
Het was een ode aan het keramische vakmanschap en bood een inspirerende kijk op de 
hedendaagse keramische kunst. 
 
Deelnemende kunstenaars:  
Wally Asselberghs (BE); Paula Bastiaansen (NL); Stéphanie Bertholon (FR); Lisa Biris 
(NL); Willy van Bussel (NL); Carolyn Genders (GB); Mark Goudy (US); Barbara Hast (DE); 
Ann Van Hoey (BE); Jongjin Park (GB); Guy Van Leemput (BE); Joris Link (NL); Liza 
Riddle (US); Judit Varga (HU); Fabienne Withofs (BE), Maria Wojdat (GB). 
 
Onderstaande kunstenaars waren tijdens de expositie persoonlijk aanwezig om een 
demonstraties, lezingen en/of rondleidingen verzorgen: 
16 februari 14.00 uur: Ann Van Hoey (BE)   
8 maart 14.00 uur: Willy van Bussel (NL) 
29 maart 14.00 uur: Lisa Biris (NL) = niet doorgegaan wegens Corona 
5 april 14.00 uur: Judith Varga (HU) = niet doorgegaan wegens Corona 
 
Workshops door exposanten stonden gepland op:  
9 en 10 mei: Guy Van Leemput (BE)  
16 en 17 mei: Wally Asselberghs (BE)  
Helaas konden beide workshops niet doorgaan vanwege corona.   
De workshop van Guy van Leemput is verzet naar een latere datum. 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

Impressie Vanitas expositie 

Impressie Vanitas expositie 
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Jac. Bongaerts terwijl hij aan de 
kerstgroep werkt, 1996  

  
 
 

 
                                                                       

Als gegoten 
De kunst van het klei gieten 
 

25 september t/m 17 januari 2021 
 
Een expositie rondom gieten met klei in al haar 
facetten. Een selectie kunstenaars uit binnen- en 
buitenland liet zien hoe veelzijdig deze techniek 
kan zijn. Met een enorme inventiviteit hanteren 
zij dit proces. Hun werk loopt uiteen van 
bijzonder speels tot technisch en van strak 
design tot organisch en grillig. Zij bewijzen dat 
met deze reproductiemethode zeer originele en 
unieke kunstwerken kunnen worden gemaakt. 
 

Deelnemende kunstenaars:  
Arnold Annen (CH); Johan Van Geert (BE);  Lea 
Georg (CH), Hanneke Giezen (NL);  Vladimir 
Groh & Yasuyo Nishida (CZ/JA));  Mieke de 
Groot (NL); Bomi Lee (KR); Johannes Nagel 
(DE), Monika Patuszynska (PL); Dik Scheepers 
(NL); Zsolt József Simon (HU);  Olav Slingerland 
(NL); Andreas Steinemann (CH); Margot 
Thyssen (BE); Sasha Wardell (UK). 
 
Onderstaande kunstenaars stonden gepland om tijdens de expositie persoonlijk aanwezig 
te zijn en demonstraties, lezingen, workshops en/of rondleidingen te verzorgen. Wegens 
de tijdelijke sluiting rondom de coronamaatregelen is alleen de lezing van Dik Scheepers 
doorgegaan. 
  
29 november 13.30-16.30u: uur: Dik Scheepers (NL)   
27 december 13.30-16.30u:  Mieke de Groot  (NL) 
3 januari 13.30-16.30u: Johan Van Geert (BE) 
10 januari 13.30-16.30u:  Olav Slingerland (NL) 
17 januari 13.00-17.00u: Vladimir Groh & Yasuyo Nishida (CZ/JA) 
6 februari 10.00-16.00u: Margot Thyssen (BE) 

 

Kerstexpositie - 1-12-2020 t/m 3-01-2021  

 
Tijdens de kerstperiode werd in de kleine 
uitbouw op de boven etage van het museum 
de indrukwekkende kerstgroep van Jac. 
Bongaerts weer opgebouwd. Dit topstuk is ruim 
3 meter lang. Deze kerstgroep is in een 
Limburgs landschap gesitueerd, met bekende 
Tegelse figuren uit de jeugd van Bongaerts. 
Jac. Bongaerts werkte meer dan 400 uur aan 
deze kerstgroep en deze weegt ruim 100 kilo. 
Het is een van de laatste projecten die Jac 
Bongaerts heeft gemaakt voor hij in 1997 overleed.  
 

Deze was helaas maar twee weken toegankelijk wegens 
sluiting Corona. 
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Vernieuwing vaste opstelling museum 

 

In 2020 is gewerkt aan de vernieuwing van de vaste 
opstelling in het museum. Het doel is de presentatie 
interactiever en speelser te maken, met meer dingen om te 
ontdekken en te doen. Daarmee wordt het museum 
toegankelijker voor een breder publiek, ook met kinderen en 
dus ook voor scholen.  

 

Bureau Mudware is voor ons aan de slag gegaan en heeft 
deze nieuwe presentatie uitgewerkt. Gestart is met de uitleg 
van keramische technieken die uitvoerig worden toegelicht, 
dit is één van de punten die bij bezoekers de meeste 
verwondering oproept: “Hoe doen ze dat?”. 

 “Is dat écht van klei?”, ambacht en vakmanschap  staan in deze presentatie centraal. Dit 
deel van de aanpassingen is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie 
Limburg. 

 

Daarnaast wordt middels deze vernieuwde presentatie, de routing binnen het museum 
duidelijker. Verder heeft het museum na de aanpassingen een heldere introductie 
gekregen, waarin de connecties met en de afkomst van de Tegelse klei aan de orde 
komen en de historie van Tegelen. 

 

Volgende punten die aangepakt gaan worden in de vaste presentatie: de rol van keramiek 
in het dagelijkse leven - vroeger en nu; een nieuwe presentatie van de keramische 
geschiedenis van Tegelen en een opstelling die aandacht besteedt aan het immaterieel 
erfgoed van Tegelen aan de hand van stukken uit de collectie. Hierbij kan gedacht  
worden aan het Tegels dialect, tradities en gebruiken zoals carnaval, processies, Sint 
Maarten, ‘zwingel-  en foekepotten’. En tot slot een facelift van de museumwinkel en 
museumcafé, de rest van het gebouw, de omloop en de ontvangstbalie. Dit wordt een 
meerjarenplan en voor sommige onderdelen is op dit moment nog geen budget.  
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Vaas van Jacques Bongaerts 

 geschonken object door fam. Canjels 

Zwaar water, 
schenking Petra Verberne 

Container vorm 
Naam: Wake up Spring I 

Formaat: 19x28x23 

Materiaal: wit 
aardewerk, bewerkt 
met gepolijste terra 

sigillata slib 
 

 

Collectie 
 
In 2020 is gewerkt aan de collectieregistratie en beheer 
met:  

• Beschrijven, lakken, fotograferen en invoeren van 
collectiestukken in museumregistratieprogramma 
Adlib 

• De opleiding van vrijwilligers; opgeleid om te kunnen 
ondersteunen bij de registratie werkzaamheden  

• Restaureren stukken van collectie 

• Verwerven stukken voor de collectie middels 
schenkingen en aankopen 

 
Dit laatste punt valt onder de Stichting Tegels en 
Oudheidkundig Pottenbakkersmuseum.  
Deze stichting heeft de collectie in bezit en doet 
aankopen. Hiervoor wordt een aankoopbeleid 
gehanteerd en worden de nieuwe aankopen getoetst 
door de expositiecommissie.  
 
Belangrijk om rekening mee te houden is dat een 

schenking het vermogen en de collectie van het 
museum vergroot. Hoewel de schenking ‘gratis’ is, is 
deze niet kosteloos voor het museum.  
Elke schenking heeft een beschrijving nodig, mogelijk 
research werk naar achtergronden, techniek en 
herkomst. Het vraagt een foto, een plek in het museum 
of in het depot en in de digitale registratie. Verder 
kunnen bij grotere schenkingen kosten komen voor 
zaken zoals transport, taxaties en notariële aktes.  
 

Zie voor een compleet overzicht de bijlage 3.  
 

Schenkingen aan het museum in 2020 
 
Schenking van kunstenaar Carolyn Genders  
In 2020 ontving Keramiekcentrum Tiendschuur een object vanuit de 
tentoonstelling ‘Klei met een grote K’, van de keramiste 
Carolyn Genders.  
 
Schenking Petra Verberne 
Verder ontving het museum in 2020 een mooie schenking van 
Verzamelaarster Petra Verberne. “Zwaar Water” werd 
gemaakt voor de tentoonstelling: zoutgestookt, in de 
Tiendschuur in 2003. Ook toen hing het drietal “torpedo’s” als 
een monumentaal object in de grote expositieruimte vanuit het 
dak. 
Als vierde project met als thema: water, vormt het een sleutel 
onderwerp in het werk van Guul Jacobs.  
 
Overige schenkingen 
 

• Van fam. Sikkens hebben we een tegeltableau 
mogen ontvangen van 
Jacques Bongaerts.  
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Tegeltableau Bongaerts, schenking 
fam. Sikkens 

 

Familieportret de Sjeef 
gemaakt door Mathieu 

Doesborg 
 

• Van de familie Teeuwen een plastiek van Matthieu Oehlen. 
 

• Van dhr. Canjels een mooie aardewerk gedraaide vaas van Jacques Bongaerts met de 
afbeeldingen (slibgoed decoratie) van Sintermertes Veugelke. (zie foto blz. 13). 

 
• Vanuit de familie Doesborg werden we vereerd met een keramieken familieportret DE 

SJEEF – ‘PERE & FILS (1970) van Mathieu 
Doesborg. 
Maker: Mathieu (Jeu) Doesborg (1923-1978) 
Voorstelling: Philip Willem (Wim) Doesborg (1892-
1980) uit Tegelen met zijn vijf zonen Mathieu (Jeu), 
Lex, Jo, Wiel en Martin. De Doesborg-tak heeft in 
Tegelen de bijnaam ‘De Sjeef’. Philip Willem 
Doesborg was kleermaker van beroep en 
goochelaar in zijn vrije tijd. Mathieu Doesborg 
maakte het beeld in 1970 (jaartaal staat op de zijkant 
beeld) en de familie weet niet waarom er in het Frans 
‘Pere & fils’ op staat. 
Mathieu studeerde in Parijs maar zijn zoon vermoed  
dat de kunstenaar het ook wel interessant vond om ‘vader 
en zonen’ in het Frans te schrijven. 

 

• Tot slot mocht de Tiendschuur 2 werken van keramiste 
Barbara Nanninga in ontvangst nemen vanuit Tineke van 
Gils en Ger de Ree. Het betreft resp. een schaal uit de 
serie fossielen vormen uit 1993 (foto rechts) en een 
schaal genaamd Transmutation uit 2005 (zie foto blz. 3) 

 

 
Onderstaande werken werden  
aangekocht in 2020: 
 
Tineke van Gils  
In de nieuwe opstelling wordt veel aandacht geschonken aan de diverse 
keramische technieken en materialen. Hiervoor hebben Joop 
Crompvoets, Niek Hoogland en Tineke van Gils speciaal een serie 
theepotten vervaardigd om een deel van deze materialen en technieken 
te illustreren.  
Hiervoor zijn 4 theepotten van Tineke van Gils aangekocht om het 
onderdeel porselein te laten zien.  
 
Vormvrij 
Ook  voor de nieuwe presentatie is een object aangekocht dat de 
techniek van de 3D printer laat zien. Het betreft 
het object “Winter”, gemaakt door  
Yao van de Heerik en Marlieke Wijnakker  
van Studio Vormvrij.  
 
Een complete lijst met schenkingen en aankopen  
is te vinden in de bijlage pagina 27. 

 

 

Educatie  

 

Binnen de educatieve afdeling biedt Keramiekcentrum Tiendschuur een gevarieerd pakket 
aan. In 2020 zijn veel educatieve activiteiten aangeboden en is ook dit jaar geïnvesteerd 
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in verbeteringen en uitbreiding van het aanbod en is gezocht naar passende oplossingen 
binnen de coronamaatregelen.  

 

Audiotour  

Omdat er geen rondleidingen meer gegeven konden worden aan groepen hebben we als 
alternatief verschillende audio-tours ontwikkeld. De audiotours zijn te beluisteren via de 
app IZI travel die men op z’n eigen telefoon kan installeren.  
Ook als het museum gesloten is, kunnen deze tours gedaan worden en is het mogelijk 
ons museum te bezoeken, thuis vanaf de bank .  
 
Filmpje Beuzeltime 
Vanuit Lokaal C, provincie Limburg is er een 
subsidie beschikbaar gesteld om een 
promotiefilmpje te maken voor de Tiendschuur 
voor scholen en leerlingen.  
Onder de noemer Beuzeltime maken zij 
filmpjes om Cultuur in de spotlight te zetten 
onder de noemer Red de cultuur!!  Bij ons is 
Benny van Gister komen kijken naar de 3D 
printer, de draaischijf en de ovens. 
www.beuzeltime.nl   
De opnames zijn afgerond en liggen klaar om gelanceerd te worden, deze zullen online 
komen zo gauw de musea weer open mogen in 2021.  

 

 

 

Samenwerkingsprojecten rondom educatie 

 

Ambachtenlab 

In 2020 is de samenwerking voortgezet tussen de Kantfabriek in Horst en Museum de 
Locht in Melderslo. Samen met de Tiendschuur staan deze instellingen voor ambacht  en 
vakmanschap. Onder deze gezamenlijke noemer zullen zij zich met de Tiendschuur aan 
de scholen gaan presenteren. Mede dankzij subsidie vanuit Lokaal C, provinciaal geld ten 
behoeve van verbetering van cultuureducatie. 

Er is een les ontwikkeld die de leerlingen zelfstandig van te voren in de klas kunnen doen. 
Deze les moet de kinderen en 
docenten prikkelen om de musea 
in het echt te gaan bekijken.  

Speerpunt van het  
Ambachtenlab bij de Tiendschuur 
is de mooie combinatie van 
technieken, het pottenbakken 
vroeger en het 3D printen nu. 
Tijdens een schoolbezoek aan 
het museum zullen de kinderen 
van beide technieken 
demonstraties te zien krijgen.  

 

 

 

 

 

http://www.beuzeltime.nl/
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Boven: Leerlingen aan het  werk 
in het  atelier tijdens het Passie-

project; beneden de 
eindresultaten en het  nog te 

realiseren monumenten in de 
Doolhof- ontwerp Cor van Leipzig 

 

 

 

Schoolproject: Muren die Verbinden 

Passiespelen & Wienerberger 

In 2020 heeft een gedeeltelijke uitvoering plaats 
gevonden van het educatie project rondom de 
Passiespelen. We hebben toen 5 scholen mogen 
ontvangen op de Tiendschuur met in totaal ruim 170 
kinderen. 

Dit is ontwikkeld in samenwerking met het bestuur van 
de Passiespelen. Dit project is gerealiseerd met 
behulp van sponsoring, o.a. bakstenen, glazuren, 
stoken en technisch advies door Wienerberger. 

De leerlingen hebben een baksteen die is gevormd 
door Wienerberger beschilderd. Vooraf hebben zij 
lessen in de klas en in het museum gevolgd rondom 
het thema muren, dit is tevens het thema in de editie 
2020/ 2021 van de passiespelen. Verder is naast het 
passieverhaal ingegaan op verbinding, samenwerken 
en respect voor elkaar in plaats van afstand creëren. 
Zo zullen de leerlingen letterlijk en figuurlijk een 
steentje bij dragen aan een betere wereld.  

Deze beschilderde stenen zullen vervolgens in een monument op het terrein van de 
Doolhof worden verwerkt. Dit is mede mogelijk gemaakt 
door Bouwbedrijf Geurts in Tegelen. 

In de Goede week, de week voor Pasen, in 2020, zou het 
monument in de Doolhof op feestelijke wijze onthuld 
worden in aanwezigheid van alle deelnemende scholen. 

Dit is uitgesteld vanwege corona. Hopelijk kan dit alsnog 
worden uitgevoerd in 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

School educatie Project- Reizen in de tijd 
We zijn gestart in 2020 met het maken van twee nieuwe museumlessen voor het 
cultuureducatie aanbod van “Reizen in de tijd”. Zie ook www.reizenindetijd.nl.    
Reizen in de tijd verbindt basisschool en museum door elf thema's die passen bij elk type 
basisonderwijs. Voor scholen wordt het hierdoor eenvoudiger om eigen lesstof te 

http://www.reizenindetijd.nl/
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Imants Ancans geeft 
draailes  

Workshop portretboetseren 
onder leiding van José Fijnaut  

verbinden aan museumbezoek. Met behulp van een aantal van onze vrijwilligers uit het  
educatie team is een les voor groep 3 ontwikkeld rondom feesten en gebruiken. Deze 
wordt inmiddels aangeboden op de website van Reizen in de Tijd. In 2021 wordt een 
thema voor groep 7 ontwikkeld rondom het keramisch ambacht. 

 

Keramisch Atelier 2020:  
 

Organisatie atelier 
Voor een goed verloop van het grote aantal verschillende 
activiteiten die in het atelier plaatvinden is goed beheer 
belangrijk, hiervoor zorgt onze werkplaats assistent Jan 
Giesen. In 2020 hebben diverse verbeteringen in het atelier 
plaatsgevonden op het gebied van veiligheid. Zo is er een 
vernieuwde afzuiging gekomen voor boven de ovens. Ook is 
de droogcapaciteit uitgebreid. 
 

Cursussen 
De cursussen werden verzorgd door Imants Ancans, Lei 
Hannen en Jan Lucker. De laatste valt onder de 
risicogroepen. Daarom is er afgelopen jaar vervanging voor 
hem geregeld. Sigrid Verdonschot heeft vanaf 1 juni zijn 
lessen waargenomen. 
 

Workshops 
Workshops met gastdocenten uit binnen- en buitenland. 
In 2020 is wederom een speciale workshop kalender 
samengesteld met gastdocenten die hun specifieke zelfontwikkelde keramische 
technieken en vaardigheden kwamen doceren aan de deelnemers. Deze masterclasses 
organiseren we sinds enige jaren met groot succes. De workshops zijn al snel na de 
bekendmaking van het programma volgeboekt, met deelnemers afkomstig uit heel 
Nederland, België en Duitsland. Zie de bijlagen voor details over het aanbod van 2020.  
Vanwege corona  zijn er helaas een aantal workshops niet door kunnen gaan aangezien 
het museum gesloten was, een aantal workshops zijn verplaatst naar 2021. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Educatieve aanbod  
 

Individuele deelnemers: 

• Doorlopende keramiek cursussen voor 
volwassen (26 lessen/ of 2x 13 lessen) 

• Gevorderden cursussen voor cursisten die 
meer willen leren over de verschillende 
technieken, met extra aandacht voor 
glazuurontwikkeling en voor draaien. (26 
lessen/ of 2 x 13 lessen) 

• Draaicursus (1 week in de zomer, 5 hele 
dagen)  

• Kindermiddagen (10 lessen, 2 groepen)  
• Demonstraties (draai- en 3D demonstraties, een middag)  
Zie voor meer informatie over het cursusaanbod de bijlagen op 
pagina 28 t/m 31. 

 

Groepen:  

• Rondleidingen 

• Workshops boetseren 

• Workshops decoreren 

• Schoolbezoeken 

• Kinderfeestjes 
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Joke Koppers verzorgt een 
rondleiding voor een schoolklas 

In de bijlagen is te zien hoe de bezoekersaantallen 
verdeeld zijn over de verschillende publieksactiviteiten 
op pagina 25 t/m 27. 

 

Docenten en workshopleiders 

De cursussen worden verzorgd door Jan Lucker, Imants 
Ancans en Lei Hannen. 

De kindercursussen, feestjes en schoolprojecten 
worden verzorgd door vrijwilligers. Ook de 3D- en 
draaidemonstraties worden verzorgd door vrijwilligers.  
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Gastvrouw in de weekenden 

 
Om te zorgen dat alle gastdocenten en 
deelnemers in de weekenden goed 
ontvangen worden is een vaste 
medewerker nodig. Dit is niet mogelijk 
met vrijwilligers. Een vaste medewerker 
die van de hoed en de rand weet en 
regelmatig aanwezig is, blijkt hierbij 
onmisbaar om alles soepel te laten 
verlopen. Deze functie wordt ingevuld 
door onze vaste balie kracht: Ans van 
Veghel.  
 
Zie bijlagen vanaf pagina 21 voor meer informatie over de personele bezetting.   

 
Gebouwen en tuinen 
 
Gebouwen 
Het team vrijwilligers van de Technische Dienst 
komt elke maandag bij elkaar om 
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. 
Hierdoor blijven presentaties en inventaris in 
goede conditie. 
Ook helpen zij mee met het inrichten van de 
nieuwe exposities, het maken van expositie 
materialen, het ombouwen van de museumzaal 
bij presentaties en demonstraties, klei recyclen en 
onderhoud van het atelier en het ombouwen van 
de atelier bij de verschillende cursussen.  
Verder assisteren zij bij depotbeheer en transporten. 
 
Tuinen  
Sinds enkele jaren heeft zich een groep vrijwilligers opgeworpen voor het beheer van de 
kruidentuin en de Engelse tuin. De begeleiding en aansturing van deze groep verloopt via 
Jan Boonen van de gemeente Venlo. Zij werken hard zodat deze tuinen toegankelijk en 
toonbaar blijven voor bezoekers. 
 
Groepen die de Tiendschuur bezoeken kunnen hun bezoek uitbreiden met een 
rondleiding in de tuinen, en andersom zijn bezoekers van de tuinen welkom in ons 
museum. Hiervoor werkt de Tiendschuur samen met de vrijwilligers van de tuinen. 
 
De vrijwilligers van de tuinen proberen ook het voorplein van het museum te onderhouden 
en zorgen zo dat de entree van ons museum toonbaar blijft, helaas zijn zij met een te 
klein aantal om dit goed bij te kunnen houden.  
Sinds 2019 hebben we een 
vrijwilliger, Wiel Litjens, die speciaal 
het onderhoud van het voorplein op 
zich heeft genomen en de 
vrijwilligers in de tuinen assisteert. 
Dankzij hun gezamenlijke inzet ziet 
de entree van het museum er weer 
prachtig uit. 
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Relaties 
 
Het Keramiekcentrum heeft in 2020 samengewerkt met diverse instanties zoals 
keramiekmusea en galeries in binnen- en buitenland. Met verschillende doelen zoals 
samenwerking, uitwisselen van collecties en kennis, marketing en sponsoring.  
 
Gemeente Venlo is ongetwijfeld de belangrijkste relatie van de Tiendschuur. Wethouder 
Marij Pollux heeft zich afgelopen jaar zeer betrokken getoond. Dit hebben we als heel 
prettig ervaren. In 2020 is het team bij de gemeente versterkt met Cindy Nordhausen, zij 
heeft de Tiendschuur in portefeuille gekregen. De samenwerking met haar bevalt heel 
goed. We zijn dankbaar voor de ontvangen coronasteun en blij met de voorgestelde 
Quicksscan die in 2021 zal plaatvinden.  
 
Provincie Limburg heeft in 2020 subsidie toegezegd voor 2021 voor het toekomstig 
bestendig en corona -proof maken van onze vaste opstelling. Dit was mogelijk dankzij het 
matchingsbedag dat de gemeente Venlo beschikbaar heeft gesteld. Eerder ontvingen we 
al subsidie van de Provincie, in 2018, voor de presentatie over de keramische technieken.  
 
Wienerberger 
In 2020 is de samenwerking met Wienerberger verder 
geïntensiveerd. De Wienerberger dakpannen fabrieken bieden ons, 
museum en atelier, waar mogelijk steun aan. Deze steun is niet 
financieel maar facilitair. Denk hierbij aan materialen, transport, 
onderhoud machines, recycling van afvalklei, technische know-how 
en stoken. In 2020 hebben zij voor het educatieproject ter 
gelegenheid van de Tegelse Passiespelen materialen beschikbaar 
gesteld, zoals bakstenen en glazuren en ze hebben de werkstukken 
van de kinderen gestookt in de pannenoven. 
 
Lokaal C heeft ondersteuning en subsidie geboden voor het 
verbeteren van onze educatie middelen (audiotour en speurtocht) en 
deskundigheidsbevordering geboden aan ons educatieteam. Ook is er gewerkt aan 
verbetering van het educatief pakket voor scholen. In samenwerking met de Kantfabriek 
en Museum de Locht is dit ontwikkeld onder de noemer: Ambachtenlab. Verder zijn er 
nieuwe lessen ontwikkeld onder de noemer: Reizen in de Tijd. 
 
Capriolus, de heer Ger de Ree bood ons afgelopen jaar hulp bij taxaties en bemiddeling 
bij schenkingen. 
 
Bilderberg Château Holtmühle biedt haar de gasten een kortingskaart aan voor ons 
museum. 

 
En verder, in willekeurige volgorde:  
 

In Tegelen 

• Stichting Behoud en 
Beheer Keramisch Erfgoed 
Jac. Bongaerts  

• Passiespelen 

• Tegelse Zieken en 
Bejaarden Omroep (TZBO) 

• Heemkundekring Tegelen 

• Speeltuin Klein Zwitserland 
 
 
 

In Steyl 

• Missiemuseum Steyl 

• Wereldpaviljoen Steyl 

• De Jochumhof, 

• Het Veerhoes 

• Schutterijmuseum 

• Het Ketelhuis Steyl 

•  en andere cultuur 
toeristische aanbieders in 
Steyl 
 
 

In Venlo 

• Het Kunstencentrum 

• Cultuurimpuls Venlo 

• Omroep Venlo 

• Het Limburgs Museum 

• Resto van Harte Venlo 

• Gemeente Archief Venlo 

• Stichting Odd 

• Museum van Bommel van 
Dam 

• Openbare Bibliotheek 
Venlo 
 

Limburg 

• Kantfabriek Horst 

• Museum de Locht 
Melderslo 
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Foto boven:  
Keramikmuseum in  
Höhr-grenshauzen  
 
Foto beneden :  
Keramion Frechen  

• Stichting Beesels 
Keramisch Erfgoed 

• Centre Céramique 
Maastricht 

• Federatie Musea Limburg 

• Keramiekmarkt Swalmen 

• Keramisto Milsbeek 
 
 
Nederland 

• Museumvereniging 
Nederland 

• Vorm Vrij -Luthum – 3D 
printers voor keramiek in 
Afferden 

• Keramisch Magazine Klei 

• De Kleine K- het 
onafhankelijke digitale 
keramiek magazine  

• Capriolus Contemporary 
Ceramics  

• Europees Keramisch  
Werk Centrum  EKWC 

• Stichting Onterfd Goed 
Eindhoven 

• Art & Crafts Council 

• Cor Unum Den Bosch 

• Galerie Loes en Reinier 
Deventer 

• Galerie Terra, Delft 

• Dakpannenmuseum Alem 

• Stichting Historie 
Grofkeramiek  

• en diverse keramiek 
galerieën . 
 

 
 
Samenwerking internationaal 
 
Tot slot is er weer samenwerking geweest met diverse keramiek galerieën en  
keramiekmusea in het buitenland.  
Musea en keramisten reageren steeds positiever op expositie- en 
samenwerkingsverzoeken omdat het Keramiekcentrum steeds meer naam begint te 
krijgen als nationaal en internationaal museum dat zoveel hedendaagse keramiek 
programmeert.  
Ook zijn er nieuwe contacten opgebouwd met het Hongaarse keramiek centrum in 
Kecskemét en het keramiekmuseum Keramion in Frechen. Verder zijn met de gemeente 
Nettetal gesprekken gestart om te kijken of het mogelijk is om gezamenlijke exposities te 
organiseren die aan beide kanten van de grens te zien zijn. 
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De laatste vrijwilligersdag in 2019 

 

 

Personeel en organisatie 

 

De Stichting Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen heeft 5 betaalde medewerkers in 
dienst, totaal ongeveer 2,7 fulltime equivalenten.  

Daarnaast beschikt het centrum over een grote groep van 80 vrijwilligers.  

 

Voortdurend wordt geprobeerd de behoeftes en de kwaliteiten van de diverse vrijwilligers 
te herkennen, te waarderen en om deze in te zetten op de gebieden die enerzijds de 
betreffende vrijwilligers het beste liggen en waar anderzijds de stichting het meeste profijt 
van heeft, zodat er een win-win situatie ontstaat.  

Dit vertaalt zich in een organisatiestructuur zoals die van grotere bedrijven en musea, met 
als belangrijk verschil dat vrijwel alle functies worden ingevuld door vrijwilligers. 

 

Het Keramiekcentrum Tiendschuur prijst zich gelukkig met de vrijwilligers die waar 
mogelijk worden ingezet. Met veel enthousiasme en betrokkenheid zetten zij zich in voor 
de Tiendschuur. Zo lang zij zich willen inzetten kan de Tiendschuur haar ambities blijven 
nastreven en de deuren voor haar publiek open houden. 

 

Het aantal vrijwilligers is de afgelopen tijd enigszins stabiel gebleven. 

Afgelopen jaar is door corona gebleken dat veel van onze vrijwilligers behoren tot de 
risicogroep van 70+ of in die met onderliggende klachten. Deze waren het afgelopen jaar 
niet inzetbaar en hebben daarom besloten (tijdelijk) te stoppen. Gelukkig waren nieuwe 
vrijwilligers en vrijwilligers van andere afdelingen bereid de ontstane gaten in de planning  
op te vullen. 

 

De hoge leeftijd van onze vrijwilligers is een punt van aandacht. Door de verhoogde 
pensioengerechtigde leeftijd komt er onvoldoende nieuwe aanwas en zal er binnen nu en 
een aantal jaar een groot vrijwilligerstekort ontstaan. Daarom is het belangrijk om te  
zoeken naar een structurele oplossing hiervoor, mogelijk in de vorm van een uitbreiding 
van het aantal uren voor vaste medewerkers om zo de continuïteit te kunnen waarborgen 
en te blijven doen wat we nu doen. 

Gelukkig is het aantal vrijwilligers het 
afgelopen jaar wel enigszins stabiel 
gebleven. 

 

Helaas was het afgelopen jaar niet  
mogelijk om een vrijwilligersdag te 
organiseren vanwege corona en dat  
terwijl het juist afgelopen jaar meer dan 
ooit nodig was om hen te laten weten hoe 
belangrijk zij voor ons zijn. In de vorm van 
extra attenties en het opvoeren van de 
frequentie waarin de nieuwsbrief 
verscheen hebben we geprobeerd onze 
vrijwilligers betrokken te houden en te laten 
weten hoe belangrijk zij zijn voor ons 
Keramiekcentrum. 
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Personele bezetting per 31-12-2020 

 

Bestuur:  

• Voorzitter: Bert Oord. 

• Secretaris: Gerlies van der Jeugd 

• Penningmeester: Harry Jacobs 

• Leden: Marlies Pouls  
 Lou van den Hombergh 

 

 

 

Medewerkers Tiendschuur: 

• Conservator/manager: 
  Sacha Odenhoven   (24 uur) 

• Assistent/manager:  
Marjan Kessels-van Haeff  (32 uur) 

• Financieel-administratief medewerker: 
Ingrid Souren   (20 uur)  

• Senior balie-medewerker: 
Ans van Veghel   (14 uur) 

 (aantal uur per week) 

 

Docenten keramisch atelier:  

• Jan Lucker  

• Imants Ancans 

• Lei Hannen  
 

Werkplaats-assistent:  

• Jan Giesen (7 uur per week) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Jan Lucker 

 

           Imants Ancans 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lei Hannen verzorgt 
Raku workshop  
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Vrijwillige medewerk(st)ers in totaal: 80* 

 

Overige adm. ondersteuning  

o.a. ondersteuning kantoor, vertaalwerkzaamheden, collectieregistratie en beheer 
bibliotheek, website beheer en fotografie. Respectievelijk: Sjraar Linders en Mia 
Gommans, Toos van Gerven, Peter Hammer, Bart Beurskens 

               

 

 

Balie-Ontvangst 
bezoekers  

 

• Lily Driessen 

• Annemie Duniec 

• Judith Emeringer 

• Ger Feijen 

• Toos van Gerven 

• Henk van Gerven 

• Martin Grob 

• Leny Gubbels 

• Peter Hammer 

• Monique van 
Heck 
 

 

• Gert Helmes 

• Helma Hendriks 

• Annie Hoeben-
Geelen 

• Tiny Houkes 

• Jose de Leeuw 

• Annelies 
Michorius 

• Truus Mommers 

• Myrna Nelissen 

• Marina von 
Nordheim 
 

 

• Geert Op het 
Veld 

• Barry Pijper 

• Henny Reiding 

• Ben Schoemaker 

• Bertha Tuithof- 
van Aarsen 

• Wil Verbeek 

• Erlend Wethleij 

• Herbert Wibbeke 

• Trudy Wijtenburg 

• Betty Willems 

 

 

* de vrijwilligers die actief zijn in meerdere afdelingen, zijn maar een keer meegeteld 
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Educatieve Dienst  

Kindermiddagen:  

• Hanneke Helmes 

• Silvie Fleuren 

• Resi Meijboom 

• Mieke Op het Veld 

• Marie-José Roeffen 

• An Wijnen 

• Ine Zegers 
 

Kinderfeestjes: 

• Joke Koppers-
Peeters 

• Resi Meijboom 

• Marie-José Roeffen 

• Margot Schreurs 

• Tanneke Steeghs 

• May Verkoelen 

• An Wijnen 
 

 

 

 

 

Draaidemonstraties: 

• Wiel Aelmans 

• Sjaak Bidlot 

• Wim Boonen 

• Harry Crins 

• Peter Jentjens  

• Daan Strelitski 

• Frans Verdonschot 
 

Rondleidingen: 

• Mart Gommans 

• Mieke Langen 

• Marianne Koppers  

• Joke Koppers-
Peeters 

• Leny Gubbels  

• Wil Verbeek 
 

 

 

 

 

 

Workshops: 

• Marie-José Roeffen 

• Margot Schreurs 

• Lon Tax 

• Joke Koppers-
Peeters 

• Wil Verbeek 

• An Wijnen

 

 

3D Print team ontwikkeling en 
demonstraties: 

• Wiel Aelmans 

• Sjaak Bidlot 

• Harry Crins 

• Sonja  Decker  

• Ies Helmes 

• Wil Verbeek  

• Jan Verdonschot

Collectieregistratie 

• Gerlies van der Jeugd 

• Wiel Oehlen 

• Toos van Gerven 

• Anton de Leeuw 

• Ies Helmes 
 

Tentoonstellingscommissie: 

• Joop Crompvoets 

• Niek Hoogland 

• Marlies Pouls 

• Sacha Odenhoven 
 

 

Technische Dienst: 

• Mart Gommans 

• Ies Helmes 

• Herman Meijboom 

• Ben Schoemaker 

• Wiel Oehlen 

• Ger Pas 

• Werner Peters 

• Manfred Thorissen 

• Wiel Litjens 
(tuinonderhoud) 
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• Jeu Sprengers 

• Ger in ‘t Zandt 

• Geert op het Veld 

• Wil Verbeek
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Bijlagen: 

Bijlage 1: 

 

BEZOEKERSAANTALLEN       

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Volwassenen:       

Individueel 2473 2843 2843 3270 2594 1636 

Museumkaart  2599 3123 3545 4419 4045 2482 

Groepen rondleiding  197 279 164 187 267 20 

Groepen workshops schilderen/boetseren 161 248 68 206 191 14 

Specialistische workshops gastdocenten 81 110 150 142 138 137 

Cursisten 176 225 225 225 225 150 

       

Museumweekend 79 71 62 122 23 0 

Div. activiteiten, aspergearrangement, open 
monumenten dag. Steyldag 

- - 138 25 56 0 

muze in het museum nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Totaal betalende volwassen bezoekers 5766 6899 7195 8596 7539 4439 

       

openingen exposities 205 240 195 160 240 103 

       

gratis divers 470 520 502 509 467 245 

Totaal gratis bezoekers 675 760 697 669 707 348 

       

Volwassenen totaal: 6441 7659 7892 9265 8246 4787 

       

Kinderen:       

Kinderfeestjes 67 84 40 96 80 39 

Kindermiddagen 140 170 170 210 210 180 

Scholen 152 131 150 48 228 172 

Individueel kinderen (gratis) 57 63 83 114 165 125 

Kinderen totaal 416 448 443 468 683 516 

       

Totaal betalende bezoekers 6125 7284 7555 8950 8057 4830 

Totaal gratis bezoekers 732 823 780 783 872 473 

       

Totaal 6857 8107 8335 9733 8929 5303 
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Bijlage 2: 

 
Resultaten publieksactiviteiten 2020 

 

 

    

Vanitas Klei  met een Grote K Als gegoten 
 

       

1-1 t/m 26-1-2020 31-1 t/m 20-9 25-9 t/m 31-12-2020 
 

  oorspronkelijke einddatum 10-5   
 

397 3193 1206  

   waarvan 11 weken dicht door Lock down  
16 maart tot 1 juni 

waarvan 5 weken dicht 
door Lock down 4-11 t/m  
18 11 en weer vanaf  15-12  

      
 

    

    
Cursus KAT hele seizoen 
2020-2021    
26 lessen x 5 dagdelen 130   
aantal deelnemers 54   
uitgevallen lessen 
wegens corona -27   

    
Cursus KMT hele 
seizoen 2020-2021    
10 lessen x 2 groepen 20   
aantal deelnemers 24   
uitgevallen lessen 
wegens corona -2   

    
Workshops gevorderden (aantallen in workshops groepen verwerkt)  
Workshop Marc Kohlen 25 jan, 8 feb en. 15 febr.   
Workshop Ross de 
Wayne Campbell 28 febr. t/m 1 mrt   
Workshop José Fijnaut 14, 21 en 22 mrt geannuleerd corona  
Rakustook 4-apr geannuleerd corona  
Workshop Petra Wolf 18 en 19 april geannuleerd corona  
Glazuurles (3 lessen) 4 mei, 18 mei en 15 juni geannuleerd corona  
Workshop Guy van 
Leemput 9-10 mei geannuleerd corona  
Workshop Wally van 
Asselberghs 16-17 mei geannuleerd corona  
Draaiweek Imants 
Ancans 25 t/m 29 mei geannuleerd corona  
Workshop Barbara 
Röling 6-7 -20- 27 juni geannuleerd corona   
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Workshop Jose Fijnaut 13-14 juni inhaal workshop  
Rakustook 13-jun geannuleerd corona  
Workshop Guy van 
Leemput 22-23aug inhaal workshop  
Draaiweek Imants 
Ancans 31 aug t/m 4 sept inhaal workshop  
Workshop Guy van 
Leemput 5-6 sept inhaal workshop  
workshop Loes 
Theunissen 12-13-26 sept   
Workshop Carla Teer 27 sept, 3-4-25 okt   
Workshop Petra Wolf 10-11 okt inhaal workshop  
Workshop Jolanda vd 
Grint 17-18-24 okt geannuleerd corona  
Draaiweek Imants 
Ancans 19 t/m 23 okt   
Workshop José Fijnaut 31 okt, 7-8 nov geannuleerd corona  
Workshop Marc Kohlen 14-21-28 nov geannuleerd corona  
Workshop Petra Bittl 12-13 dec   

    

    

 doorgegaan 
geannuleerd 
corona  

Lezingen/demonstraties 
exposanten 4 5  

    

    
Rondleidingen 2 6  

    

    
Workshops groepen 
incl. rondleiding 1 6  
aantal deelnemers 6 106  

    

    
Kinderfeestjes 6 2  
aantal deelnemers 50 19  

    

    
Schoolbezoek 7   
aantal deelnemers 172   

    

    
Draaidemonstraties 4 7  
3D demonstraties 9 2  

    
Kinder-inloopmiddagen 6 3  
aantal deelnemers 64 36  
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Museumweek 20 april 
t/m 26 april    
aantal deelnemers  geannuleerd corona  

    
     
Kortingsacties 2020    
SBO-bon 1   
ODD Kunstroute geannuleerd corona   
CJP Pas 7   
eigen kortingskaart 188   
voordeel ACSI-pas 1   
mini-cards 8   
ANWB gastvrij 2   
Limburg card 0   
Dutch Design week 0   
voordeel met je biebpas 2   
VVV-pas 0   

 209    
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Bijlage 3:    
Aanwinsten voor TOPM 2020 
 
Schenkingen    

    
Datum    
12-mrt-20 Fam. Sikkes 

16-mrt-20 P. Verberne 

23-jun-20 Teeuwen 

18-sep-20 Dhr. Canjels 

18-sep-20 Carolyn Genders 

1-dec-2020 Tom Doesborg 

4-dec-2020 Tineke van Gils  

dec-2020 Ger de Ree  
 

   

    

    
Aankopen door TOPM in 2020   

    
Datum    
21-aug-2020 Vormvrij - Winter 

25-nov-2020 Tineke van Gils - 4 theepotten 
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Bijlage 4: 2019-2020 cursusaanbod volwassenen, atelier  
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2020-2021 cursusaanbod kinderen, atelier  
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2019-2020 groepsactiviteiten 
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2020 aanbod keramisch atelier, gastdocenten 
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