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Voorwoord  

Bestuur en management van de Stichting Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen bieden u 

hierbij het Jaarverslag 2021 aan. 

2021 was net als 2020 een bizar jaar. Een jaar waarin we geen 16 weken zoals in 2020 maar 

zelfs 24 weken gesloten waren voor publiek. Hopelijk zullen we in 2022 niet meer dicht hoeven 

en kunnen we onze activiteiten blijven voortzetten zoals voor Corona. 

Ondanks de coronamaatregelen en de verplichte sluitingen hebben we geprobeerd er met de 

nodige aanpassingen het beste van te maken. Helaas haalden we slechts nog minder dan 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.  

In dit jaarverslag staan we stil bij de gevolgen van corona. 

Verder zullen we toelichten hoe we onze gebruikelijke activiteiten ondanks alles toch zoveel 

mogelijk hebben voortgezet. 

In de bijlagen vindt u de cijfers die onze resultaten inzichtelijk maken. 

Graag wil het bestuur de gemeente Venlo bedanken als subsidiegever van onze stichting, zeker 

in dit wederom 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. 

drs. L.M. Oord, voorzitter stichtingsbestuur 

drs. S.L. Odenhoven, conservator – manager 

Christine Möhring in expositie More Organics 
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Wederom een moeilijk jaar 

Ook het jaar 2021 zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin 

corona de samenleving ontwricht was door een pandemie. Zo ook 

voor ons Keramiekcentrum. Ruim 24 weken bleven de deuren 

gesloten voor bezoekers en cursisten. Nog minder dan 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. 

 

Tot 4 juni 2021 was het niet mogelijk om 

groepen te ontvangen voor rondleidingen en/of 

een gezamenlijke workshop met bijvoorbeeld 

collega’s, vrienden of familie. Dit had negatieve 

gevolgen voor onze opbrengsten. 

We hebben de expositie More Organics 

verlengd tot en met 19 september i.p.v. de 

oorspronkelijke einddatum 16 mei. De expositie 

Passie, die eigenlijk gepland stond voor 2020 

hebben we ingehaald in 2021. 

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.  

Ondanks corona zijn we niet bij de pakken gaan 

neerzitten. We hebben ons virtueel museum 

opgezet zodat via filmpjes op onze website de 

mensen toch verschillende onderdelen in ons 

museum en atelier kunnen 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.  

 

 

 

Ook hebben we een audiotour opgezet. Zodat 

bezoekers een individuele rondleiding kunnen 

genieten in plaats van een  groepsrondleidingen 

met gids.  

De atelierruimte was 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. 

Via onze webshop en internet konden mensen 

online keramiek uit onze museumwinkel en 

expositie kopen. Verder zijn er nieuwe 

producten ontwikkeld in ons atelier om te 

kunnen verkopen in de museumwinkel. 

De sluiting is gebruikt om de vaste presentatie 

en het atelier aan te passen.  

Dit moeilijke jaar heeft ons wederom 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. 

Door de corona-beperkingen 

was het Keramiekcentrum in 

2021 24 weken gesloten. 
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Keramiekcentrum Tiendschuur in cijfers 

• Subsidie: € 190.607,-- per jaar. 

• Jaarlijkse omzet: € 322.188 (2021), € 294.276,- (2020) , € 306.048,- (2019) 

• Eigen inkomsten: 41 % (landelijke norm voor musea is 19,5 %) 

• Aantal bezoekers: 2021: 4898, betalend 4561  

(in 2020: 5303, betalend 4830. 2019: 8929, betalend 8057)  

uiteraard is dit lagere aantal bezoekers te wijten aan Corona. 

Wij organiseren ruim 125 publieksactiviteiten per jaar (exposities 5, cursussen, lezingen, 

demonstraties, workshops, opendagen, rondleidingen, kinderfeestjes, materclasses en meer). 

In 2021 hebben we helaas niet meer dan 54 publieksactiviteiten kunnen organiseren. 

De mensen die dit mogelijk maken 

De 75 vrijwilligers vormen de onmisbare spil 

van de organisatie. Verder heeft de stichting 

2,7 fte betaalde krachten in dienst, verdeeld 

over 5 medewerkers: conservator- manager 

(24 u/w), een assistent -manager (32 u/w), 

een financieel-administratief medewerker (20 

u/w), een senior medewerker balie (14 u/w) 

en een werkplaats assistent (7 u/w)  

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 verder te 

ontwikkelen zijn meer personele uren nodig. 

Dit is ook bevestigd door de quickscan die 

BMC dit jaar heeft gedaan in opdracht van de 

gemeente ( zie ook pagina 7) .  

 

 

 

 

 

 

De kosten van veel vaste lasten zijn de 

afgelopen jaren gestegen, helaas zijn de zelf 

gegenereerde inkomsten niet in het zelfde 

tempo gestegen. 

Gezien deze stijging van de vaste lasten is het 

indexeren van de gemeentelijke exploitatie 

subsidie noodzakelijk. 

 

Om de Tiendschuur toekomstbestendig te 

maken is dringend investering nodig in meer 

ruimte en huidige faciliteiten. Dat wil zeggen 

een uitbreiding van 650 naar 1400 meter. Dit 

is ook bevestigd in  de quickscan van BMC.  

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. 
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Quickscan - Tiendschuur tegen het licht  

In de zomer van 2021 is er in opdracht van de gemeente een quickscan uitgevoerd om 
te kijken hoe de ambities en de prestaties zich verhouden tot het huidige budget en de 
beschikbare ruimte  
 
Deze quickscan is gedaan bij Theater de 

Garage,  De Nieuwe Scène en bij de 

Tiendschuur.  

Bureau BMC heeft gekeken hoe de 

Tiendschuur het doet met betrekking tot 

inkomsten en opbrengsten, ruimte en onze 

bijdrage aan de inwoners van de gemeente 

en aan het cultuurbeleid van de stad.  

Op 13 oktober is aan de gemeenteraad een 

rapport gepresenteerd.  

 

De conclusie is dat we het goed doen binnen 

de beperkte middelen, ruimte en personele 

bezetting. Daarop is de kanttekening 

geplaatst door het BMC of we onze visie en 

ambities niet moeten herzien gezien de 

gegeven beperkingen óf dat we naar een 

andere oplossing moeten zoeken.  

Daarnaast stelt BMC de vraag of we meer 

voor de inwoners van de stad kunnen 

betekenen en voor het cultuurbeleid van de 

stad.  

 

Naar aanleiding van de quickscan  gaan we 

aan de slag met een extern adviseur. 

Vervolgens zullen we in 2022 met  de 

gemeente aan tafel gaan om te bekijken hoe 

nu verder.  

 

Wellicht biedt deze scan een opening om de 

impasse, in de nu al jarenlange zoektocht 

naar meer ruimte, te doorbreken en 

tegelijkertijd de Tiendschuur beter op de 

kaart te krijgen bij de inwoners van Venlo. 

Beeldende kunst, volkscultuur en erfgoed en 

economie 
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Betekenis voor Venlo, bijdrage aan stad en cultuur  

Klei zit in het DNA van Tegelen. Het dankt haar naam aan de keramische dakpan die de 
Romeinen hier maakten, de tegula. Tegelen heeft een rijke keramische geschiedenis die 
vandaag de dag nog springlevend is. Er wordt hier nog altijd klei gewonnen. De 3 Tegelse 
fabrieken van Wienerberger en Monier verzorgen 65% van de Nederland dakpannen productie. 
In Tegelen woont en werkt de laatste pottenbakker die volgens de Tegelse pottenbakkers 
tradities werkt, Niek Hoogland.  
Dit maakt Tegelen een unieke keramiekplaats in Nederland. Dit stukje Tegels DNA met haar rijke 
keramische geschiedenis, tradities en vakmanschap moet bewaard blijven, gekoesterd worden.  
Daar zet ons museum en atelier zich voor in. Opdat de klei in ons DNA blijft voorleven.  
  
 

Waarde voor Venlo- in het kort: 
 

Wij dragen bij aan het cultuurbeleid van Venlo.   

Door te vertellen over ons historisch en immaterieel 

erfgoed. Door exposities te maken en een podium te 

bieden voor kunstenaars.  

Door het organiseren van demonstraties, lezingen, 

workshops, cursussen voor alle mogelijke 

doelgroepen. Van scholen tot experts, van 

buurtbewoners tot mensen die aan eenzaamheid 

lijden.  

Door samenwerking met uiteenlopende 

organisaties zoals culturele collega instellingen, 

scholen , Resto van Harte,  de Passiespelen en de 

keramische bedrijven in Tegelen van Wienerberger.  
Door als uniek museum in Nederland op een 

prachtige locatie een trekpleister te zijn voor 

toeristen en dagjesmensen.  



KCT Jaarverslag 2021 p. 9   

Het best bewaarde geheim van Venlo 

Veel te vaak horen we van Venlonaren dat ze nog nooit eerder in ons keramiekmuseum 
waren geweest. Als ze de weg eenmaal hebben gevonden zijn ze heel enthousiast over 
zowel de binnen als de buitenkant. De inhoud en de locatie krijgen een hoge 
waardering. Hieronder onthullen we hoe wij ons inzetten voor veel facetten van het 
Venlose cultuur beleid en de stad.  
 

Keramiek maakt ons uniek  

Het museum is nationaal het enige 

museum in Nederland dat continu grote 

exposities met hedendaagse nationale en 

internationale vooraanstaande keramische 

kunstenaars organiseert  

 

Daarnaast vind je nergens in Nederland 

een museum waar het keramische 

vakmanschap zo uitvoerig  in al haar 

facetten onder de aandacht wordt 

gebracht. Van het pottenbakken tot de 

nieuwste technieken zoals 3D printen. 

Zowel in de museum presentatie als in het 

atelier. Het ambacht wordt  hier levend 

gehouden, gekoesterd en doorgegeven. 

 

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.  

Ons keramiekmuseum houdt zich bezig 

met het veilig stellen van het keramisch 

erfgoed van deze regio. Zowel materieel als 

immaterieel. Denk hierbij aan de Tegelse 

slibschilder technieken. Hiervoor loopt in 

samenwerking  met  Niek Hoogland een 

aanvraag om  voor het slibschilderen in 

deze regio officieel het predicaat 

immaterieel erfgoed  te krijgen.  

 

 

 

 

Ook oral history valt onder keramisch 

erfgoed. De verhalen vastleggen  en 

bewaren die overlevenden nog kunnen 

vertellen over hoe het vroeger ging in de 

klei-industrie en het pottenbakkers vak.  

De eigen collectie groeit gestaag dankzij 

schenkingen van kunstverzamelaars uit het 

hele land. De schenkingen bevatten 

regionale volkskeramiek, maar ook werk 

van keramische kunstenaars  van nationaal  

en internationaal belang.  
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Podium voor kunstenaars 

Economisch gezien is de Tiendschuur een 

podium voor actuele regionale, nationale 

en internationale keramische kunstenaars. 

Hun werk wordt geëxposeerd , gepromoot 

via social media en verkocht via de 

museumwinkel en online in de webshop. 

Kunstenaars verzorgen masterclasses en 

lezingen. 

 

 

Internationale samenwerking 

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. Hierdoor heeft de 

Tiendschuur zowel geografisch als 

inhoudelijk een centrumfunctie. 

 
  

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 met het Grès college en studio 

studie Breinbalans, zie verder onder 

hoofstuk samenwerkingsprojecten rondom 

educatie.  

Toerisme en monumenten  

De situering van het museum op historisch 

landgoed Cháteau 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. 

Deze bijzondere plek is nu nog een blinde 

vlek in het toeristische beleid. Het 

verdient absoluut meer aandacht en moet 

gekoesterd worden. 

 

Susanne Silvertant geeft raku demonstratie 
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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 bejaardentehuizen verzorgen.  

Nog een idee is een samenwerking 

met Wienerberger Tegelen 

(dakpannen fabriek) en de wijk op de 

Hei, waar bewoners en soms ook 

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. 

Samenwerken 

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. In 

thema;s te werken. Of bijvoorbeeld samen 

dezelfde kunstenaars te programeren die 

in meerdere disciplines werken. 

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. Het 

passiespelen project was hier een mooi 

voorbeeld van. Dit is gerealiseerd met 

budget van Cultuurimpuls en sponsoring 

van Wienerberger en bouwbedrijf Geurts 

in 2020 net voor corona. Samen met  de 

passiespelen en een aantal scholen uit de 

buurt is toen een kunstwerk gerealiseerd in 

de Doolhof. Nu corona voorbij is kunnen 

we de draad weer oppakken voor nieuwe 

projecten.  
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Publiek en presentatie 

In totaal brachten 4898 mensen een bezoek aan de Tiendschuur in 2021. Dit is nog lager dan in 
2020. Toen was het aantal al meer dan gehalveerd ten opzichte van 2019. 
De trend in de jaren voor corona was een gestage groei richting 10.000 bezoekers per jaar. 
Hopelijk kunnen we in 2022 die trend weer oppakken. Zie ook Bijlage 2. Bezoekersaantallen. 
 

Vanwege corona was het museum in 2021 

24 weken gesloten. Tijdens de geopende 

periode was het museum te bezoeken in 

aangepaste vorm met een speciale routing 

met eenrichtingsverkeer met overal 1,5 

meter afstand en een reserveringsysteem.  

Virtueel museum 

Tijdens de coronasluiting kon het publiek 

ons museum virtueel bezoeken via onze 

website en facebook pagina. Hierop 

hebben we telkens nieuwe filmpjes 

geplaatst van onze nieuwe 

tentoonstellingen, diverse pronkstukken 

uit de colectie en demonstraties.  

 

Webshop 

Online handgemaakte unieke keramiek 

shoppen. Dat kan bij ons sinds 2020. 

Aanleiding voor de webshop was corona. 

Op deze manier konden bezoekers wel 

online in onze winkel rondkijken en kopen!  

 

Vernieuwing vaste presentatie 

In 2021 is hard verder gewerkt  aan onze 

nieuwe museale presentatie. De reacties 

van het publiek zijn hoopgevend. We 

verwachten hiermee meer doelgroepen 

aan te spreken en meer bezoekers te gaan 

trekken. Zie voor meer info blz.12. 

Uitbreiding demonstraties 

Er zijn afgelopen jaar 

veel activiteiten 

georganiseerd om meer 

bezoekers te trekken 

zoals presentaties en 

lezingen bij de 

wisselexposities door 

kunstenaars. Maar ook 

de maandelijkse 

demonstraties 3D 

printen en 

pottenbakken.  

Nieuw in 2021 zijn de 

kallibreerdemonstraties 

op de originele machine 

uit 1948 van het Russel-

Tiglia atelier.  

  



KCT Jaarverslag 2021 p. 13   

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. 

KerAmi  : Vriend Van de Tiendschuur 

Tijdens de coronasluiting hebben we een 

vriend- van-de -Tiendschuur opgezet, 

onder de noemer:  KerAmi. Juist na deze 

zware tijd is extra steun welkom. Er is een 

mooie flyer en webpagina voor gemaakt, 

zie ook: 

http://www.tiendschuur.net/vriend-van 

 

Openings Actie speciaal voor de buurt  

In juni er een actie opgezet rondom de 

heropening van het museum en dus tevens 

de opening van de expositie More 

Organics. We hebben een speciale flyer 

laten verspreiden bij de omwonenden van 

ons museum. 

Ook lag de flyer op diverse 

punten in groot Venlo. De 

flyer gaf 50% korting op de 

entreeprijs. Als dank kregen 

bezoekers een kleine 

attentie in de vorm van een 

hartje van groeipapier met 

een aankondiging voor de 

volgende expositie “Passie”  

 

Alternatief gastenboek  

In plaats van een receptieboek op de balie 

was er tijdens de tentoonstelling More 

Organics een alternatief. Een ‘klaagmuur’, 

een wand met boom erop geschilderd. Aan 

die boom kon iedereen een boodschap 

hangen geschreven op groeipapier met 

zaadjes. Bezoekers brachten een ode 

brengen aan de natuur, de vrijheid, het 

einde van de corona, ons museum of wat 

dan ook. Na afloop van de expositie gingen 

deze persoonlijke berichten de tuin in om 

daar samen een bloemenzee te vormen. 

 

Samenwerking met de Jochumhof  
Ter gelegenheid van de expositie more 

organics werkten we samen met de 

Jochumhof. Onze bezoekers kregen € 1,50  

korting op de entree bij Botanische tuin 

Jochumhof Steyl met de entreekaart van 

de Tiendschuur. Op vertoon van de 

vriendenpas van de Jochumhof ontvingen 

bezoekers bij ons € 1,50 korting op de 

entreeprijs.  
 

Zie bijlage 2 en 4 de bezoekersaantallen 

en de flyers bij verschillende activiteiten.  

http://www.tiendschuur.net/vriend-van
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Tentoonstellingen 

Exposities met bezoekersaantallen in 2021 

Als gegoten  More Organics  Passie 

1-1 t/m 17-1-2021 

bezoekers: 0 

museum gesloten door 
lockdown t/m 4 juni 2021 

 22-1 t/m 19-9-2021 

oorspronkelijke einddatum:  
16-5  

t/m 4 juni gesloten door 
lockdown 

bezoekers: 2891 

 24-9 t/m 31-12-2021 

Oorspronkelijk gepland voor 
2020, wegens verplaatsing 

Passiespelen verschoven naar 
2021 

bezoekers: 1663 

De expositie ‘More Organics’ is vanwege de lockdown verlengd t/m 19 september 2021. Daarna de 

reeds eerder geplande expositie ‘Passie’ die verschoven is van 2020 naar 2021. 

 

Als gegoten 
De kunst van het klei gieten 

t/m 17 januari 2021  

Was 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) en Sasha Wardell (UK). 

 

Van de kunstenaars activiteiten kon  alleen de 

lezing van Dik Scheepers doorgaan.  

Wandinstallatie van Olav Slingerland in Als 

gegoten. 
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More Organics 

Organische keramiek 

oorspronkelijke looptijd 22 januari t/m 16 mei 

2021. Écht te bezoeken voor publiek van 4 juni 

t/m 19 september 2021 

Deze expositie toonde organische keramische 
kunst. Over de natuur die schoonheid biedt, 
verwondering en troost. Dat laatste konden 
we in deze tijd goed gebruiken. De 
geruststellende aanblik van de natuur die 
ondanks alles doorgaat. Bladeren die 
verkleuren en eraf vallen, de knoppen die in 
het voorjaar weer zullen uitlopen en ons dan 
weer verwennen met bloemen, bladeren en 
vruchten in de meest wonderlijke vormen.  
De schoonheid van de natuurt kan 
overweldigend zijn en is al eeuwenlang een 
belangrijke inspiratiebron voor kunstenaars. 
 
Kunstenaars: 
Barbro Åberg (DK) Corrie Bain (GB); Nuala 
O’Donovan (IE); Johann Fine (FR); Thérèse 
Lebrun (BE); Wietske van Leeuwen (NL); 
Christine Möhring (DE); Eliane Monnin (FR); 
Sylvie Piaud (FR); Nausika Raes (BE); Malene 
Hartmann-Rasmussen (DK); Edith Tergau (NL); 
Claudia Winter (DE).  
 

 

 

 

Liefde lijden lust  
passie in keramiek 

24 september 2021 t/m 

16 Januari 2022 

 

Opwindende expositie 

die inspeelde op een 

behoefte die velen 

hadden sinds corona, 

huidhonger oftewel 

lichamelijk contact.  

Deze tentoonstelling toonde passie van alle 

kanten. Oftewel kommer en kwel in keramiek. 

Spannende sculpturen met nog spannendere 

verhalen. Van het passieverhaal, tot oude 

mythologie tot 50 tinten grijs. De expositie 

bezorgde kippenvel, kromme tenen, 

schaamrood, een lach en een traan.  

De kunstenaars waren ondanks hun 

verschillende afkomst en achtergronden één 

in hun streven om onze universele emoties te 

vangen in beelden.  

 

Kunstenaars: Elsa Alayse (FA); 

Janneke Bruines (NL); Marie-

Josée Comello (BE); Sylvia 

Evers (DE/NL); Wayne Fisher 

(FA/VS); Rheinhilde van 

Grieken(BE); teja van hoften 

(NE); Hugo Meert (BE); 

Marieke Pauwels (BE) Johan 

Thunell (SE); Horacio Venturin 

(BR/ NE); Nele Waldert 

(DE).Twee lezingen bij de 

expositie, gingen door, Die 

van Nele Waldert en  

Janneke Bruines. 

 

In onze museumwinkel verkochten we een 

bijzondere souvenir. Een beker met een 

handdruk van Jezus, Marcel Claessens, 

hoofdrolspeler bij de passiespelen.   

Expositie More Organics, Eliaine Monnin 
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Vernieuwing vaste museumopstelling  

In 2021 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 uit Tilburg verzorgt het 

ontwerp en de uitvoering. De vernieuwing 

bestaat uit drie onderdelen. Een stijlkamer 

waarin een pottenbakkerswerkplaats te zien is 

van een vroeger, een presentatie van de 

keramische technieken met interactieve 

elementen speciaal voor kinderen en scholen 

en een tijdlijn, waarin de keramische 

geschiedenis duidelijk wordt verteld.  

Deze aanpassingen zijn mede mogelijk 

gemaakt door subsidies van de Provincie 

Limburg en de gemeente Venlo. 

Daarnaast is de routing binnen het museum 

duidelijker geworden. 

Hierna zal nog een interactieve multimediale 

depot opstelling worden gerealiseerd. 

Waarmee bezoekers op speelse wijze door de 

collectie kunnen grasduinen en verhalen 

kunnen ontdekken, horen en zien die bij de 

stukken verteld worden.  
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Collectie 
 

Afgelopen jaar is er verder gewerkt aan het beheer en de registratie van onze collectie met: 

• beschrijven, lakken, fotograferen en invoeren van collectiestukken in museumregistratie-
programma Adlib 

• de opleiding van vrijwilligers; opgeleid om te kunnen ondersteunen bij de registratiewerk-
zaamheden 

• 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.  

Een schenking vergroot het vermogen en de 

collectie van het museum. Maar elke 

schenking vraagt een investering in de vorm 

van tijd. Denk hierbij aan beschrijven, 

fotograferen, digitale registratie en research 

doen. Verder is een plek in het museum of in 

het depot nodig. Grotere schenkingen 

brengen meer kosten mee, zoals transport, 

taxaties en notaris. Daarom worden 

schenkingen zorgvuldig gewogen voordat deze 

worden geaccepteerd.  

Zie voor een compleet overzicht de bijlage 3.  
 

Schenkingen in 2021 

 
 

Schenking van verzamelaar Willemsen  

De heer Willemsen schonk een omvangrijke 

collectie Russel-Tiglia stukken. Dubbele 

stukken zijn niet aangenomen maar worden 

namens de heer Willemsen verkocht in de 

museumwinkel. Een deel van de opbrengst 

doneert hij  aan de Tiendschuur.  
 

Schenking Dhr. van Lier 

Van dhr. van Lier mochten we een steenmal 

ontvangen afkomstig uit de fabriek van Canoy 

Herfkens 
 

Schenking Dhr. Langeveld 

Vaas geschonken door dhr. 

Langeveld, een grote steengoed 

vaas van atelier GIT (Greswaren 

Industrie Tegelen). Het is een 

blijk van dank van de kinderen 

van een Baarlose school die in de 

oorlog in Venlo onderbracht  

werden.Het precieze verhaal 

gaan we uitzoeken.  
 

 

 

 

Aangekochte werken 

Joop Crompvoets 

Voor het deel van de 

nieuwe opstelling over 

keramische technieken is 

werk gekocht van Joop 

Crompvoets, Niek Hoogland 

en Tineke van Gils. Zij 

maakten een serie 

theepotten om de 

materialen en stappen van het proces te 

illustreren. De theepotten van Joop Crompvoets 

zijn aangekocht om het onderdeel steengoed te 

vertellen. Zie verder bijl
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Educatie  
Keramiekcentrum Tiendschuur heeft een gevarieerd educatief pakket. In 2021 zijn educatieve 

activiteiten uitgevoerd en aangeboden. Ook is er geïnvesteerd 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 zijn  

verschillende audio-tours ontwikkeld en 

aangeboden. De audiotours zijn te beluisteren 

via de app IZI travel die men op z’n eigen 

telefoon kan installeren. Toch blijkt dit vaak 

een drempel die niet  alle bezoekers nemen. 

We gaan nu de mogelijkheden en kosten 

bekijken van andere systemen. 
 

Samenwerking in het Ambachtenlab  

Ook in 2021 is de samenwerking weer 

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 presenteren zij zich aan 

de scholen . Mede dankzij subsidie vanuit 

Lokaal C, provinciaal geld voor verbetering van 

cultuureducatie.  

 

Speerpunt van het Ambachtenlab bij de 

Tiendschuur is de combinatie van technieken, 

het pottenbakken vroeger en het 3D printen 

nu. 

Schoolproject “Reizen in de tijd” 

Verder bieden we twee museumlessen aan 

binnen het cultuureducatie aanbod van 

“Reizen in de tijd”. Zie ook 

www.reizenindetijd.nl. Hierin gaat het 

museum op de thema’s waarmee standaard 

gewerkt wordt op de basisschool. Met onze 

vrijwilligers is een les voor groep 3-4 

ontwikkeld rondom familie, feesten en 

gebruiken. Verder komt er voor groep 7-8 een 

les bij het keramisch ambacht en kunst & 

technieken. 

Samenwerking met het Grès college. 

Jaarlijks komen de 1e jaars leerlingen om 

kennis te maken met geschiedenis-van hun 

schoolgebouw. Zij krijgen bij ons hun een 

programma over klei-industrie en 

vakmanschap. Met een rondleiding, 

demonstratie 3D printen en draaien. Ze gaan 

zelf aan de slag 

het atelier. 

Kortom 

daadwerkelijk 

met de tengels 

in de klei 

 

Samenwerking studio Breinbalans 

Leerlingen helpen hun 21e -eeuwse 

vaardigheden te ontwikkelen. Dit kan bij de 

Tiendschuur. Dit zijn museum en atelier 

activiteiten waarbij vaardigheden getraind 

worden zoals ontdekken, probleem oplossend 

vermogen, kritisch denken, ruimtelijk inzicht, 

verbeeldingskracht;  observatie vermogen en 

empathisch vermogen,   

https://izi.travel/nl
http://www.reizenindetijd.nl/
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Keramisch Atelier

Organisatie en beheer atelier 

Vanwege het grote aantal verschillende 

activiteiten die in het atelier is goed beheer 

belangrijk. Hiervoor zorgt werkplaats assistent 

Jan Giesen.  

Draaien en boetseren 

Ons aanbod met wekelijkse cursussen bestaat 

uit drie boetseercursussen en twee 

draaicursussen. Elk in 26 lessen van 2,5 uur. 

Sinds dit jaar bieden we een extra draaicursus 

aan vanwege de grote vraag. Door de 

lockdown zijn er de eerste helft van 2021 geen 

cursussen geweest. In juni hebben we wel een 

verkort cursusblok aangeboden .In september 

is het reguliere cursus schema weer gestart. 

Masterclasses door gastdocenten 

In 2021 zijn wederom een speciale workshops 

aangeboden met gastdocenten uit binnen- en 

buitenland. Deze komen hun specifieke 

zelfontwikkelde keramische technieken en 

vaardigheden doceren. Deze masterclasses 

zijn al jaren op rij een groot succes ze zijn snel 

volgeboekt en de deelnemers komen uit heel 

Nederland, België en Duitsland. Ondanks dat 

er een aantal workshops werden geannuleerd 

zijn er toch nog 18 georganiseerd dit jaar. 

Zie de bijlagen voor details over het aanbod. 

Aanbod voor groepen 

• Rondleidingen 

• Workshops boetseren 

• Workshops decoreren 

• Schoolbezoeken 

• Kinderfeestjes 

In de bijlagen is te zien hoe de bezoekers-

aantallen verdeeld zijn over de verschillende 

publieksactiviteiten. 

 

Docenten en workshopleiders  

De cursussen werden verzorgd door onze 

vaste docenten: Imants Ancans, Lei Hannen, 

Sigrid Verdonschot en Frans Verdonschot en 

Edith Tergau .  

De kindercursussen, feestjes en 

schoolprojecten worden verzorgd door 

vrijwilligers. Ook de 3D-, draai- en kalibreer 

demonstraties worden verzorgd door 

vrijwilligers.  

Joke Koppers verzorgt een rondleiding voor 

een schoolklas. 
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Museum ontvangst, gebouw en tuinen 

 

Entree en ontvangst 

Onze ontvangst balie wordt bemand door een 

team van ca. 20 vrijwilligers. Zij zijn ook 

verantwoordelijk voor de museumwinkel en 

koffie en thee voor de bezoekers.  

Gastvrouw in de weekenden  

Om alles in de weekenden goed te laten 

verlopen is een vaste medewerker nodig die 

van de hoed en de rand weet en wekelijks 

aanwezig is. Deze functie wordt ingevuld door 

onze vaste balie kracht Ans van Veghel. 

Gebouwen  

De vrijwilligers van de technische dienst 

verzorgen elke maandag 

onderhoudswerkzaamheden. Hierdoor blijven 

presentaties en inventaris in goede conditie. 

Ook helpen zij mee bij de inrichting van de 

nieuwe exposities, in het atelierklei, het depot 

en bij transporten. 

  

 

 

Tuinen  

Sinds enkele worden de kruidentuin en de 

Engelse tuin beheerd door vrijwilligers deze 

vallen onder een aparte groep  zie ook: 

www.kruidentuintegelenchateau.nl/ 

 

Het voorplein bij de Tiendschuur wordt 

onderhouden door vrijwilligers van de 

Tiendschuur, Wilma Ewals en haar man. 

Dankzij hun inzet ziet de entree van het 

museum er weer prachtig uit. 

 

Het overige onderhoud is in handen van de 

gemeente Venlo
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Samenwerking & Relaties 

Het Keramiekcentrum heeft in 2021 samengewerkt met diverse instanties zoals keramiekmusea en 

galeries in binnen- en buitenland. Met verschillende doelen zoals educatieprojecten (o.a. Lokaal C,  

Grescollege, Ambachtenlab, Studio Breinbalans) , programmering  activiteiten en evenementen ( 

Stichting Steyl inspireert) , uitwisselen van collecties , kennis (o.a. Centre ceramique, Design 

Museum, Capriolus) marketing en sponsoring (o.a. Wienerberger, Stichting Steyl inspireert, Venlo 

Partners; Jochumhof; Passiespelen). 

 

Gemeente Venlo 

De gemeente 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.  

Provincie Limburg 

De provincie 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  

Wienerberger dakpannenfabrieken 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.  

Lokaal C  

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 

Het hotel biedt haar de gasten een kortings-

kaart aan voor ons museum. 

Overige relaties 

KCT onderhoudt relaties met veel organisaties, 

in willekeurige volgorde: 

Tegelen 

• Stichting Behoud en Beheer Keramisch 

Erfgoed Jac. Bongaerts 

• Passiespelen 

• Tegelse Zieken en Bejaarden Omroep 

(TZBO) 

• Heemkundekring Tegelen 

• Speeltuin Klein Zwitserland  
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Steyl 

• Stichting Steyl inspireert 

• Missiemuseum Steyl 

• Wereldpaviljoen Steyl 

• De Jochumhof, 

• Het Veerhoes 

• Schutterijmuseum 

• Het Ketelhuis Steyl 

• en andere cultuur-toeristische aanbieders 

in Steyl 

Venlo 

• Het Kunstencentrum 

• Cultuurimpuls Venlo 

• Omroep Venlo 

• Het Limburgs Museum 

• Resto van Harte Venlo 

• Gemeente Archief Venlo 

• Venlo Partners 

• Stichting Odd (atelier route) 

• Museum van Bommel van Dam 

• Openbare Bibliotheek Venlo 

Limburg 

• Grescollege Reuver 

• Kantfabriek Horst 

• Museum de Locht Melderslo 

• 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 

• Design Museum Den Bosch 

• Galerie Loes en Reinier Deventer 

• Galerie Terra, Delft 

• Dakpannenmuseum Alem 

• Stichting Historie Grofkeramiek 

• en diverse keramiekgalerieën  

Samenwerking internationaal  

 

Keramiekmuseum Höhr-grenshauzen 

Tot slot is er weer samenwerking geweest met 

diverse keramiek galerieën en keramiekmusea 

in het buitenland. 

 
Keramion Frechen 

Ook zijn er nieuwe contacten opgebouwd met 

het Hongaarse keramiekcentrum 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.



KCT Jaarverslag 2021 p. 23   

Personeel en organisatie  

De Stichting Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen heeft 5 medewerkers in dienst (in totaal 2,7 fte) 

Daarnaast beschikt het centrum over een grote groep van 75 vrijwilligers. Zie Bijlage 1. Personele 

bezetting per 31-13-2021 voor een volledig overzicht.  

 

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.  

Vanwege corona was inzet van vrijwilligers 

lastig. Omdat deze behoren tot de risicogroep 

van 70+ of in die met onderliggende klachten. 

Daarom was een deel niet inzetbaar of heeft  

besloten (tijdelijk) te stoppen. Gelukkig hebben 

nieuwe vrijwilligers en vrijwilligers van andere 

afdelingen de ontstane gaten in de planning 

opgevuld.  

De afhankelijkheid van vrijwilligers maakt ons 

kwetsbaar. 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.  

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, maar dan vrijwel geheel 

ingevuld door vrijwilligers.  

Helaas moest vanwege corona vrijwilliger dag 

geannuleerd worden.  

In de vorm van extra attenties en de 

nieuwsbrief hebben we geprobeerd onze 

vrijwilligers betrokken te houden en laten 

weten hoe belangrijk zij zijn voor ons 

Keramiekcentrum. 

 

 

Laatste Vrijwilligersdag 2019 in Veghel 
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Bijlagen bij Jaarverslag 2021 

Bijlage 1. Personele bezetting per 31-12-2021 

Bestuur 

• Voorzitter: Bert Oord. 

• Secretaris: Gerlies van der Jeugd 

• Penningmeester: Harry Jacobs (afgetreden per 1 november 2021) 

• Leden: Marlies Pouls en Lou van den Hombergh 

Staf 

Functie Medewerker(s) Aanstelling 

Conservator/manager: Sacha Odenhoven 24 u/w 

Assistent/manager: Marjan Kessels-van Haeff 32 u/w 

Financieel-administratief 

medewerker: 

Ingrid Souren 20 u/w 

Senior baliemedewerker  Ans van Veghel 14 u/w 

Werkplaats-assistent: Jan Giesen 7 u/w 

Totaal   2,7 fte 

   

Docenten Keramisch Atelier Imants Ancans 

Lei Hannen 

Sigrid Verdonschot 

Frans Verdonschot 

Edith Tergau 

 

 

   
Imants Ancans Sigrid Verdonschot Lei Hannen 
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De vrijwillige medewerkers (totaal 75)  

Taakgebied vrijwilligers 

Overige adm. ondersteuning, o.a. 

ondersteuning kantoor, 

vertaalwerkzaamheden, 

collectieregistratie en beheer 

bibliotheek, website beheer en 

fotografie: (aantal 5 ) 

Sjraar Linders en Mia, Gommans, Toos van Gerven, Peter Hammer, 

Bart Beurskens 

Balie-ontvangst bezoekers: 

(aantal 20) 

Judith Emeringer, Ger Feijen, Toos van Gerven, Henk van Gerven, 

Leny Gubbels, Peter Hammer, Monique van, Heck,   Tiny Houkes, 

Jose de Leeuw, Annelies Michorius, Barry Pijper, Henny Reiding, 

Ben Schoemaker, Bertha Tuithof-van Aarsen, Wil Verbeek, Petra 

Verbunt, Erlend Wethleij, Herbert Wibbeke, Trudy Wijtenburg, 

Betty Willems. 

Educatieve Dienst:  

Scholen Kindermiddagen 

Kinderfeestjes: (aantal 15) 

 

Hanneke Helmes, Resi Meijboom, Mieke Op het Veld, Marie-José 

Roeffen, An Wijnen, Ine Zegers 

Joke Koppers-Peeters, Resi Meijboom, Margot Schreurs, Tanneke 

Steeghs, May Verkoelen, An Wijnen, Anton de Leeuw, Gert  

Helmes, Gert Helmes 

Workshops: : (aantal 10) Marie-José Roeffen, Margot Schreurs, Lon Tax, Joke Koppers-

Peeters, Wil Verbeek, An Wijnen, Ine Zegers, Resi Meijboom, May 

Verkoelen Judith Emeringer. 

Rondleidingen: : (aantal 6) Mart Gommans, Mieke Langen, Marianne Koppers, Joke Koppers-

Peeters, Leny Gubbels, Wil Verbeek 

Draai en kalibreer demonstraties: 

(aantal 8) 

Wiel Aelmans, Sjaak Bidlot, Harry Crins, Peter Jentjens, Daan 

Strelitski, Frans Verdonschot, Jan Giesen,  Ank Giesen 

Print team - ontwikkeling en 

demonstraties: : (aantal 7) 

Wiel Aelmans, Sjaak Bidlot, Harry Crins, Sonja Decker, Ies Helmes, 

Wil Verbeek, Jan Verdonschot 

Collectieregistratie: (aantal 5) Gerlies van der Jeugd, Wiel Oehlen, Toos van Gerven, Anton de 

Leeuw, Ies Helmes 

Expositie commissie: : (aantal 4) Joop Crompvoets, Niek Hoogland, Marlies Pouls, Sacha Odenhoven 

Technische Dienst: :(aantal 15)  Guus Bernaert, Mart Gommans, Ies Helmes, Herman Meijboom, 

Ben Schoemaker, Wiel Oehlen, Ger Pas, Werner Peters, Manfred 

Thorissen, Wilma Ewals (tuinonderhoud), Jeu Sprengers, Ger in ‘t 

Zandt, Geert op het Veld, Wil Verbeek, Jac Verlinden. 
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Bijlage 2. Bezoekersaantallen 

Volwassenen  

  2018 2019 2020 2021 
Individueel 3270 2594 1636 1589 

Museumkaart  4419 4045 2482 2315 

Groepen rondleiding  187 267 20 16 

Groepen workshops schilderen/boetseren 206 191 14 68 

Specialistische workshops gastdocenten 142 138 137 149 

Cursisten 225 225 150 180 

Museumweekend 122 23 0 0 

Div. activiteiten, aspergearrangement, open 
monumenten dag. Steyldag 

25 56 0 87 

Totaal betalende volwassen bezoekers 8596 7539 4439 4404 

openingen exposities 160 240 103 45 

gratis divers 509 467 245 226 

Totaal gratis bezoekers 669 707 348 271 

Volwassenen totaal: 9265 8246 4787 4675 

 

Kinderen 

  2018 2019 2020 2021 
Kinderfeestjes 96 80 39 37 

Kindermiddagen 210 210 180 120 

Scholen 48 228 172 0 

Individueel kinderen (gratis) 114 165 125 66 

Kinderen totaal 468 683 516 223 

 

Totaal 

  2018 2019 2020 2021 

Totaal betalende bezoekers 8950 8057 4830 4561 

Totaal gratis bezoekers 783 872 473 337 

Totaal bezoekers 9733 8929 5303 4898 
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Publieksactiviteiten 2021 

Exposities met bezoekersaantallen in 2021 

Als gegoten  More Organics  Passie 

1-1 t/m 17-1-2021 

bezoekers: 0 

museum gesloten door 
lockdown t/m 4 juni 2021 

 22-1 t/m 19-9-2021 

oorspronkelijke einddatum:  
16-5  

t/m 4 juni gesloten door 
lockdown 

bezoekers: 2891 

 24-9 t/m 31-12-2021 

Oorspronkelijk gepland voor 
2020, wegens verplaatsing 
Passiespelen verschoven 

naar 2021 

bezoekers: 1663 

De expositie ‘More Organics’ is vanwege de lockdown verlengd t/m 19 september 2021. 

Daarna de reeds eerder geplande expositie ‘Passie’ die verschoven is van 2020 naar 2021. 
 

Cursus KAT hele seizoen 2021-2022 

26 lessen x 6 dagdelen  156 

aantal deelnemers  63 

uitgevallen lessen wegens corona  -36 
 

Cursus KMT hele seizoen 2020-2021 

10 lessen x 2 groepen  20 

aantal deelnemers  24 

uitgevallen lessen 
wegens corona  

-9 

 

Workshops gevorderden (aantallen in workshops groepen verwerkt) 
Workshop Datums Opmerking 

Workshop Margot Thyssen  6 febr. Ingehaald op 30 okt. 

Workshop Jose Fijnaut  20, 27 en 28 febr. geannuleerd corona 

Workshop Hans Meeuwsen 27 maart geannuleerd corona 

Rakustook  10 apr  geannuleerd corona 

Workshop Petra Wolf  24 - 25 apr  geannuleerd corona 

Workshop Lucia Fransen 15 en 16 mei Ingehaald 9 en 10 okt 

Workshop Ross de Wayne Campbell 28, 29 en 30 mei  geannuleerd corona 

Draaiweek Imants Ancans  31 mei t/m 4 juni  Ingehaald op 9 t/m 13 juni 

Rakustook  12 juni  Ingehaald 25 juli 

Workshop Trudy Otterspeer 19 en 20 juni  
 

Workshop Janneke Bruines 3 en 4 juli 
 

Workshop Ross de Wayne Campbell 25,26 en 27 juni Inhaalworkshop van mei 2021 

Workshop Jose Fijnaut 10, 17 en 18 juli Inhaalworkshop febr. 2021 

Workshop Carla Teer 14 en 15 aug. 
 

Workshop Carla Teer  21 en 22 aug  
 

Workshop Anima Roos 28 en 29 aug 
 

Draaiweek Imants Ancans  6 t/m 10 sept 
 

Glazuurles (3 lessen)  15 en 29 sept en 13 okt. 
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Workshop Judith de Vries 25 en 26 sept 
 

Workshop Jolanda vd Grint  2,3 en 16 okt inhaalworkshop 2020 

Workshop Carla de Vrijer  23 okt, 6 nov 
 

Workshop Willy van Bussel 19, 20 en 21 nov 
 

Workshop Petra Bittl  11 en 12 dec 
 

 

Activiteiten doorgegaan/geannuleerd 
 

Activiteit Doorgegaan Geannuleerd Corona 

Lezingen/demonstraties 
exposanten  

2 6 

Rondleidingen  28 24 
Workshops groepen incl. 
rondleiding  

17 3 

   aantal deelnemers  185 29 

Kinderfeestjes  6   

   aantal deelnemers  43   

Schoolbezoek    2 

   aantal deelnemers    100 

Draaidemonstraties  4 8 

3D demonstraties  6 6 

Kalibreerdemonstraties 5   

Kinder-inloopmiddagen  5 3 

   aantal deelnemers  58   

Museumweek van 19 t/m 25 april 2021 was vanwege crona alleen digitaal  

 

Kortingsacties 

Kortingsactie  deelnemers 

SOB-bon  1 

ODD Kunstroute  geannuleerd corona 

CJP Pas  1 

eigen kortingskaart  194 

voordeel ACSI-pas  1 

mini-cards  20 

ANWB gastvrij  2 

Limburg card  0 

Actie More Organics 84 

Actie Jochumhof 3 

voordeel met je biebpas  2 

  308 

 

 



KCT Jaarverslag 2021 p. 29   

Bijlage 3. Aanwinsten voor TOPM in 2021 

 

Schenkingen 

Datum Schenker 

1-mei-21 Dhr. Willemse 

1-dec-21 Dhr. P. van Lier 

1-dec-21 Dhr. Langeveld 

 

 

 

Aankopen door TOPM 

Datum Aankoop 

3-jun-21 Netty Janssens 

3-jun-21 Dhr. Joop Crompvoets 

 

  



KCT Jaarverslag 2021 p. 30   

Bijlage 4. Flyers met educatief aanbod 

Activiteitenaanbod 2021 kinderen
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Aanbod Groepsactiviteiten 2021 
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Aanbod workshops door gastdocenten 2021  

 


